
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Т.в.о.Голови 

Правлiння 
      

Мелеш Катерина Володимирiвна 

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

М.П. 
28.04.2017 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2017 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

09806443 

4. Місцезнаходження 

01032, м.Київ, Симона Петлюри, 30 

5. Міжміський код, телефон та факс 

+380444289746 +380444289746 

6. Електронна поштова адреса 

a.karelin@tascombank.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

28.04.2017 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 

сторінці 

www.tascombank.com.ua в мережі 

Інтернет 

28.04.2017 

(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 
 

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 X 

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 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: 

1."Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - посада корпоративного секретаря є 

вакантною. 

2."Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - не випускались; 

3."Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - не випускались; 

4, 5."Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя 

про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не надається, у зв"язку з тим, що емiтент не займається 

видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; 

6."Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв" - значнi правочини за звiтний перiод не укладалися, тому попередня згода не 

надавалася; 

7."Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - значнi 

правочини за звiтний перiод не укладалися, тому згода не надавалася; 

8."Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть" - правочии, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть за звiтний перiод не 

укладалися, тому згода не надавалася; 

9."Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» - такi цiннi папери не 

емiтувалися; 

10."Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" - конвертацiя не здiйснювалась; 

11."Iнформацiя про замiну управителя" - iнформацiя вiдсутня; 

12."Iнформацiя про керуючого iпотекою" - iнформацiя вiдсутня; 

13."Iнформацiя про трансформацiю"- iнформацiя вiдсутня; 

14."Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом"- iнформацiя вiдсутня; 

15."Iнформацiя про iпотечне покриття" - iнформацiя вiдсутня; 

16.Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi 

17."Звiт про стан об'єкта нерухомостi" - не розкривається, в зв"язку з тим, що АТ 

"ТАСКОМБАНК" не є емiтентом цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими 

здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ТАСКОМБАНК" 

2. Серія і номер свідоцтва про 

державну реєстрацію юридичної 

особи (за наявності) 

АД 516112 

3. Дата проведення державної 

реєстрації 
21.10.1991 

4. Територія (область) м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 308000000 

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) 
1159 

9. Основні види діяльності із 

зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

65.19 Iншi види грошового посередництва, 0 0, 0 0 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння Банку вiдповiдно до Статуту Банку є: 

- Загальнi збори акцiонерiв Банку(вищий орган управлiння 

Банку); - Спостережна рада Банку; - Правлiння Банку. Банк 

також забезпечує функцiонування ефективної системи 

контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. 

Така система контролю включає дiяльнiсть: – Ревiзiйної 

комiсiї Банку; – Служби внутрiшнього аудиту Банку. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

поточним рахунком у національній валюті 
НБУ 

2) МФО банку 300001 

3) поточний рахунок 32005117701026 

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

поточним рахунком в іноземній валюті 

ПАТ "ВТБ 

Банк" 

5) МФО банку 321767 

6) поточний рахунок 16006101002945 
 

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 

Банкiвська лiцензiя 84 25.10.2011 
Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних 

паперiв -депозитарна дiяльнiсть 

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

АЕ 294421 16.09.2014 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних 

паперiв - депозитарна дiяльнiсть Дiяльнiсть 

iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного 

iнвестування 

АЕ 294422 16.09.2014 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних 

паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами Брокерська дiяльнiсть 

АЕ 642018 13.05.2015 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних 

паперiв -дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами Дилерська дiяльнiсть 

АЕ 642019 13.05.2015 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних 

паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами Андеррайтинг 

АЕ 642020 13.05.2015 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних 

паперiв - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами Дiяльнiсть з управлiння цiнними 

паперами 

АЕ 642021 13.05.2015 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 необмежений 



IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1. Найменування 0 

2. Організаційно-правова форма 
 

3. Код за ЄДРПОУ 00000000 

4. Місцезнаходження д/в 

5. Опис д/в 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Попенко Сергiй Павлович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ВН 521999 27.04.2011 Богунським РВ УМВС України в 

Житомирськiй областi 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 22 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорiв 

8. Опис 

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

«ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 3 (три) роки. 

Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, 

чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має.  

Голова Спостережної ради органiзовує її роботу, скликає засiдання 

Спостережної ради та головує на них, вiдкриває Загальнi збори 

акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв 

акцiонерiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та 

Положенням про Спостережну раду.  

Загальний стаж роботи: 22 роки.  

Обiймає посаду: Голова Ради Директорiв ТОВ «Група ТАС», код 

ЄДРПОУ 38726562, мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Симона 

Петлюри, 30.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 

1. Посада Член Спостережної Ради  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Желтов Олег Миколайович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ВМ 880384 13.05.2000 Корольовським РВ УМВС України в 

Житомирськiй областi 

4. Рік народження 1982 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування 

підприємства та попередня 
ТОВ «Група ТАС», Головний казначей Фiнансової дирекцiї 



посада, яку займав 

8. Опис 

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

«ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 3 (три) роки. 

Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, 

чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностiне має.  

Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює 

повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про 

Спостережну раду.  

Загальний стаж роботи: 16 рокiв.  

Обiймає посаду: Головний казначей фiнансової дирекцiї ТОВ 

«Група ТАС», код ЄДРПОУ 38726562, мiсцезнаходження 01032, 

м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 

1. Посада Член Спостережної Ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Никитенко Валентина Степанiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

СО 244248 18.11.1999 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4. Рік народження 1959 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 35 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Обiймає посаду:Член Спостережної Ради Публiчне акцiонерне 

товариство «УНIВЕРСАЛБАНК», код 21133352. Займала посади: 

Експерт центру перспективних дослiджень, аналiзу та стратегiй 

розвитку пенсiйної сфери в Державному пiдприємствi 

«Iнформацiйний центр персонiфiкованого облiку Пенсiйного 

фонду України» (31406759); радник громадської органiзацiї 

Iнститут бюджету i соцiально-економiчних дослiджень; 

виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi 

України; перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i 

торгiвлi України; радник Президента України – Керiвник 

Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери 

Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра 

економiчного розвитку i торгiвлi. 

8. Опис 

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

«ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 3 (три) роки. 

Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, 

чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює 

повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про 

Спостережну раду.  

Загальний стаж роботи: 35 рокiв.  

Обiймає посаду:Член Спостережної Ради Публiчне акцiонерне 

товариство «УНIВЕРСАЛБАНК», код 21133352. 



Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Експерт 

центру перспективних дослiджень, аналiзу та стратегiй розвитку 

пенсiйної сфери в Державному пiдприємствi «Iнформацiйний 

центр персонiфiкованого облiку Пенсiйного фонду України», 

радник громадської органiзацiї Iнститут бюджету i соцiально-

економiчних дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра 

економiчного розвитку i торгiвлi України; перший заступник 

Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; радник 

Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань 

реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України; 

заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 

1. Посада Член Спостережної Ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ястремська Наталiя Євгенiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ТТ 114572 14.06.2012 Деснянським РУ ГУ МВС України в мiстi 

Києвi 

4. Рік народження 1979 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Обiймає посади: Директор з фiнансового контролю та 

бюджетування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група 

ТАС». 

8. Опис 

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

«ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 3 (три) роки. 

Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, 

чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює 

повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про 

Спостережну раду.  

Загальний стаж роботи: 16 рокiв.  

Обiймає посаду: Директор з фiнансового контролю та 

бюджетування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група 

ТАС», код ЄДРПОУ 38726562, мiсцезнаходження 01032, м.Київ, 

вул.Симона Петлюри, 30. 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 

1. Посада Член Спостережної Ради  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Максюта Анатолiй Аркадiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 
СН 396133 28.01.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києв 



видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

4. Рік народження 1963 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 35 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Обiймає посаду: Член Спостережної Ради Публiчне акцiонерне 

товариство «УНIВЕРСАЛБАНК», код 21133352. Займав посади: 

радник громадської органiзацiї Iнституу бюджету i соцiально-

економiчних дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра 

економiчного розвитку i торгiвлi України; перший заступник 

Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; радник 

Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань 

реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України; 

заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi. 

8. Опис 

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

«ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 3 (три) роки. 

Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, 

чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює 

повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про 

Спостережну раду.  

Загальний стаж роботи: 35 рокiв.  

Обiймає посаду: Член Спостережної Ради Публiчне акцiонерне 

товариство «УНIВЕРСАЛБАНК», код 21133352.  

Перелiк попереднiх посад, протягом останнiх рокiв: радник 

громадської органiзацiї Iнституту бюджету i соцiально-

економiчних дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра 

економiчного розвитку i торгiвлi України; перший заступник 

Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; радник 

Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань 

реформи соцiальної сфери Адмiнiстрацiї Президента України; 

заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

1. Посада Голова Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Тiгiпко Сергiй Леонiдович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

АЕ 395478 06.09.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 

4. Рік народження 1960 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 27 

7. Найменування Голова Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК». 



підприємства та попередня 

посада, яку займав 

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

12.01.2016р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за 

злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi не має. Голова Правлiння 

здiйснює загальне керiвництво i забезпечує ефективну роботу 

банку, у своїй роботi керується та дотримується чинного 

законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального 

банку України, Статуту банку та Положення про Правлiння банку.  

Загальний стаж роботи: 27 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом останнiх п'яти рокiв: Голова 

Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ 09806443, 

мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, буд.30.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 

1. Посада Перший Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Дубєй Володимир Володимирович  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

АК 969910 03.10.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй обл. 

4. Рік народження 1961 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 33 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Голова Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК». 

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

12.01.2016р.термiном на 3 (три) роки. Перший Заступник Голови 

Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його 

вiдсутностi, органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих 

структурних пiдроздiлiв (напрямок – ризики, фiнансово-

економiчний), координує органiзацiю заходiв, направлених на 

пiдвищення ефективностi дiяльностi банку.  

Загальний стаж роботи: 33 роки.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Голова 

Правлiння Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник Голови 

Правлiння, член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник 

начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних 

ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»; Заступник Департаменту ризик-

менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне); Головний фахiвець 

вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння 

корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк» ТзОВ.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 



особа емiтента не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Альмяшев Iван Алiмович  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

СО 050854 18.01.1999 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 17 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Перший Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ 

"ТАСКОМБАНК", Заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник начальника Управлiння ризикiв 

– начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»; 

Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» 

(публiчне); Головний фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв 

корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв 

«УнiкредитБанк» ТзОВ.  

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

12.01.2016р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння 

органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних 

пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на 

пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Загальний стаж роботи: 17 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Перший 

Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»; Заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник начальника Управлiння ризикiв 

– начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»; 

Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» 

(публiчне); Головний фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв 

корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв 

«УнiкредитБанк» ТзОВ. 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Березнiкова Рината Миколаївна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

АЕ 763487 01.10.1997 1ВМ Павлоградського МВУМВС України в 

Днiпропетровськiй обл. 



видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

4. Рік народження 1966 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 27 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»; Директор Департаменту по роботi з VIP-

клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне); Директор 

Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» 

(публiчне); Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової 

реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк 

(публiчне); Начальник Управлiння активних операцiй 

корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Начальник 

вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк».  

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

21.10.2014р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння 

органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних 

пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на 

пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Загальний стаж роботи: 27 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: 

Заступник Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»; Директор Департаменту по роботi з VIP-

клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне); Директор 

Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» 

(публiчне); Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової 

реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк 

(публiчне); Начальник Управлiння активних операцiй 

корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Начальник 

вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має.  

1. Посада Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Поляк Олег Якович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МЕ 931610 14.04.2009 Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

4. Рік народження 1982 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 15 



7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»; Виконуючий обов’язки директора Київського 

регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Директор 

Київського Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк» 

(публiчне); Заступник директора Київського регiонального 

департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Директор вiддiлення №16 

АКБ «ТАС-Комерцбанк».  

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

24.04.2015р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння 

органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних 

пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на 

пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Загальний стаж роботи: 15 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: 

Заступник Голови Правлiння - керiвника Центрального регiону, 

Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Виконуючий обов’язки 

директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» 

(публiчне); Директор Київського Регiонального роздрiбного 

центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Заступник директора 

Київського регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»; 

Директор вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має.  

1. Посада Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Даниленко Валерiй Миколайович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

КК 554801 02.01.2001 Малиновським РВ УМВС України в 

Одеськiй областi 

4. Рік народження 1983 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 12 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

заступник Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ «Комерцiйний 

Банк «Центр», начальник управлiння Iнтернет-банкiнгу та 

електронної комерцiї ПАТ «Iмексбанк», заступник начальника 

управлiння Iнтернет-банкiнгу та електронної комерцiї ПАТ 

«Iмексбанк». 

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

29.02.2016р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння 

органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних 

пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на 

пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 



Загальний стаж роботи: 12 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: 

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ 

"ТАСКОМБАНК", заступник Голови Правлiння, члена Правлiння 

ПАТ «Комерцiйний Банк «Центр», начальник управлiння Iнтернет-

банкiнгу та електронної комерцiї ПАТ «Iмексбанк», заступник 

начальника управлiння Iнтернет-банкiнгу та електронної комерцiї 

ПАТ «Iмексбанк».  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада 
Заступник Голови Правлiння – керiвник Схiдного регiону, Член 

Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Путiнцева Тетяна Володимирiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ВК 377744 30.07.2007 Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України 

в м. Донецьку 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 19 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Заступник Голови Правлiння - керiвник Схiдного регiону, Член 

Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Директор Донецького 

регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»; Начальник 

Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне 

управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi; 

Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального 

центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Директор Донецького 

мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» 

(публiчне).  

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

21.10.2014р.термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови Правлiння 

органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних 

пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на 

пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. Повноваження та 

обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Загальний стаж роботи: 19 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: 

Заступник Голови Правлiння - керiвник Схiдного регiону, Член 

Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Директор Донецького 

регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»; Начальник 

Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне 

управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi; 

Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального 

центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Директор Донецького 



мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» 

(публiчне).  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має.  

1. Посада 
Заступник Голови Правлiння з продуктiв роздрiбного бiзнесу та 

маркетингу 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Беров Олексiй Олексiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ЕА 303311 09.07.1997 Кiровським РВ УМВС України в 

Кiровоградськiй областi 

4. Рік народження 1981 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 14 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

директор з роздрiбного бiзнесу АТ «ТАСКОМБАНК», заступник 

керiвника Проектної групи АТ «ТАСКОМБАНК», начальник 

управлiння розвитку продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту 

розвитку та пiдтримки роздрiбного бiзнесу ПАТ «Акцiонерний 

комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк», начальник 

управлiння розвитку продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту 

роздрiбного бiзнесу ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-

iнвестицiйний банк», начальник Управлiння розвитку роздрiбних 

продуктiв АТ «Сведбанк» (публiчне).  

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

10.10.2016р. термiном на 3 (три) роки. Заступник Голови 

Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих 

структурних пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, 

направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi банку. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою 

iнструкцiєю. 

Загальний стаж роботи: 14 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: директор 

з роздрiбного бiзнесу АТ «ТАСКОМБАНК», заступник керiвника 

Проектної групи АТ «ТАСКОМБАНК», начальник управлiння 

розвитку продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту розвитку та 

пiдтримки роздрiбного бiзнесу ПАТ «Акцiонерний комерцiйний 

промислово-iнвестицiйний банк», начальник управлiння розвитку 

продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту роздрiбного бiзнесу 

ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк», 

начальник Управлiння розвитку роздрiбних продуктiв АТ 

«Сведбанк» (публiчне).  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 



1. Посада 
Директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього 

контролю, Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Сокова Марина Андрiївна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МН 575150 26.04.2003 Московським РВХМУ УМВС України в 

Харкiвськiй областi 

4. Рік народження 1986 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 8 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього 

контролю АТ «ТАСКОМБАНК»; начальник Вiддiлу фiнансового 

монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; заступник начальника Вiддiлу 

фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; начальниа 

управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК РИНКОВI 

ТЕХНОЛОГIЇ»; начальник вiддiлу монiторингу ПАТ 

«IННОВАЦIЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; провiдний економiст 

вiддiлу координацiї та контролю Управлiння фiнансового 

монiторингу Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ 

«ВТБ Банк». 

8. Опис 

Призначено на вказану посаду рiшенням Спостережної Ради АТ 

"ТАСКОМБАНК" (протокол вiд 24.03.2015 року). Повноваження 

та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння 

та посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається 

вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи (рокiв) – 8 рокiв.  

Попереднi посади: директор Департаменту фiнансового 

монiторингу та внутрiшнього контролю АТ «ТАСКОМБАНК»; 

начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ 

«ТАСКОМБАНК»; заступник начальника Вiддiлу фiнансового 

монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; начальник управлiння 

фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»; 

начальник вiддiлу монiторингу ПАТ «IННОВАЦIЙНО-

ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; провiдний економiст вiддiлу 

координацiї та контролю Управлiння фiнансового монiторингу 

Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ «ВТБ Банк». 

1. Посада Операцiйний директор, Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Гладченко Любов Борисiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

СН 682543 05.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 



або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

4. Рік народження 1961 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 36 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Операцiйний директор АТ «ТАСКОМБАНК», директор 

Департаменту супроводження банкiвських операцiй АТ 

«ТАСКОМБАНК», головний бухгалтер Управлiння 

бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК», 

Головний бухгалтер - Директор Департаменту бухгалтерського 

облiку та звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

11.01.2016р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та 

посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається 

вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) – 36 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: 

Операцiйний директор АТ «ТАСКОМБАНК», директор 

Департаменту супроводження банкiвських операцiй АТ 

«ТАСКОМБАНК», головний бухгалтер Управлiння 

бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК», 

Головний бухгалтер - Директор Департаменту бухгалтерського 

облiку та звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада 
Перший Заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу, Член 

Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Мелеш Катерина Володимирiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МЕ 930899 14.05.2009 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в 

мiстi Києвi 

4. Рік народження 1977 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 19 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

генеральний директор ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр 

фiнансових рiшень», начальник Управлiння розвитку банкiвських 

продуктiв роздрiбного бiзнесу та маркетингу ПАТ «Енергобанк», 

начальник Управлiння розвитку банкiвських продуктiв для 

роздрiбного, малого та середнього бiзнесу ПАТ «Енергобанк».  



8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

10.10.2016р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та 

посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається 

вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) – 19 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: 

генеральний директор ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр 

фiнансових рiшень», начальник Управлiння розвитку банкiвських 

продуктiв роздрiбного бiзнесу та маркетингу ПАТ «Енергобанк», 

начальник Управлiння розвитку банкiвських продуктiв для 

роздрiбного, малого та середнього бiзнесу ПАТ «Енергобанк». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада 
Заступник Голови Правлiння з малого та середнього бiзнесу, Член 

Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Чумак Олександр Олександрович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ВА 007321 21.06.1995 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в 

Донецькiй областi 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 18 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

08.02.2016р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та 

посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається 

вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи (рокiв) – 18 рокiв. Перелiк попереднiх 

посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник Голови Правлiння 

з малого та середнього бiзнесу, Член Правлiння АТ 

"ТАСКОМБАНК", виконавчий директор напрямку корпоративного 

бiзнесу та МСБ ПАТ «КРЕДОБАНК», Директор Департаменту по 

роботi з партнерами ПАТ «КБ «НАДРА», директор Департаменту 

малого та середнього бiзнесу ПАТ «КБ «НАДРА». Згоди на 

розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

08.02.2016р.термiном на 3 (три) роки. Непогашеної судимостi за 

злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 



господарської, службової дiяльностi не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Глущенко Олександр Вiкторович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

СА 349224 23.01.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй 

обл 

4. Рік народження 1965 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 28 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Голова Правлiння ПАТ «БАНК «ЮНIСОН», Перший заступник 

Голови Правлiння ПАТ «БАНК «ЮНIСОН», начальник фiлiї – 

Рiвненського обласного управлiння ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ 

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», заступник голови правлiння ПАТ 

«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». 

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

17.06.2016р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та 

посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається 

вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) – 28 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Голова 

Правлiння ПАТ «БАНК «ЮНIСОН», Перший заступник Голови 

Правлiння ПАТ «БАНК «ЮНIСОН», начальник фiлiї – 

Рiвненського обласного управлiння ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ 

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», заступник голови правлiння ПАТ 

«ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Земляний Максим Павлович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

СА 110061 20.02.1996 Шевченкiвським РВ УМВС України в 

Запорiзькiй областi 

4. Рік народження 1979 

5. Освіта вища 



6. Стаж роботи (років) 18 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

начальник Департаменту управлiння операцiйною дiяльнiстю ПАТ 

«Укрсиббанк», директор центру пiдтримки клiєнтiв 

корпоративного бiзнесу Департаменту корпоративного бiзнесу 

ПАТ «Укрсиббанк». 

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

26.09.2016р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та 

посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається 

вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) – 18 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: 

начальник Департаменту управлiння операцiйною дiяльнiстю ПАТ 

«Укрсиббанк», директор центру пiдтримки клiєнтiв 

корпоративного бiзнесу Департаменту корпоративного бiзнесу 

ПАТ «Укрсиббанк». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Голова Ревiзiйної Комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Нелепа Ганна Павлiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ВЕ 997409 19.02.2004 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в 

Донецькiй областi 

4. Рік народження 1982 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Обiймає посаду: Начальник управлiння з контролю активiв у 

банкiвському секторi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Група ТАС» (38726562), займала посади: провiдного аналiтика 

консолiдованої iнформацiї вiддiлу аналiтики ТОВ “УкрКредит”, 

начальника вiддiлу планування та аналiзу Управлiння економiки та 

фiнансiв ПАТ «ОМЕГА БАНК», начальника вiддiлу планування та 

аналiзу Управлiння економiки та фiнансiв АТ «Сведбанк» 

(публiчне). 

8. Опис 

Обрано рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ 

«ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р.термiном на 5 (п’ять) рокiв. 

Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює загальне керiвництво i 

забезпечує ефективну роботу комiсiї, приймає участь в роботi 

Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Банку, дотримання Банком 

законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального 

банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та 



готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi 

Банку; вносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради 

Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до 

компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та 

Положення про Ревiзiйну комiсiю; у своїй роботi керується та 

дотримується чинного законодавства України, нормативно-

правових актiв Нацiонального банку України, Статуту банку та 

Положення про Ревiзiйну комiсiю.  

Загальний стаж роботи: 16 рокiв.  

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв:  

Обiймає посаду - Начальник управлiння з контролю активiв у 

банкiвському секторi Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Група ТАС» (38726562),  

займала посади: провiдного аналiтика консолiдованої iнформацiї 

вiддiлу аналiтики ТОВ “УкрКредит”, начальника вiддiлу 

планування та аналiзу Управлiння економiки та фiнансiв ПАТ 

«ОМЕГА БАНК», начальника вiддiлу планування та аналiзу 

Управлiння економiки та фiнансiв АТ «Сведбанк» (публiчне). 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Член Ревiзiйної Комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Клєвакiна Наталiя Валентинiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

АЕ 442837 28.10.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi  

4. Рік народження 1980 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 22 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Обiймає посаду: Начальник управлiння контролiнгу над активами 

страхового сектору Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Група ТАС (38726562), займала посади: Головного бухгалтера 

ПрАТ «СК «АСТРУМ», Головного бухгалтера ПрАТ «СК 

«ЮНIВЕС».  

8. Опис 

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ 

«ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р. термiном на 5 (п'ять) 

рокiв.Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює 

контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку, 

дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових 

актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i 

зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним 

зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносить на розгляд Загальних зборiв 

акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, 

вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту 



банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю.  

Загальний стаж роботи: 22 роки.  

Обiймає посаду: Начальник управлiння контролiнгу над активами 

страхового сектору Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

«Група ТАС (38726562), мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, 

вул.Симона Петлюри, буд.30. 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: 

Головний бухгалтер ПрАТ «СК «АСТРУМ», Головний бухгалтер 

ПрАТ «СК «ЮНIВЕС». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має.  

1. Посада Член Ревiзiйної Комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Донченко Вячеслав Олександрович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МТ 357935 27.08.2014 Орджонiкiдзевським РВ у м. Харковi 

4. Рік народження 1985 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 9 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Обiймає посаду: Начальник вiддiлу Консолiдацiї звiтностi Дирекцiї 

з фiнансового контролю та бюджетування Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС» (38726562), займав 

посади: Провiдного фахiвця вiддiлу методологiї фiнансового 

облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та 

розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та 

звiтностi ПАТ “ПУМБ”, Провiдного спецiалiста вiддiлу 

методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння 

фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового 

облiку, податкiв та звiтностi ПАТ “ПУМБ”, Молодшого ревiзора 

вiддiлу аудиту ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», 

спецiалiста з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

фiнансового вiддiлу ПАТ «Фармстандарт-Бiолек», спецiалiста з 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi фiнансово-

економiчної служби ПАТ «Фармстандарт-Бiолек».  

8. Опис 

Обрано рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ 

«ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р.термiном на 5 (п’ять) рокiв. 

Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль 

за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку дотримання Банком 

законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального 

банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та 

готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi 

Банку; вносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради 

Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до 



компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та 

Положення про Ревiзiйну комiсiю.  

Загальний стаж роботи: 9 рокiв.  

Обiймає посаду: Начальник вiддiлу Консолiдацiї звiтностi Дирекцiї 

з фiнансового контролю та бюджетування Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС» (38726562).  

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв : 

Провiдний фахiвець вiддiлу методологiї фiнансового облiку та 

звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв 

Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi ПАТ 

“ПУМБ”, Провiдний спецiалiст вiддiлу методологiї фiнансового 

облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та 

розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та 

звiтностi ПАТ “ПУМБ”, Молодший ревiзор вiддiлу аудиту ТОВ 

АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», спецiалiст з мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi фiнансового вiддiлу ПАТ 

«Фармстандарт-Бiолек», спецiалiст з мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi фiнансово-економiчної служби ПАТ 

«Фармстандарт-Бiолек».  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Член Ревiзiйної Комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Найда Катерина Олександрiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

ТТ 047717 19.08.2011 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi  

4. Рік народження 1983 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 12 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Обiймає посаду: Начальник управлiння фiнансового контролю та 

управлiння активами у секторi нерухомостi Дирекцiї фiнансового 

контролю та бюджетування ТОВ «Група ТАС» (38726562). 

8. Опис 

Обрано рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ 

«ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р.термiном на 5 (п’ять) рокiв. 

Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль 

за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку, дотримання Банком 

законодавства України i нормативно-правових актiв Нацiонального 

банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та 

готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi 

Банку; вносить на розгляд Загальних зборiв акцiонерiв або Ради 

Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до 

компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та 

Положення про Ревiзiйну комiсiю. 



Загальний стаж роботи: 12 рокiв.  

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв : 

Начальник управлiння фiнансового контролю та управлiння 

активами у секторi нерухомостi Дирекцiї фiнансового контролю та 

бюджетування «Група ТАС» (38726562).  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Болтик Олег Станiславович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

МО 955330 16.10.2001 Суворовським РВ УМВС України в 

Херсонськiй областi 

4. Рік народження 1985 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 11 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

директор з управлiння ризиками ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр 

фiнансових рiшень», заступник директора з ризик-менеджменту 

ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень». 

8. Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 

10.10.2016р.термiном на 3 (три) роки. Повноваження та обов'язки 

посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та 

посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається 

вiдповiдно до штатного розкладу. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) – 11 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: директор 

з управлiння ризиками ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр 

фiнансових рiшень», заступник директора з ризик-менеджменту 

ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова 

особа емiтента не має. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя 

«Аваль» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 32440628 

4. Місцезнаходження Україна, 69032, м. Запорiжжя, вул. Волгоградська, 26а, оф.1 

5. Номер ліцензії або 3167 



іншого документа на цей 

вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
28.03.2003 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(0612)849084 (0612)849084 

8. Вид діяльності Аудит 

9. Опис 

Аудиторська фiрма. 

реквiзити свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв 

ринку цiнних паперiв (якщо емiтент є професiйним учасником ринку 

цiнних паперiв): Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер 

103, серiя та номер П000103, строк дiї з 21.05.2013р. до 28.02.2018 р. 

реквiзити свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про 

включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3167, згiдно 

рiшення Аудиторської падати України №121 вiд 28.03.2003 року; 

термiн чинностi продовжено до 28.02.2018 р. згiдно з рiшенням 

Аудиторської палати України вiд 28.02.2013 р. №265/3. 

1. Найменування ТОВ "Кредит-Рейтинг" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 31752402 

4. Місцезнаходження 04080, м.Київ, вул. Верхнiй Вал, 72 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

6 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
10.04.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 490-25-50 (044) 490-25-54 

8. Вид діяльності Рейтингове агенство 

9. Опис Здiйснює рейтингову оцiнку 

1. Найменування АТ "СГ "ТАС" (приватне) 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 25821620 

4. Місцезнаходження 03062, м.Київ, пр.Перемоги, 65 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 500438 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
02.12.2009 



7. Міжміський код та 

телефон/факс 
0 800 500 195 0 800 500 195 

8. Вид діяльності Страховi послуги 

9. Опис Страхова компанiя, що здiйснює надання страхових послуг емiтенту. 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 04071, м.Киї, Нижнiй Вал, 17/8 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

2092 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
01.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 591-04-00 (044) 482-52-14 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

9. Опис 
Надає послуги, щодо обслуговування випускiв цiнних 

паперiв.Центральний депозитарiй 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 

4. Місцезнаходження 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 (6 поверх) 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АД № 034421 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
05.04.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 277-50-00 (044) 277-50-01 

8. Вид діяльності дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 
Фондова бiржа, що надає емiтенту послуги дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку. 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «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, 19а 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 
3516 



вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
25.09.2014 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+380444903000 +380444903030 

8. Вид діяльності надання аудиторських послуг 

9. Опис 

реквiзити свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв 

ринку цiнних паперiв (якщо емiтент є професiйним учасником ринку 

цiнних паперiв): Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер 

241, серiя та номер П 000241, строк дiї з 23.10.2014 р. до 25.09.2019 р. 

реквiзити свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про 

включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3516, згiдно 

рiшення Аудиторської падати України №144/6 вiд 27.01.2005 року; 

термiн чинностi продовжено до 25.09.2019 р. згiдно рiшення 

Аудиторської палати України вiд 25.09.2014 р. №300/3. 

Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв. 



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 

15.12.2015 148/1/2015 НКЦПФР UA0801121007 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
70 4400000 308000000 100 

Опис 
Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. Акцiї iменнi простi в бездокументарнiй формi iснування включенi до бiржового списку 

ПАТ «Фондова бiржа ПФТС». 



2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма існування 

та форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін виплати 

процентів 

Сума виплаченого 

процентного доходу 

за звітний період 

(грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

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

30.04.2013 58/2/2013 НКЦПФР відсоткові 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні  
100000000 20 Щоквартально 4414055.94 21.05.2018 

Опис 

Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї D використовуватимуться за такими напрямами: - на проведення 
кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв; - на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв. Виплата доходу за 

облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових 

платежiв. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської 
дiяльностi. Порядок розмiщення облiгацiй А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй Первинне укладання договорiв з першими власниками 

(продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00. 

Дата початку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 27.05.2013 року. Дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 25.11.2013 року, або дата розмiщення 
останньої облiгацiї, якщо таке вiдбулось до 25.11.2013 року. Результати укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, результати розмiщення облiгацiй та звiт про результати укладання 

договорiв з першими власниками облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента. Б) Можливiсть дострокового закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй У разi, 

якщо на запланований обсяг облiгацiй будуть укладенi договори з першими власниками облiгацiй та проведена повна оплата їх вартостi до настання термiну закiнчення укладання договорiв з першими 
власниками облiгацiй, Спостережна Рада емiтента може прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй. В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення 

облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 

21672206; адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — дiяльностi з 
органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АВ № 390872, видана на пiдставi рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 05.03.2009р. Розмiщення облiгацiй здiйснюється у 

вiдповiдностi до Правил ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС». Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПАТ «Фондова бiржа 

«ПФТС». Облiгацiї iменнi процентнi серiї D, бездокументарної форми iснування, виведенi з 29.09.2016 року з котирувального списку 2 рiвня ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та переведенi до списку 
позалiстингових цiнних паперiв. 

01.08.2014 114/2/2014 НКЦПФР відсоткові 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні  
100000000 18 Щоквартально 1461472.32 09.08.2019 

Опис 

Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї Е використовуватимуться за такими напрямами: - на проведення 

кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв; - на проведення операцiй з цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв. Виплата доходу за 

облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових 
платежiв. Емiтент зобов’язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської 

дiяльностi. Порядок розмiщення облiгацiй Укладання договорiв з першими власниками (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» за адресою: 

Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00. Дата початку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 22.08.2014 року. Дата закiнчення 
укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 14.05.2015 року. Результати укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, результати розмiщення облiгацiй та звiт про результати 

розмiщення облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента. Б) Можливiсть дострокового закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй У разi, якщо на 

запланований обсяг облiгацiй будуть укладенi договори з першими власниками облiгацiй та проведена повна оплата їх вартостi до настання термiну закiнчення укладання договорiв з першими 
власниками облiгацiй, Спостережна Рада емiтента може прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй. В) Публiчне розмiщення облiгацiй буде 

проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi Публiчне акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 

03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних 
паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АД №034421, видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, дата видачi 11.06.2012 р, строк дiї з 05.03.2009 

по 05.03.2019 року. Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». Облiгацiї iменнi процентнi серiї Е, бездокументарної форми iснування, виведенi з 

29.09.2016 року з котирувального списку 2 рiвня ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» та переведенi до списку позалiстингових цiнних паперiв. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 4001 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

0 31.03.2017 0 0 31.03.2017 

Зобов'язання за цінними паперами X 1032409 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 175321 X X 

непогашена частина боргу за 

облiгацiями серiї Д 
30.04.2013 90469 20 21.05.2018 

непогашена частина боргу за 

облiгацiями серiї Е 
01.08.2014 84852 18 08.08.2019 

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 857088 X X 

0 31.03.2017 0 0 03.04.2017 

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 X 7531043 X X 

Усього зобов'язань X 8567453 X X 

Опис: 
Борговi цiннi папери, емiтованi банком Облiгацiї, випущенi на внутрiшньому 

ринку 31.03.2017 -175 321 тис.грн. та Депозитнi сертифiкати – 857 088 тис. грн. 



Проміжний скорочений звіт 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.03.2017 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

1289460 1068059 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України  
0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток  
0 0 

Кошти в інших банках 
 

134880 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 
 

6171626 5478345 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 
 

428543 435270 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
 

530810 460870 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
 

0 0 

Інвестиційна нерухомість 
 

68281 68489 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
0 927 

Відстрочений податковий актив 
 

2855 2668 

Гудвіл 
 

0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 
 

392388 396449 

Інші фінансові активи 
 

155285 180215 

Інші активи 
 

42623 38552 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття  
6992 633 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 
 

Активи – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Усього активів: 
 

9223743 8129550 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 
 

27871 249119 

Кошти клієнтів 
 

6857928 5734369 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток  
0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 
 

1032409 920158 

Інші залучені кошти 
 

76798 73747 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
 

1509 725 

Відстрочені податкові зобов'язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 
 

1098 603 

Інші фінансові зобов’язання 
 

209275 145288 



Інші зобов'язання 
 

33623 24062 

Субординований борг 
 

326942 329099 

Зобов'язання групи вибуття 
 

0 0 

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Усього зобов'язань: 
 

8567453 7477170 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 
 

308000 308000 

Емісійні різниці 
 

11 11 

Незареєстрований статутний капітал 
 

300000 300000 

Інший додатковий капітал 
 

0 0 

Резервні та інші фонди банку 
 

6106 6106 

Резерви переоцінки 
 

17588 17588 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

24585 20675 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Неконтрольована частка 
 

0 0 

Усього власного капіталу 
 

656290 652380 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

9223743 8129550 

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку". 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

27.04.2017 року   
Голова 

правління 

Т.в.о.Голови Правлiння Мелеш Катерина 

Володимирiвна 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Герасимчук I.Л., 0443932560   
Головний 

бухгалтер  
Кирилюк Ярослава Миколаївна 

(прізвище виконавця, номер 

телефону) 
    (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 1 квартал 2017 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 
 

322411 143575 

Процентні витрати 
 

-195977 -109881 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

126434 33694 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках  
-46334 -16790 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після 

створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
 

80100 16904 

Комісійні доходи 
 

49733 20849 

Комісійні витрати 
 

-19217 -8512 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

12584 18077 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
 

0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
19 536 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

8687 -43196 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

-2408 63875 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання 

фінансових активів за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, ніж ринкова 
 

0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання 

фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, ніж ринкова 
 

0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів  
-2277 511 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку на продаж  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку до погашення  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 
 

-495 -97 

Інші операційні доходи 
 

13818 3488 

Адміністративні та інші операційні витрати 
 

-135394 -71423 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
 

0 0 



Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

5150 1012 

Витрати на податок на прибуток 
 

-1240 -644 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування  
0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

3910 368 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
 

0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного 

доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток  
0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування  
0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 

потоків  
0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 

звітності  
0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи 

збиток 
 

0 0 



Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування  
0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 
 

0 0 

Усього сукупного доходу за рік 
 

3910 368 

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

0.89 0 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

0 0 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0.89 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку:  

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

0.89 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік  
0 0 

 

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку". 
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        (підпис, ініціали, прізвище) 

Герасимчук I.Л., 0443932560   
Головний 

бухгалтер  
Кирилюк Ярослава Миколаївна 

(прізвище виконавця, номер 

телефону) 
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Проміжний скорочений звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 1 квартал 2017 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) 

 
308000 11 0 5359 17588 15124 0 0 0 346082 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та вплив 

переходу на нові 

та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного 

доходу:  

прибуток/(збиток) 

за рік  
0 0 0 0 0 368 0 0 0 368 

інший сукупний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований 

статутний капітал  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



акціонерами 

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 
308000 11 300000 6106 17588 20675 0 0 0 652380 

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(збиток) 

за рік  
0 0 0 0 0 3910 0 0 0 3910 

інший сукупний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований 

статутний капітал  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з 

акціонерами  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – 

опис статей та 

вміст показників 
 

Додаткові статті – 

усього за 

додатковими 

статтями 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
 

308000 11 300000 6106 17588 24585 0 0 0 656290 

 

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку". 
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Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 1 квартал 2017 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
 

380878 124743 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-192373 -91342 

Комісійні доходи, що отримані 
 

47792 20675 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-19217 -8512 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

12584 18077 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

8687 -43196 

Інші отримані операційні доходи 
 

7673 3448 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
 

-54333 -33216 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

-67605 -28596 

Податок на прибуток, сплачений 
 

-644 -44 

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях  
123442 -37963 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
 

-134880 121203 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів  
-795953 -505283 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
 

21475 -17546 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

-6415 992 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

-221184 38352 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

1115422 665157 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком  
120789 -85230 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
 

75143 -4132 



Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності  
297839 175550 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

-10933 -63173 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
10947 34214 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
 

-70000 140000 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення  
0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів  
0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів  
0 0 

Придбання асоційованих компаній 
 

0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
 

0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 
 

-70 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Придбання основних засобів 
 

-5612 -22742 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

0 0 

Придбання нематеріальних активів 
 

0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
-75668 88317 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
 

0 0 

Емісія привілейованих акцій 
 

0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
 

0 0 

Викуп власних акцій 
 

0 0 

Продаж власних акцій 
 

0 0 

Отримання субординованого боргу 
 

0 0 

Погашення субординованого боргу 
 

0 0 

Отримання інших залучених коштів 
 

0 0 

Повернення інших залучених коштів 
 

0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 
 

0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
 

0 0 

Дивіденди, що виплачені 
 

0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності  
0 0 



Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти  
-770 63875 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
221401 327742 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

1068059 439182 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

1289460 766924 

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку". 
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Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 1 квартал 2017 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

0 0 

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 
 

0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

0 0 

(Нараховані доходи) 
 

0 0 

Нараховані витрати 
 

0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
 

0 0 

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
 

0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях  
0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 0 

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів  
0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком  
0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток  
0 0 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
 

0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення  
0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів  
0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів  
0 0 

Придбання асоційованих компаній 
 

0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
 

0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Придбання основних засобів 
 

0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

0 0 

Придбання нематеріальних активів 
 

0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
 

0 0 

Емісія привілейованих акцій 
 

0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
 

0 0 

Викуп власних акцій 
 

0 0 

Продаж власних акцій 
 

0 0 

Отримання субординованого боргу 
 

0 0 

Погашення субординованого боргу 
 

0 0 

Отримання інших залучених коштів 
 

0 0 

Повернення інших залучених коштів 
 

0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 
 

0 0 



Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
 

0 0 

Дивіденди, що виплачені 
 

0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності  
0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

0 0 

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку". 
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Примітки 

до проміжного скороченого звіту 

за 1 квартал 2017 року 

 

№ 

з/п 
Текст примітки 

1 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Примiтка 1. Iнформацiя про Банк ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (надалi ? «Банк») є акцiонерним банком, зареєстрованим в Українi, 

створеним у вiдповiдностi до чинного законодавства України та вимог Нацiонального банку України (надалi ? 

«НБУ»). Основна дiяльнiсть Банку включає здiйснення комерцiйних та роздрiбних банкiвських операцiй на 

територiї України. Банк здiйснює дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї НБУ № 84 вiд 25 жовтня 2011 

року, Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 84-3 вiд 11 серпня 2014 року та Додатку до 

Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 84-3 вiд 11 серпня 2014 року. Банк бере участь у 

державнiй програмi страхування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйний № 031, свiдоцтво Фонду гарантування 

вкладiв фiзичних осiб № 028 вiд 18 жовтня 2012 року), яка реалiзується згiдно iз Законом України № 4452-VI 

«Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» вiд 23 лютого 2012 року. Банк є членом Незалежної 

асоцiацiї банкiв України, Асоцiацiї «Днiпровський банкiвський союз», Внутрiшньодержавної небанкiвської 

платiжної системи «IнтерПейСервiс», Нацiональної платiжної системи «Український платiжний простiр», 

принциповим членом у мiжнародних платiжних системах Visa International i MASTERCARD Worldwide. Банк 

заснований у 1989 роцi. У 2012 роцi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банк змiнив своє найменування на 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК». Головний офiс Банку розташований у м. Києвi. 

Станом на 31 березня 2017 року Банк має 76 вiддiлень на територiї України (2016 рiк ? 72 вiддiлення). 

Мiсцезнаходженням Банку є: Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30. Основним акцiонером Банку, що 

володiє 99,7404% статутного капiталу, є iноземний iнвестор ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI ЛIМIТЕД), країна 

реєстрацiї Кiпр. Згiдно рiшення Нацiонального банку України про погодження набуття iстотної участi в банку 

вiд 24 листопада 2015 року № 543. Структура власностi Банку AGIMANT LIMITED (АГIМАНТ ЛIМIТЕД), 

країна реєстрацiї Кiпр, володiє 100% акцiонерного капiталу ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI ЛIМIТЕД), яка 

володiє 99,7404% статутного капiталу Банку. Кiнцевим бенефiцiарним власником Банку є громадянин України 

? Тiгiпко Сергiй Леонiдович, якому належить 100% акцiонерного капiталу AGIMANT LIMITED (АГIМАНТ 

ЛIМIТЕД), яка володiє 100% акцiонерного капiталу ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI ЛIМIТЕД), яка володiє 

99,7404% статутного капiталу Банку. Тiгiпко Сергiй Леонiдович є акцiонером Банку та володiє його однiєю 

акцiєю. Сукупний вiдсоток участi Тiгiпко Сергiя Леонiдовича в Банку становить 99,7404%. Частка керiвництва 

в акцiях Банку станом на 31 березня 2017 року складає 99,7472% (31 грудня 2016 року: 99,7472%). АТ 

«ТАСКОМБАНК» ? унiверсальний комерцiйний банк, який надає повний спектр фiнансових послуг як 

корпоративним, так i приватним клiєнтам. Стратегiчним напрямком розвитку для Банку є комплексна робота з 

корпоративними та приватними клiєнтами. Надаючи повний спектр фiнансових послуг, банк гармонiйно 

поєднує iндивiдуальний пiдхiд, технологiчнiсть i зручнiсть користування банкiвськими продуктами. 

Працюючи на засадах тривалого партнерства, Банк допомагає своїм клiєнтам знаходити оптимальнi рiшення 

для досягнення стабiльного фiнансового успiху та зростання їх добробуту. ? Примiтка 2. Економiчне 

середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть За попереднiми розрахунками, Українi вдалось в 

2016 роцi подолати рецесiю та продемонструвати незначнi показники економiчного вiдновлення. Рiчнi темпи 

зростання ВВП за дев’ять мiсяцiв становили 1,2%. Про поступовий вихiд економiки з рецесiї свiдчить 

скорочення вiд’ємного розриву ВВП, яке триває з другої половини 2015 року. Ключовий кредитор України - 

Мiжнародний валютний фонд - прогнозує зростання ВВП України в 2016 роцi на 1,5% при iнфляцiї 15,1%, 

Свiтовий банк очiкує зростання ВВП на 1% при iнфляцiї 15%, ЄБРР оцiнює зростання ВВП за пiдсумками 

року на рiвнi 2 %. За прогнозами уряду, зростання економiки України за пiдсумками поточного року складе 

близько 1,5%. У 2016 роцi продовжився процес доволi радикальної трансформацiї української зовнiшньої 

торгiвлi. Основнi причини – вiйськовий конфлiкт та торгiвельна вiйна з Росiєю, що зумовили втрату 

росiйського ринку, економiчна криза та наслiдки жорсткої девальвацiї 2014-2015 рр. Результатом стала змiна 

структури зовнiшньої торгiвлi: переорiєнтацiя з традицiйного росiйського ринку (та ринку СНД загалом) та 

зростання питомої долi країн ЄС. У цiлому зазначену тенденцiю, особливо стосовно економiчних зв’язкiв з 

Росiєю, можна вважати такою, що зберiгатиметься i в середньо термiновiй перспективi. Данi тенденцiї 

спостерiгались на загальному фонi падiння показникiв ЗЕД, в першу чергу - експорту. Бiльшiсть озвучених 

прогнозiв свiдчать про очiкування вiдновлення української економiки та продовження зростання ВВП. Проте 

цi очiкування є вкрай скромними як для економiки, яка пережила глибоку рецесiю, - в районi 1.5- 3%. Одним з 

основних факторiв, що забезпечуватимуть економiчне зростання, стане пожвавлення внутрiшнього попиту. 

Приватне споживання в середньостроковiй перспективi помiрно вiдновлюватиметься внаслiдок реалiзацiї 



вiдкладеного попиту та зростання доходiв населення. Також очiкується зростання обсягу iнвестицiй з боку 

бiзнесу. Втiм, суттєве нарощення iнвестицiйної активностi на прогнозному горизонтi стимулюватиме 

вiдповiдне зростання iнвестицiйного iмпорту, зокрема, машин та обладнання, що значною мiрою 

обумовлюватиме вiд’ємний внесок чистого експорту у ВВП. Додатковим фактором зростання внутрiшнього 

попиту стане пожвавлення кредитної активностi на тлi очiкуваного зниження процентних ставок в економiцi. 

Гальмуватиме зростання ВВП такий компонент як чистий експорт. Повiльне зростання свiтової економiки, 

уповiльнення темпiв зростання в Китаї стримуватиме нарощування експорту. Щодо iнфляцiї, то у тривалiй 

перспективi ключовими факторами для її стримування залишаються зовнiшня пiдтримка реформ (спiвпраця з 

донорами, в першу чергу – з МВФ), вiдсутнiсть негативних шокiв на зовнiшнiх ринках та ескалацiї бойових 

дiй на сходi України, i як результат – подальше полiпшення iнфляцiйних очiкувань. Вiдсутнiсть цих факторiв 

зумовлюватиме девальвацiйний та додатковий iнфляцiйний тиск. У цьому разi повернення iнфляцiї до 

цiльового рiвня потребуватиме проведення жорсткiшої монетарної полiтики. На думку НБУ позитивним 

шоком може стати швидше зростання свiтових цiн на сировиннi товари, суттєвiше збiльшення зовнiшнього 

попиту на українську продукцiю та прискорення реформ. За таких умов пожвавлення економiчної активностi 

супроводжуватиметься змiцненням гривнi завдяки збiльшенню експортної виручки та припливу капiталу за 

фiнансовим рахунком. Це може посилити тиск на цiни з боку попиту, але ефекти вiд укрiплення курсу гривнi 

будуть бiльш суттєвими. Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництвом можливого впливу 

економiчних умов на операцiї та фiнансове положення Банку. Майбутнi умови можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок 

керiвництва. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi могли б мати мiсце як результат такої 

невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомими i їх буде можливо 

оцiнити. Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi Загальнi положення Фiнансова звiтнiсть АТ 

«ТАСКОМБАНК» за 1 квартал 2017 року пiдготовлена у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами 

фiнансової звiтностi («МСФЗ») 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть», прийнятого Радою з Мiжнародних 

стандартiв бухгалтерського облiку, та тлумачень Комiтету з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi. 

Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (далi ? «тис. грн.»), За винятком даних в 

розрахунку на одну акцiю або якщо не вказано iнше. Українська гривня є функцiональною валютою Банку, 

оскiльки це валюта основного економiчного середовища, в якому Банк здiйснює свою дiяльнiсть. Принципи 

облiку, прийнятi при пiдготовцi промiжної скороченої фiнансової звiтностi, вiдповiдають принципам, що 

застосовувалися при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31 грудня 2016, за 

винятком прийняття нових стандартiв та iнтерпретацiй, описаних нижче, якi стали обов’язковими для 

застосування для фiнансової звiтностi за 2017 рiк: Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» 

У сiчнi 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв», щоб 

полiпшити розкриття компанiями iнформацiї про свою фiнансову дiяльнiсть i забезпечити користувачам бiльш 

точне уявлення про позицiї компанiй по лiквiдностi. Згiдно з новими вимогами, компанiї повиннi будуть 

розкривати iнформацiю про змiни в зобов’язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, 

зумовленi грошовими потоками, так i змiни, не обумовленi ними (наприклад, в результатi коливань валютних 

курсiв). Поправки набувають чинностi 1 сiчня 2017 року Нинi Банк оцiнює вплив цих поправок. Поправки до 

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

основi акцiй», якi стосуються класифiкацiї та оцiнки операцiй з виплат на основi акцiй. Поправки покликанi 

усунути розбiжностi в практицi застосування стандарту, але розглядають обмежене коло питань, що 

стосуються тiльки класифiкацiї та оцiнки. У поправках уточнюються вимоги за трьома основними областям: 

?вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; 

?класифiкацiя операцiї з виплати на основi акцiй, умови якої дозволяють компанiї утримати частину дольових 

iнструментiв, що пiдлягають передачi спiвробiтнику, для виконання обов’язку зi сплати вiдповiдного податку 

за цього спiвробiтника; ?порядок облiку у випадках, коли модифiкацiя умов операцiї з виплати на основi акцiй 

вимагає її рекласифiкацiї з категорiї операцiй з розрахунками грошовими коштами в категорiю операцiй з 

розрахунками дольовими iнструментами. Данi поправки вступають в силу для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Застосування поправок не вимагає вiд компанiй 

перерахунку даних за попереднi перiоди; ретроспективне застосування дозволяється за умови, що компанiя 

прийме рiшення застосовувати всi три поправки вiдразу i виконає деякi iншi критерiї. Також дозволяється 

дострокове застосування. Очiкується, що цi поправки не зроблять будь-якого впливу на Банк. Поправки до 

МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» одночасно з МСФЗ (IFRS) 4 

«Страховi контракти» Поправки покликанi усунути проблеми, що виникають у зв’язку iз застосуванням 

нового стандарту за фiнансовими iнструментами МСФЗ (IFRS) 9 до того моменту, як компанiї почнуть 

застосовувати новий стандарт з облiку договорiв страхування, який зараз розробляється Радою з МСФЗ 

замiсть МСФЗ (IFRS) 4. Згiдно з поправками, компанiї, якi укладають договори страхування, можуть вибрати 

один з двох варiантiв: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 або використання методу 

накладення. Тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 можуть використовувати компанiї, 

дiяльнiсть яких пов’язана переважно зi страхуванням. Такi компанiї зможуть продовжити застосовувати 

МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», вiдклавши застосування МСФЗ (IFRS) 9 до 1 



сiчня 2021 року, але не пiзнiше цього термiну. Компенсуючий пiдхiд передбачає обов’язкову корекцiю 

прибутку або збитку, щоб виключити їх додаткову волатильнiсть, яка може виникнути при одночасному 

застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 4. Тимчасове звiльнення дозволяється вперше застосувати в тi 

перiоди, починаючи з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Компенсуючий пiдхiд може бути обраний 

компанiєю при першому застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 i повинен застосовуватися ретроспективно щодо 

фiнансових активiв, якi вiднесенi до певної категорiї при переходi на МСФЗ (IFRS) 9. Очiкується, що цi 

поправки не зроблять будь-якого впливу на Банк. КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та 

передоплата вiдшкодування» Роз’яснення врегулює питання про визначення дати операцiї з метою визначення 

валютного курсу, використовується при початковому визнаннi вiдповiдного активу, витрат або доходу (або їх 

частини) при припиненнi визнання негрошового активу або негрошового зобов’язання, що виникли внаслiдок 

попередньої оплати в iноземнiй валютi. Вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 21, дата операцiї для мети визначення 

валютного курсу, що використовується при початковому визнаннi вiдповiдного активу, витрат або доходу (або 

їх частини), ? це дата, на яку органiзацiя спочатку приймає до облiку негрошовий актив або негрошове 

зобов’язання, що виникають у результатi передоплати вiдшкодування в iноземнiй валютi. У випадку декiлькох 

платежiв або надходжень, здiйснених на умовах передоплати, органiзацiї необхiдно визначити кожну дату 

платежу або надходження, якi здiйсненi на умовах передоплати. КТМФЗ (IFRIC) 22 застосовується тiльки у 

випадках, коли органiзацiя визнає негрошовий актив або негрошове зобов’язання, що виникли в результатi 

передоплати. КТМФЗ (IFRIC) 22 не мiстить практичного керiвництва для визначення об’єкта облiку в якостi 

грошового або негрошового. У загальному випадку платiж або надходження вiдшкодування, здiйсненi на 

умовах передоплати, призводять до визнання негрошового активу або негрошового зобов’язання, однак вони 

можуть також призводити до виникнення грошового активу або зобов’язання. Органiзацiї може знадобиться 

застосування професiйного судження при визначеннi того, чи є конкретний об’єкт облiку грошовим чи 

негрошовим. «Переведення до складу або зi складу iнвестицiйної нерухомостi» ? Поправки до МСФЗ (IAS) 40 

Поправки уточнюють вимоги щодо переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi в частинi 

об’єктiв незавершеного будiвництва. До виходу поправок, МСФЗ (IAS) 40 не було окремого керiвництва щодо 

переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi стосовно до об’єктiв незавершеного будiвництва. 

Поправка уточнює, що не було намiру заборонити переведення до складу iнвестицiйної нерухомостi об’єктiв 

iнвестицiйної нерухомостi, якi перебувають у процесi будiвництва чи розвитку i класифiкуються як запаси, у 

разi очевидної змiни характеру використання. МСФЗ (IAS) 40 був доповнений для пiдкрiплення порядку 

застосування принципiв переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi вiдповiдно до МСФЗ 

(IAS) 40 з уточненням, що переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi може бути здiйснений 

лише в разi змiни характеру використання нерухомостi; i така змiна характеру використання буде вимагати 

оцiнки можливостi класифiкацiї нерухомостi як iнвестицiйної. Така змiна характеру використання повинна 

бути пiдтверджена фактами. На даний час Банк вивчає положення цих стандартiв, їх вплив на Банк та строки 

їх застосування.? Примiтка 4. Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

31 березня 31 грудня 2017 р. 2016 р. Готiвковi кошти 151 894 134 946 Кошти в Нацiональном у банку України 

343 696 151 513 Кореспондентськi рахунки та кредити овернайт у банках: 793 870 781 600 - України 87 226 422 

721 - iнших країн 706 644 358 879 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 1 289 460 1 068 059 До складу 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв на кiнець 2017 року включенi нарахованi процентнi доходи в сумi 174 тис. 

грн. (2016 рiк: 62 тис. грн.). Примiтка 5. Кошти в iнших банках Таблиця 5.1. Кошти в iнших банках 31 березня 

31 грудня 2017 р. 2016 р. Кредити, наданi iншим банкам: 134 880 ? - короткостроковi 134 880 ? - довгостроковi 

? ? Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках ? ? Усього коштiв в iнших банках 134 880 ? До складу коштiв 

в iнших банках включенi нарахованi процентнi доходи: ?станом на 31 березня 2017 року у сумi 0 тис. грн. 

?станом на 31 грудня 2016 року у сумi 0 тис. грн. Кредити наданi iншим банкам станом на 31 березня 2017 

року та 31 грудня 2016 року непростроченi та не знецiненi. Таблиця 5.4. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення 

коштiв в iнших банках Рух резервiв 1 квартал 2017 р. 1 квартал 2016 р. Кошти в iнших банках Договори 

зворотного репо Кошти в iнших банках Договори зворотного репо Резерв пiд знецiнення за станом на початок 

перiоду - ? (15 371) ? Зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду - ? 12 258 ? Резерв пiд знецiнення за 

станом на кiнець перiоду ? ? (3 113) ? ? Примiтка 6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 6.1. Кредити 

та заборгованiсть клiєнтiв 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Кредити, що наданi юридичним особам 5 983 

527 5 543 772 Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям 38 409 28 285 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 

69 501 10 628 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 365 071 139 280 Iншi кредити, що 

наданi фiзичним особам 128 555 122 837 Резерв пiд знецiнення кредитiв (413 437) (366 457) Усього кредитiв за 

мiнусом резервiв 6 171 626 5 478 345 До складу кредитiв та заборгованостi клiєнтiв включенi нарахованi 

процентнi доходи: ? станом на 31 березня 2017 року у сумi 157 363 тис. грн. ? станом на 31 грудня 2016 року у 

сумi 145 201 тис. грн. Станом на кiнець звiтного перiоду загальна заборгованiсть за кредитами, що були наданi 

10 найбiльшим позичальникам Банку, становила 2 354 473 тис. грн., що склало 38,15% вiд загального обсягу 

кредитiв, наданих клiєнтам (2016: 2 182 428 тис. грн., що склало 39,84% вiд загального обсягу кредитiв). 

Таблиця 6.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний перiод Рух резервiв Кредити 

юридичним особам Кредити фiзичним особам-пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Споживчi кредити 



фiзичним особам Iншi кредити фiзичним особам Усього Залишок за станом на початок перiоду (349 511) (2 

338) (63) (7 707) (6 838) (366 457) (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (39 386) 

(2 815) (2 729) (3 750) 1 700 (46 980) Залишок за станом на кiнець перiоду (388 897) (5 153) (2 792) (11 457) (5 

138) (413 437) За 1 квартал 2017 року було погашено 7 130 тис.грн. списаної за рахунок спецiального резерву 

суми безнадiйної заборгованостi. (Примiтка 22). Таблиця 6.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за 

кредитами за попереднiй перiод Рух резервiв Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам-

пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Споживчi кредити фiзичним особам Iншi кре-дити фiзичним 

особам Усього Залишок станом на початок перiоду (236 645) (3 791) (3 315) (8 006) (385) (252 142) 

(Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (26 620) (88) 2 665 (2 678) (2 390) (29 111) 

Залишок станом на кiнець перiоду (263 265) (3 879) (650) (10 684) (2 775) (281 253) За 1 квартал 2016 року було 

погашено 398 тис.грн. списаної за рахунок спецiального резерву суми безнадiйної заборгованостi. (Примiтка 

22). ? Таблиця 6.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi Вид економiчної дiяльностi 31 

березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Сума % Сума % Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та 

предметiв особистого вжитку 1 744 957 26,50 1 706 775 29,20 Добувна та переробна промисловiсть; 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 1 375 248 20,88 1 625 782 27,82 Транспорт, складське 

господарство, поштова та кур’єрська дiяльнiсть 732 182 11,12 832 641 14,25 Будiвництво; операцiї з 

нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 594 631 9,03 570 074 9,75 Сiльське господарство, 

мисливство, лiсове господарство; рибальство 878 176 13,34 513 721 8,79 Фiзичнi особи, у тому числi: 563 151 

8,55 272 745 4,67 Фiнансова дiяльнiсть 532 955 8,09 251 424 4,30 Iншi 163 764 2,49 71 640 1,22 Усього кредитiв 

та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 6 585 064 100,00 5 844 802 100,00 Примiтка 7. Цiннi папери в портфелi 

банку на продаж Таблиця 7.1. Цiннi папери в портфелi банку на продаж 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

Борговi цiннi папери: 428 543 435 270 - державнi облiгацiї 428 543 435 270 Резерв пiд знецiнення цiнних 

паперiв у портфелi банку на продаж ? ? Усього цiнних паперiв на продаж за мiнусом резервiв 428 543 435 270 

До складу цiнних паперiв в портфелi банку на продаж включенi нарахованi процентнi доходи: ? станом на 31 

березня 2017 року у сумi 5 119 тис. грн. ? станом на 31 грудня 2016 року у сумi 7 835 тис. грн. Станом на 31 

березня 2017 року у складi цiнних паперiв, наявних для продажу, облiковуються ОВДП номiнальною вартiстю 

422 985 тис. грн. (31 грудня 2016: ОВДП номiнальною вартiстю 426 353 тис. грн). Станом на 31 березня 2017 

та 31 грудня 2016 рокiв цiннi папери, наявнi для продажу, є непростроченими та незнецiненими. Примiтка 8. 

Цiннi папери в портфелi банку до погашення Таблиця 8.1. Цiннi папери в портфелi банку до погашення 

Найменування статтi 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Депозитнi сертифiкати НБУ 530 810 460 870 Резерв 

пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення ? ? Усього цiнних паперiв у портфелi банку до 

погашення за мiнусом резервiв 530 810 460 870 До складу цiнних паперiв в портфелi банку до погашення 

включенi нарахованi процентнi доходи: ? станом на 31 березень 2017 року у сумi 810 тис. грн. ? станом на 31 

грудня 2016 року у сумi 870 тис. грн. Станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв цiннi папери у 

портфелi банку до погашення, є непростроченими та незнецiненими. Примiтка 9. Iншi фiнансовi активи 

Таблиця 9.1. Iншi фiнансовi активи 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Дебiторська заборгованiсть за 

операцiями з платiжними картками 18 496 14 385 Похiднi фiнансовi активи 1 486 - Дебiторська заборгованiсть 

за операцiями з iншими банками 19 412 20 487 Грошовi кошти з обмеженим правом використання 127 044 159 

312 Iншi фiнансовi активи 9 924 7 517 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв (21 077) (21 486) 

Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 155 285 180 215 В статтi «Грошовi кошти з обмеженим 

правом використання» станом на 31березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв вiдображенi кошти грошового 

покриття, розмiщенi на рахунках в банку-кореспондентi Deutsche Bank, з метою забезпечення вiдкриття 

Deutsche Bank резервного акредитива на користь Мiжнародної платiжної системи «MasterCard International 

Incorporated» та «Visa International» для здiйснення розрахункiв, а також кошти розмiщенi на рахунках 

«MasterCard International Incorporated» та «Visa International». Таблиця 9.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення 

iнших фiнансових активiв за звiтний перiод Рух резервiв Дебiторська заборго-ванiсть за операцiями з iншими 

банками Грошовi кошти з обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього Залишок за станом 

на початок перiоду (19 147) (1 278) (1 061) (21 486) Збiльшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду - 644 

(251) 393 Списання безнадiйної заборгованостi ? - 16 16 Залишок за станом на кiнець перiоду (19 147) (634) (1 

296) (21 077) Таблиця 9.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших фiнансових активiв за попереднiй перiод 

Рух резервiв Iншi фiнансовi активи Усього Залишок за станом на початок перiоду (582) (582) Збiльшення 

резерву пiд знецiнення протягом перiоду (206) (206) Залишок за станом на кiнець перiоду (788) (788) Примiтка 

10. Iншi активи Таблиця 10.1. Iншi активи 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Майно, що перейшло у 

власнiсть банку як заставодержателя 20 379 20 379 Витрати майбутнiх перiодiв 8 539 7 074 Передоплата за 

послуги 6 499 5 229 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 6 480 2 543 Дорогоцiннi метали 2 079 1 

999 Матерiали 1 020 1 639 Iншi активи 1 154 1 190 Резерв пiд iншi активи (3 527) (1 501) Усього iнших активiв 

за мiнусом резервiв 42 623 38 552 ? Таблиця 10.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 

звiтний перiод Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Всього 

Залишок за станом на початок перiоду (9) (1 492) (1 501) (Збiльшення)/зменшення резерву на зменшення 

корисностi протягом перiоду 9 (2 035) (2 026) Залишок за станом на кiнець перiоду - (3 527) (3 527) Таблиця 



10.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за попереднiй перiод Рух резервiв Дебiторська 

заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги Всього Залишок за станом на початок перiоду 

(925) (227) (1 152) (Збiльшення)/зменшення резерву на зменшення корисностi протягом перiоду 703 14 717 

Залишок за станом на кiнець перiоду (222) (213) (435) Примiтка 11. Необоротнi активи, утримуванi для 

продажу Таблиця 11.1. Необоротнi активи, утримуванi для продажу 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу Житлова нерухомiсть 633 633 Комерцiйна нерухомiсть 6 359 - 

Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу 6 992 633 Банк класифiкує необоротний актив як 

утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї 

продажу, а не поточного використання. Активи, якi вiдповiдають критерiям утримуваних для продажу, 

включають активи: якi знаходились у якостi застави за кредитами i були переданi Банку у власнiсть вiдповiдно 

до судових рiшень чи позасудового врегулювання, чи придбанi Банком та класифiкованi як активи для 

продажу, або щодо яких Банком прийнято рiшення класифiкувати необоротнi активи як утримуванi для 

продажу на пiдставi того, що стан активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити негайний продаж i є 

високий ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом року з дати класифiкацiї. Протягом звiтного кварталу Банк 

набув у власнiсть комерцiйну нерухомiсть вартiстю 6 359 тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 року вiдхилення 

справедливої вартостi активiв, утримуваних для продажу, згiдно звiту ТОВ «Вектор оцiнки» (сертифiкат 

суб’єкта оцiночної дiяльностi № 15383/13 вiд 18 жовтня 2013 року) вiд балансової вартостi не є суттєвим 

(менше 10%). Банк не визнавав у звiтностi зменшення корисностi обєктiв. ? Примiтка 12. Кошти банкiв 

Таблиця 12.1. Кошти банкiв 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Кореспондентськi рахунки та депозити 

овернайт iнших банкiв 23 870 245 091 Кредити, що отриманi: - короткостроковi 4 001 4 028 Усього коштiв 

iнших банкiв 27 871 249 119 До складу коштiв банкiв включенi нарахованi процентнi витрати: ? станом на 31 

березня 2017 року у сумi 22 тис. грн. ? станом на 31 грудня 2016 року у сумi 86 тис. грн. Протягом звiтного 

року у Банку вiдсутнi ОВДП якi надано як забезпечення своїх зобов'язань за отриманими кредитами. Примiтка 

13. Кошти клiєнтiв Таблиця 13.1. Кошти клiєнтiв 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Iншi юридичнi особи 3 

775 194 3 370 392 Поточнi рахунки 1 593 402 1 230 062 Строковi кошти 2 181 792 2 140 330 Фiзичнi особи 3 

082 734 2 363 977 Поточнi рахунки 195 390 181 186 Строковi кошти 2 887 344 2 182 791 Усього коштiв клiєнтiв 

6 857 928 5 734 369 До складу коштiв клiєнтiв включенi нарахованi процентнi витрати: ? станом на 31 березня 

2017 року у сумi 97 510 тис. грн. ? станом на 31 грудня 2016 року у сумi 86 350 тис. грн. Станом на кiнець 

звiтного перiоду загальний обсяг коштiв, що був залучений вiд 10 найбiльших клiєнтiв Банку, становив 2 052 

574 тис. грн., що склало 30% вiд загального обсягу коштiв клiєнтiв, залучених Банком (2016: 1 972 705 тис. 

грн., що що склало 34% вiд загального обсягу коштiв клiєнтiв). Таблиця 13.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за 

видами економiчної дiяльностi Вид економiчної дiяльностi 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Сума % Сума 

% Фiзичнi особи 3 082 734 44,95 2 363 977 47,41 Фiнансова дiяльнiсть 987 311 14,40 852 249 14,86 Переробна 

промисловiсть 567 948 8,28 544 136 9,49 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 578 166 

8,43 496 777 8,66 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 660 914 

9,64 425 728 7,42 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 389 965 5,69 359 380 

6,27 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 116 376 1,70 210 978 3,68 Iншi 474 514 6,91 481 

144 2,21 Усього коштiв клiєнтiв 6 857 928 100,00 5 734 369 100 ? Примiтка 14. Борговi цiннi папери, емiтованi 

банком Таблиця 14.1. Борговi цiннi папери, емiтованi банком 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Облiгацiї, 

випущенi на внутрiшньому ринку 175 321 119 071 Депозитнi сертифiкати 857 088 801 087 Усього 1 032 409 

920 158 Станом на 31 березня 2017 року облiгацiї складались з: Серiя Процентна ставка Дата випуску Дата 

погашення Номiнальна вартiсть Неаморти-зована премiя/ дисконт Нарахованi вiдсотки до сплати Балансова 

вартiсть E 18% 1 серпня 2014 р. 9 серпня 2019 р. 82 564 252 2 036 84 852 D 20% 30 квiтня 2013 р. 21 травня 

2018 р. 88 529 - 1 940 90 469 Усього 171 093 252 3 976 175 321 Станом на 31 грудня 2016 року облiгацiї 

складались з: Серiя Процентна ставка Дата випуску Дата погашення Номiнальна вартiсть Неаморти-зована 

премiя/ дисконт Нарахованi вiдсотки до сплати Балансова вартiсть E 18% 1 серпня 2014 р. 9 серпня 2019 р. 31 

864 264 801 32 929 D 20% 30 квiтня 2013 р. 21 травня 2018 р. 84 249 ? 1 893 86 142 Усього 116 113 264 2 694 

119 071 Примiтка 15. Iншi залученi кошти Таблиця 15.1. Iншi залученi кошти 31 березня 2017 р. 31 грудня 

2016 р. Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 76 798 73 747 Усього 76 798 

73 747 Протягом 2016 року Банк отримав кредит вiд нерезидента САНДЕТЕЛЛI ЛIМIТЕД згiдно договору 

позики № 3 вiд 28 квiтня 2016 року на суму 2 000 тис. доларiв США пiд 9% рiчних та 662 тис. євро пiд 8,5% 

рiчних згiдно договору позики № 4 вiд 30 травня 2016 року. Примiтка 16. Резерви за зобов'язаннями Таблиця 

16.1. Змiни резервiв за зобов'язаннями за звiтний перiод Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру 

Усього Залишок на початок перiоду 603 603 Збiльшення резерву 495 495 Залишок на кiнець перiоду 1 098 1 

098 Таблиця 16.2. Змiни резервiв за зобов'язаннями за попереднiй перiод Рух резервiв Зобов'язання кредитного 

характеру Усього Залишок на початок перiоду 383 383 Формування та/або збiльшення резерву 220 220 

Залишок на кiнець перiоду 603 603 Резерв пiд зобов’язання сформовано за гарантiями, наданими клiєнтам, якi 

станом на 31 березня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв не потребують виконання. Примiтка 17. Iншi фiнансовi 

зобов'язання Таблиця 17.1. Iншi фiнансовi зобов'язання Найменування статтi 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 

р. Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 83 996 64 057 Кредиторська 



заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 105 245 48 293 Розрахунки по операцiях клiєнтiв 17 059 19 

316 Кошти в розрахунках iнших банкiв - 6 311 Похiднi фiнансовi зобов'язання в торговому портфелi банку - 4 

583 Iншi фiнансовi зобов'язання 2 970 2 728 Кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами 5 - Усього 

iнших фiнансових зобов'язань 209 275 145 288 Примiтка 18. Iншi зобов'язання Таблиця 18.1. Iншi зобов’язання 

31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 11 

286 8 610 Кредиторська заборгованiсть перед Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб 7 995 6 944 Доходи 

майбутнiх перiодiв 7 802 3 793 Кредиторська заборгованiсть за послуги 2 846 2 954 Кредиторська 

заборгованiсть з придбання активiв 561 778 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм 

податку на прибуток 2 431 606 Iнша заборгованiсть 702 377 Усього 33 623 24 062 Примiтка 19. 

Субординований борг Станом на 31 березня 2017 року та 31 грудня 2016 року субординований борг був 

представлений наступним чином: Кредитор Валюта Номiнальна сума Термiн погашення Процентна ставка, % 

Балансова вартiсть 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. ТОВ «ТД «Схiдний» UAH 10 000 3 квiтня 2028 р. 5 10 

042 10 042 ТОВ «ТД «Схiдний» UAH 15 000 3 квiтня 2028 р. 5 15 064 15 064 ТОВ «ТД «Схiдний» UAH 30 000 

3 квiтня 2028 р. 5 30 127 30 127 САНДЕТЕЛЛI ЛIМIТЕД USD 10 000 9 лютого 2025 р. 8,5 271 708 273 866 

Усього 326 942 329 099 ? Примiтка 20. Процентнi доходи та витрати 1 квартал 2017р. 1 квартал 2016р. 

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 272 166 131 308 Кошти в iнших банках 425 2 829 

Заборгованiсть з фiнансового лiзингу 18 786 3 255 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 1 922 3 716 Цiннi 

папери в портфелi банку до погашення 21 213 1 380 Депозити та кредити овернайт в iнших банках 353 - Iншi 

50 - 314 915 142 488 Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж 7 496 1 087 7 496 1 087 Усього 

процентних доходiв 322 411 143 575 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ Строковi кошти фiзичних осiб (84 790) (45 910) 

Строковi кошти юридичних осiб (57 266) (31 670) Поточнi рахунки (24 973) (13 938) Борговi цiннi папери, що 

емiтованi банком (20 474) (11 930) Iншi залученi кошти (1 650) (86) Строковi кошти iнших банкiв (185) (1) 

Депозити овернайт iнших банкiв (1) (133) Кореспондентськi рахунки (280) - Субординований борг (6 358) (6 

213) Усього процентних витрат (195 977) (109 881) Чистий процентний дохiд 126 434 33 694 Примiтка 21. 

Комiсiйнi доходи та витрати 1 квартал 2017р. 1 квартал 2016р. КОМIСIЙНI ДОХОДИ Розрахунково-касовi 

операцiї 38 752 17 130 За операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiєнтiв 5 864 2 

588 Гарантiї наданi 1 182 441 Операцiї з цiнними паперами 132 77 Iншi 3 803 613 Усього комiсiйних доходiв 

49 733 20 849 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ Розрахунково-касовi операцiї (18 644) (7 764) Гарантiї наданi (6) (199) 

Операцiї з цiнними паперами (27) (17) Iншi (540) (532) Усього комiсiйних витрат (19 217) (8 512) Чистий 

комiсiйний дохiд 30 516 12 337 ? Примiтка 22. Iншi операцiйнi доходи Примiтки 1 квартал 2017р. 1 квартал 

2016р. Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi 3 730 1 640 Результат вiд дострокового викупу 

власних облiгацiй - 73 Погашення ранiше списаної за рахунок резерву безнадiйної заборгованостi 6 7 130 398 

Дохiд вiд операцiйного лiзингу 981 987 Штрафи, пенi отриманi 627 75 Дохiд пiд час первiсного визнання 

фiнансових зобов'язань за справедливою вартiстю 702 44 Iншi 648 271 Усього операцiйних доходiв 13 818 3 

488 Примiтка 23. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати Примiтки 1 квартал 2017р. 1 квартал 2016р. 

Витрати на утримання персоналу (56 997) (34 331) Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (8 296) (8 603) 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв (9 950) (8 132) Сплата iнших податкiв та зборiв 

платежiв, крiм податку на прибуток (9 308) (6 400) Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних 

активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (6 271) (3 679) Професiйнi послуги (10 167) (2 930) 

Результат переуступлення прав вимоги за кредитними операцiями (14 194) - Iншi витрати, пов'язанi з 

основними засобами (4 732) (2 891) Витрати iз страхування (5 316) (784) Господарськi витрати (1 513) (1 103) 

Витрати на маркетинг та рекламу (1 739) (303) Витрати пiдчас первiсного визнання фiнансових зобов'язань за 

справедливою вартiстю - (40) Витрати пiдчас первiсного визнання фiнансових активiв за справедливою 

вартiстю (211) (1) Iншi (6 700) (2 226) Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (135 394) (71 423) 

Примiтка 24. Витрати на податок на прибуток Таблиця 24.1. Витрати з податку на прибуток 1 квартал 2017р. 1 

квартал 2016р. Поточний податок на прибуток 1 428 644 Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов'язана з: 

(188) - - виникненням чи списанням тимчасових рiзниць (188) - Усього витрати з податку на прибуток 1 240 

644 ? Примiтка 25. Операцiйнi сегменти Вiдповiдно до МСФЗ 8, операцiйнi сегменти ? це компоненти суб'єкта 

бiзнесу, якi беруть участь у комерцiйнiй дiяльностi, внаслiдок якої суб'єкт господарювання може отримувати 

доходи та зазнавати витрат, чиї операцiйнi результати регулярно переглядає особа, вiдповiдальна за прийняття 

операцiйних рiшень, i стосовно яких є у наявностi окрема фiнансова iнформацiя. Сегмент ? це 

вiдокремлюваний компонент бiзнесу Банку, який займається або постачанням послуг чи продуктiв (сегмент 

бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах конкретного економiчного середовища 

(географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть. Основним форматом Банку для 

вiдображення у звiтностi сегментної iнформацiї є сегменти бiзнесу. Операцiї Банку в основному зосередженi в 

Українi. Банк визнає наступнi звiтнi сегменти: ? послуги корпоративним клiєнтам; ? послуги фiзичним особам; 

? послуги банкам; ? iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть; ? iншi операцiї. Сегмент «iншi операцiї» має важливе 

значення для Банку в цiлому (забезпечує дiяльнiсть iнших сегментiв тощо) й iнформацiя про нього є суттєвою. 

Доходами звiтного сегмента Банк визнає дохiд, який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та вiдповiдну 

частину доходу банку, що може бути вiднесена до сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi або вiд операцiй мiж 



iншими сегментами в межах одного банку. Доходи звiтних сегментiв наводяться за вирахуванням податку на 

додану вартiсть, акцизного збору, iнших зборiв i вирахувань з доходу. До складу доходiв звiтних сегментiв не 

включаються доходи вiд надзвичайних подiй та дохiд з податку на прибуток. Витратами звiтного сегмента 

Банк визнає витрати, пов’язанi з основною дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, та 

вiдповiдну частину витрат, що можуть бути обґрунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи витрати вiд 

зовнiшньої дiяльностi, та витрати, пов’язанi з операцiями за iншими сегментами в межах одного банку. Проте, 

якщо витрати на рiвнi Банку пов’язанi лише з одним сегментом, то такi витрати Банк визнає витратами 

сегмента (якщо вони пов’язанi з операцiйною дiяльнiстю сегмента i їх можна прямо вiднести до сегмента або 

обґрунтовано розподiлити на нього). У звiтному роцi в Банку доходи i витрати (процентнi, комiсiйнi, торговi) 

вiдображалися на рахунках бухгалтерського облiку у розрiзi звiтних сегментiв. Показники неподiбних 

сегментiв включаються до складу нерозподiлених статей «Нерозподiленi суми», з використанням яких 

узгоджуються вiдповiднi показники дiяльностi звiтних сегментiв i Банку в цiлому. До нерозподiлених статей 

вiдносяться також суми витрат, якi не включаються до витрат за сегментами: витрати на сплату податку на 

прибуток; загальнi адмiнiстративнi витрати, та iншi витрати, що виникають на рiвнi Банку та вiдносяться до 

Банку в цiлому. Iнформацiя щодо доходiв, витрат, активiв та зобов'язань звiтних сегментiв наведена нижче. ? 

Таблиця 25.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за звiтний перiод Найменування статтi 

Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги 

фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть послуги банкам Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 287 421 53 

379 35 275 8 583 1 304 385 962 Процентнi доходи 264 857 26 095 28 710 2 699 50 322 411 Комiсiйнi доходи 17 

853 20 132 5 864 5 884 - 49 733 Iншi операцiйнi доходи 4 711 7 152 701 1 254 13 818 Усього доходiв сегментiв 

287 421 53 379 35 275 8 583 1 304 385 962 Процентнi витрати (88 444) (86 593) (20 475) (465) (195 977) 

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (41 557) (4 780) - 3 (46 334) 

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - - (1 275) (1 002) (2 277) Результат вiд 

переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток - - - 12 584 - 12 584 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - 19 - - 19 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - - 8 687 8 687 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною 

валютою - - - - (2 408) (2 408) Комiсiйнi витрати (545) (17 300) (27) (1 345) (19 217) Вiдрахування до резервiв за 

зобов'язаннями (495) - - - - (495) Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - (211) - (136 423) (136 634) 

РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 156 380 (55 294) 14 581 18 085 (129 842) 3 910 Прибуток/(збиток) Таблиця 25.2. 

Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за попереднiй перiод Найменування статтi Найменування 

звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним 

особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть послуги банкам Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 136 518 20 444 2 661 8 

289 - 167 912 Процентнi доходи 122 257 12 306 2 467 6 545 - 143 575 Комiсiйнi доходи 11 634 7 394 77 1 744 - 

20 849 Iншi операцiйнi доходи 2 627 744 117 - - 3 488 Усього доходiв сегментiв 136 518 20 444 2 661 8 289 - 167 

912 Процентнi витрати (50 858) (46 873) (12 015) (134) (109 880) Вiдрахування до резерву пiд знецiнення 

кредитiв та коштiв в iнших банках (26 708) (2 404) - 12 323 - (16 789) Вiдрахування до резерву пiд знецiнення 

дебiторської заборгованостi - - - - 511 511 Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - - 18 077 - 18 077 Результат вiд продажу 

цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - - 536 - - 536 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - - 

(43 196) (43 196) Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - - 63 875 63 875 Комiсiйнi 

витрати (820) (7 185) (217) (290) - (8 512) Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями (97) - - - - (97) 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - (41) - (72 028) (72 069) РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 58 035 (36 

018) (9 076) 38 265 (50 838) 368 Прибуток/(збиток) Таблиця 25.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 

звiтний перiод Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього 

Послуги корпора-тивним клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвести-цiйна банкiвська дiяльнiсть Послуги 

банкам АКТИВИ СЕГМЕНТIВ Активи сегментiв 5 760 012 564 905 959 353 1 426 334 - 8 710 604 Необоротнi 

активи, утримуванi для продажу - 6 992 - - - 6 992 Усього активiв сегментiв 5 760 012 571 897 959 353 1 426 

334 - 8 717 596 Нерозподiленi активи 506 147 506 147 Усього активiв 5 760 012 571 897 959 353 1 426 334 506 

147 9 223 743 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ Зобов'язання сегментiв 4 223 712 3 177 756 1 109 207 27 871 - 8 

538 546 Нерозподiленi зобов'язання - - - - 28 907 28 907 Усього зобов'язань 4 223 712 3 177 756 1 109 207 27 

871 28 907 8 567 453 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI Капiтальнi iнвестицiї - - - - 5 681 5 681 Амортизацiя - - - - (9 

950) (9 950) Iншi негрошовi доходи (витрати) - - - - 7 130 7 130 Таблиця 25.4. Активи та зобов’язання звiтних 

сегментiв за попереднiй перiод Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та 

операцiї Усього Послуги корпора-тивним клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвести-цiйна банкiвська 

дiяльнiсть Послуги банкам АКТИВИ СЕГМЕНТIВ Активи сегментiв 5 351 587 274 118 896 140 1 100 914 ? 7 

622 759 Необоротнi активи, утримуванi для продажу ? 21 012 ? ? ? 21 012 Усього активiв сегментiв 5 351 587 

295 130 896 140 1 100 914 ? 7 643 771 Нерозподiленi активи ? ? ? ? 485 779 485 779 Усього активiв 5 351 587 

295 130 896 140 1 100 914 485 779 8 129 550 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ Зобов'язання сегментiв 3 763 707 2 

438 323 993 905 260 014 ? 7 455 949 Нерозподiленi зобов'язання ? ? ? ? 21 221 21 221 Усього зобов'язань 3 763 

707 2 438 323 993 905 260 014 21 221 7 477 170 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI Капiтальнi iнвестицiї ? ? ?  ? 334 



641 334 641 Амортизацiя ? ? ? ? (35 960) (35 960) Iншi негрошовi доходи (витрати) ? ? ? ? 3 516 3 516 Примiтка 

26. Потенцiйнi зобов'язання банку Юридичнi питання В ходi своєї поточної дiяльностi Банку час вiд часу 

доводиться виступати вiдповiдачем за позовами, що надходять до судових органiв у вiдношеннi до Банку. 

Виходячи з власної оцiнки, а також рекомендацiй внутрiшнiх та зовнiшнiх професiйних консультантiв, 

керiвництво Банку вважає, що результати таких судових справ не приведуть до суттєвих збиткiв для Банку, i 

вiдповiдно не нарахувало резерв за такими судовими справами. Податкове законодавство та визнання 

вiдстрочених податкiв В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв вiдносно рiзноманiтних 

податкiв i зборiв, якi стягуються як державними, так i мiсцевими органами влади. Податки, якi 

застосовуються, включають податок на прибуток, податок на додану вартiсть, нарахування на фонд заробiтної 

плати, а також iншi податки i збори. Закони, якi регулюють цi податки, часто змiнюються, а їх положення 

часто нечiткi або не розробленi. Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв щодо цих проблем. 

Iснують рiзнi точки зору вiдносно тлумачення правових норм серед державних мiнiстерств i органiзацiй 

(наприклад, податкової адмiнiстрацiї та її iнспекцiй), що викликає загальну невизначенiсть. Правильнiсть 

складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання законодавства, пiдлягають перевiрцi i 

вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому порядку уповноваженi накладати штрафи 

та пенi в значних обсягах. Перерахованi фактори визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно 

бiльших, нiж iснують в країнах з бiльш розвиненою податковою системою. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть 

Банку здiйснюється в повнiй вiдповiдностi з дiючим законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що Банк 

нарахував всi вiдповiднi податки. В тих випадках, коли iснує невизначенiсть вiдносно сум податкiв до сплати, 

нарахування проводяться виходячи з оцiнок керiвництва Банку на основi аналiзу iнформацiї, що є в його 

розпорядженнi. Таблиця 26.1. Структура зобов'язань з кредитування Примiтки 31 березня 2017 р. 31 грудня 

2016 р. Зобов’язання з кредитування, що наданi 5 320 868 4 049 924 Експортнi акредитиви 32 020 ? Гарантiї 

виданi 185 609 134 383 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням 20 (1 098) (603) Усього 

зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 5 537 399 4 183 704 ? Таблиця 26.2. 

Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Гривня 4 713 379 3 292 444 

Долар США 815 485 884 520 Євро 8 535 6 740 Усього 5 537 399 4 183 704 Станом на 31 березня 2017 року та 

31 грудня 2016 року зобов’язання з кредитування наданi клiєнтам є вiдкличними та безризиковими. Активи, 

що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням та 

розпорядженням ними. Примiтка 27. Похiднi фiнансовi iнструменти Справедливу вартiсть сум до отримання 

чи до вiдправлення за контрактами валютного свопу, укладеними Банком, на звiтну дату наведено у таблицi 

нижче. До таблицi включено контракти з датою розрахункiв пiсля вiдповiдної звiтної дати; суми за цими 

контрактами показано розгорнуто ? до взаємозалiку позицiй (та платежiв) по кожному контрагенту. Цi 

контракти мають короткостроковий характер. Таблиця 27.1. Справедлива вартiсть похiдних фiнансових 

iнструментiв Найменування статтi 31 березня 2017 р. 31 грудня 2016 р. Додатне значення справедливої 

вартостi Вiд'ємне значення справедливої вартостi Додатне значення справедливої вартостi Вiд'ємне значення 

справедливої вартостi Валютнi контракти свопи, в тому числi: 1 486 ? ? (4 583) Сума вимог (гривня) 605 750 ? 

? 267 603 Сума зобов’язань (дол. США) (604 264) ? ? (272 186) Чиста справедлива вартiсть 1 486 ? ? (4 583) 

Примiтка 28. Операцiї з пов'язаними сторонами Як правило, сторони вважаються пов’язаними, якщо вони 

знаходяться пiд спiльним контролем, або якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу або може мати 

суттєвий вплив при прийняттi фiнансових та управлiнських рiшень. Пiд час розгляду кожного випадку 

вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi цих 

вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Протягом 1 кварталу 2017 та 2016 рокiв Банк проводив операцiї з 

пов’язаними особами. Умови операцiї з пов’язаними особами не вiдрiзнялись вiд умов за аналогiчними 

операцiями з iншими контрагентами Банку. ? Таблиця 28.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за 

станом на кiнець звiтного перiоду Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники 

(акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Кредити та заборгованiсть 

клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,001 30%) ? 135 556 651 097 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за 

станом на 31 грудня ? ? (3) (35 200) Iншi активи ? ? ? 3 170 Кошти банкiв - - - 4 676 Кошти клiєнтiв (контрактна 

процентна ставка 0-22%) 19 4 820 9 002 1 365 102 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (контрактна 

процентна ставка 17%) ? ? 4 686 351 933 Iншi зобов'язання ? 8 41 29 023 Таблиця 28.2. Доходи та витрати за 

операцiями з пов'язаними сторонами за звiтний перiод Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi 

учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Процентнi доходи ? - 

51 15 103 Процентнi витрати ? (148) (392) (44 705) Комiсiйнi доходи 1 7 33 5 140 Вiдрахування до резерву пiд 

знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках ? -- -- (52) Iншi операцiйнi доходи ? ? 13 3 174 Адмiнiстративнi 

та iншi операцiйнi витрати ? ? (8 720) (389) Таблиця 28.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за 

станом на кiнець попереднього перiоду Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники 

(акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Кредити та заборгованiсть 

клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,001 30%) ? 56 399 371 361 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за 

станом на 31 грудня ? ? (3) (35 148) Iншi активи ? ? ? 3 840 Кошти банкiв 213 201 Кошти клiєнтiв (контрактна 

процентна ставка 0-22%) 4 222 9 885 8 615 1 176 219 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (контрактна 



процентна ставка 17%) ? ? 5 050 365 243 Iншi зобов'язання ? 8 40 10 384 ? Таблиця 28.6. Доходи та витрати за 

операцiями з пов'язаними сторонами за попереднiй перiод Найменування статтi Найбiльшi учасники 

(акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi сторони Процентнi 

доходи 3 74 519 7 601 Процентнi витрати (2) (90) (18 266) (4 427) Комiсiйнi доходи 6 5 1 546 538 Вiдрахування 

до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках 3 7 60 44 Iншi операцiйнi доходи - 8 11 16 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (2) (6 586) (18 266) (4 427)  

 


