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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) 

(далі - Положення). 

 

в.о.Голови Правлiння    Колесник I.В. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2019 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 26410155 

4. Місцезнаходження: 01135, м. Київ, площа Перемоги, 1 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 428 61 28, (044) 428 61 28 

6. Адреса електронної пошти: admin@pinbank.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://www.pinban

k.ua/pro-bank/korpo

rativne-upravlinnya/

zvitnist/#147361334

5435-621f31ae-a91

1 29.01.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих 

акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких 

прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. 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   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. 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. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

 

 

4. 1) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - не надається, 

оскiльки емiтент є банком, та не займається видами дiяльностi, що класифiкується як 

переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 

води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 4. 3) Iнформацiя про собiвартiсть 

реалiзованої продукцiї - не надається, оскiльки емiтент є банком, та не займається видами 

дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 5. 2) 

Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається,  оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду 

не здiйснював випуск облiгацiй 5. 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не 

надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає 

реєстрацiї). 5. 4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не надається, оскiльки Емiтент 

не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. 7. Iнформацiя щодо посади корпоративного 

секретаря - не надається, оскiльки посада корпоративного секретаря у Банку вiдсутня. 8. 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв - не 

надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди 

на вчинення значних правочинiв. 9. Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на 

вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - не надається, оскiльки Емiтент 

протягом звiтного перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 

щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових 

цiнних паперiв - не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду не здiйснювалося надання 

забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емiтента за кожним випуском 

боргових цiнних паперiв. 12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - не надається, 

оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв. 13. 

Iнформацiя про замiну управителя - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск 

(емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 14. Iнформацiя про керуючого iпотекою - не надається, 

оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 15. Iнформацiя про 

трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв - не надається, оскiльки Емiтент не 

здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 16. Iнформацiя про змiни в реєстрi 

забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом - не 

надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 17. 

Iнформацiя про iпотечне покриття - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск 

(емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка 

здiйснює обслуговування iпотечних активiв - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював 

випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя 

(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним 

суб'єктом забезпечення окремо) - не надається, в зв'язку з тим, що борговi цiннi папери Банком 

не випускались. 20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємтв, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини 



об'єкта) житлового будiвництва) - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) 

цiльових цiнних паперiв, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'ектами нерухомостi. 

21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку - не надається у зв'язку з тим, що така Емiтентом за пiдсумком звiтного 

перiоду не складалась. 23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений 

аудитором (аудиторською фiрмою) - не надається, в зв'язку з тим, що промiжну фiнансову 

звiтнiсть за IV квартал 2019 року не аудовано. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 20.06.1997 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 285200000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 218 

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

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

 - - - 

 - - - 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Приватне акцiонерне товариство 

"Полтавський гiрничо-збагачувальний 

комбiнат" 

39802 Україна, Потавська область,  м. 

Горiшнi Плавнi, вул. Будiвельникiв, буд. 

16 

00191282 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ 

АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ" 

69032Україна м. Запорiжжя, Пiвденне 

шосе, буд. 15 
00194122 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

у національній валюті 

 Нацiональний банк України 

2) МФО банку 

 300001 

3) поточний рахунок 

 32009109801026 

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

в іноземній валюті 

 Операцiйне управлiння Нацiонального банку України 

5) МФО банку 

 300001 

6) поточний рахунок 



 32002109801 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Державний орган, що видав 

ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

1 2 3 4 5 

Банкiвська дiяльнiсть 178 25.10.2011 Нацiональний банк України  

Опис Лiцензiя  є безстроковою.  

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 в.о.Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Колесник Iрина Вiкторiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1963 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 37 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", 26410155, АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК", Голова Правлiння 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради банку вiд 07.11.2019р. (протокол №31) Колесник I.В. була 

призначена в.о. Голови Правлiння АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" . 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Колесник I.В. не має.  

 

 

 

 

 

1. Посада 

 заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Москаленко Iрина Василiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1964 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 29 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", 26410155, АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 



БАНК", перший заступник голови Правлiння 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової ради банку вiд 30.08.2019р. (протокол №22) Москаленко I.В. 

була звiльнена з посади першого заступника Голови Правлiння АТ "ПЕРШИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" та призначена на посаду заступника Голови Правлiння АТ "ПЕРШИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Москаленко I.В. не має.  

 

 

 

 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Оначенко Сергiй Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1979 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 17 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", 26410155, ПАТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК>, директор департаменту з розвитку бiзнесу. 

8. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Оначенко С.В. не має. 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Сахно Свiтлана Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1970 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 22 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", 26410155, ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК", заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

8. Опис 



 Сахно С.В.є представником акцiонера. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сахно С.В. не має. 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Коляда Василь Петрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1954 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 46 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", 26410155, ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК", начальник служби безпеки, член Правлiння 

8. Опис 

 Коляда В.П. є представником акцiонера. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Коляда В.П. не має. 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Голубєва Олена Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1968 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 27 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ПАТ "Держзембанк", 38591533, ПАТ "Держзембанк" - корпоративний секретар. 

8. Опис 

 Голубєва О.В. є незалежним директором. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Голубєва О.В. не має. 

 

 

 



 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Танцюра Геннадiй Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1970 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 28 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ДПЗД "Укрiнтеренерго", 19480600, ДПЗД "Укрiнтеренерго", заступник директора, 

начальник управлiння закупiвель та маркетингу 

8. Опис 

 Танцюра Г.В. є незалежним директором. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Танцюра Г.В. не має. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Солодко Євгенiй Вiкторович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1973 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 28 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 "СД" ЛТД, 20632943, "СД" ЛТД, директор виробничо-комерцiйного спiльного 

пiдприємства. 

8. Опис 

 Солодко Є.В. є незалежним директором. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Солодко Є.В. не має. 

 

 

 

 



 

1. Посада 

 Ревiзор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Костенко Неля Iванiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4. Рік народження 

 1965 

5. Освіта 

 вища 

6. Стаж роботи (років) 

 30 

7. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ВАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", 25198262, Голова Ревiзiйної комiсiї АТ 

"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" 

8. Опис 

 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Костенко Н.I. не має. 

 

 

 

 

 



VII. 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 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.09.2019 51/1/2019 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000061428 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

12,4 22984203 285004117,2 99,93 

Опис 

Простi iменнi акцiї Емiтента у лiстингу на фондових бiржах не знаходяться. На зовнiшнiх ринках торгiвля простими iменними акцiями Емiтента 

не здiйснюється. У звiтному перiодi вiдбулось збiльшення статутного капiталу банку шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок 

спрямування до статутного капiталу частини прибутку.  

 

 

12.09.2019 52/1/2019 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000061436 Акція 

привілейова

на 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

12,4 15797 195882,8 0,07 

Опис 

Привiлейованi iменнi акцiї Емiтента у лiстингу на фондових бiржах не знаходяться. На зовнiшнiх ринках торгiвля простими iменними акцiями 

Емiтента не здiйснюється. У звiтному перiодi вiдбулось збiльшення статутного капiталу банку шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за 

рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку.  

 

 

 



VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах 
1. Найменування 

 ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33691415 

4. Місцезнаходження 

 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11, 3-й поверх (лiве крило) 

5. Опис 

 Основний вид дiяльностi товариства: дiяльнiсть агентств зi стягування 

 

платежiв i бюро кредитних iсторiй. Вид вкладень: акцiї. Внеском 

 

Емiтента до статутного капiталу товариства були грошовi кошти. 

 

Статутний капiтал товариства складає 11 750 

 

тис.грн. Емiтент володiє часткою у статутному капiталi товариства у 

 

розмiрi 0,85% та має всi права щодо управлiння товариством, якi 

 

передбаченi його статутом. 

 

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата введення 

посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду 

корпоративного секретаря 

Контактні дані: 

телефон та адреса 

електронної пошти 

корпоративного 

секретаря 

1 2 3 4 

01.07.2019 20.08.2019 Кiютiна Наталiя Михайлiвна 428-61-28, 

kiyutinanm@pinbank

.ua 

Опис 
Кiютiна Н.М. має досвiд роботи корпоративного секретаря . Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Попереднє мiсце роботи: АТ "ПЕРШИЙ 



IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", начальник вiддiлу по роботi з акцiонерним капiталом. 

 



X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Адреса сторінки, 

на якій  розміщена 

інформація про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у  

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

Адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

про надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 31.10.2019 Наглядова 

рада 

300 000 1 346 194 22,29 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

24.09.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 



 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

2 31.10.2019 Наглядова 

рада 

320 000 1 346 194 23,77 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

25.09.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

3 31.10.2019 Наглядова 

рада 

370 000 1 346 194 27,48 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

26.09.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 



вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

4 31.10.2019 Наглядова 

рада 

360 000 1 346 194 26,74 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

27.09.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

5 31.10.2019 Наглядова 

рада 

330 000 1 346 194 24,51 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

30.09.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 



 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

6 31.10.2019 Наглядова 

рада 

370 000 1 346 194 27,48 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

01.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

7 31.10.2019 Наглядова 

рада 

250 000 1 346 194 18,57 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

02.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 



Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

8 31.10.2019 Наглядова 

рада 

250 000 1 346 194 18,57 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

03.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 



9 31.10.2019 Наглядова 

рада 

350 000 1 346 194 26 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

04.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

10 31.10.2019 Наглядова 

рада 

270 000 1 346 194 20,06 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

04.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 



акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

11 31.10.2019 Наглядова 

рада 

210 000 1 346 194 15,6 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

07.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

12 31.10.2019 Наглядова 

рада 

260 000 1 346 194 19,31 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

08.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 



 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

13 31.10.2019 Наглядова 

рада 

255 000 1 346 194 18,94 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

09.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

14 31.10.2019 Наглядова 

рада 

215 000 1 346 194 15,97 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

10.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 



"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

15 31.10.2019 Наглядова 

рада 

200 000 1 346 194 14,86 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

11.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

16 31.10.2019 Наглядова 

рада 

200 000 1 346 194 14,86 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

15.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 



Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

17 31.10.2019 Наглядова 

рада 

170 000 1 346 194 12,63 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

16.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 



"проти" - 0 

18 31.10.2019 Наглядова 

рада 

190 000 1 346 194 14,11 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

17.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

19 31.10.2019 Наглядова 

рада 

350 000 1 346 194 26 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

18.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 



складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

20 31.10.2019 Наглядова 

рада 

145 000 1 346 194 10,77 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

25.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

21 31.10.2019 Наглядова 

рада 

140 000 1 346 194 10,4 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

28.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi 

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 



 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

22 31.10.2019 Наглядова 

рада 

140 000 1 346 194 10,4 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

29.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/19728 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_31.1

0.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №30 вiд 31.10.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0 

23 28.11.2019 Наглядова 

рада 

140 000 1 346 194 104 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

31.10.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/21124 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_28.1

1.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №34 вiд 28.11.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 



товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0. 

24 28.11.2019 Наглядова 

рада 

350 000 1 346 194 26 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

01.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/21124 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_28.1

1.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №34 вiд 28.11.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0. 

25 28.11.2019 Наглядова 

рада 

140 000 1 346 194 10,4 Депозитнi 

сертифiкати 

01.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2



НБУ w/21124 019/11/26410155_28.1

1.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №34 вiд 28.11.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0. 

26 28.11.2019 Наглядова 

рада 

160 000 1 346 194 11,89 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

06.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/21124 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_28.1

1.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №34 вiд 28.11.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 



депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0. 

27 28.11.2019 Наглядова 

рада 

350 000 1 346 194 26 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

15.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/21124 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_28.1

1.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №34 вiд 28.11.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0. 

28 28.11.2019 Наглядова 

рада 

150 000 1 346 194 11,14 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

18.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/21124 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_28.1

1.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №34 вiд 28.11.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 



 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0. 

29 28.11.2019 Наглядова 

рада 

190 000 1 346 194 14,11 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

20.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/21124 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_28.1

1.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №34 вiд 28.11.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0. 

30 28.11.2019 Наглядова 

рада 

230 000 1 346 194 17,09 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

21.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/21124 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_28.1

1.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №34 вiд 28.11.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 



вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0. 

31 28.11.2019 Наглядова 

рада 

215 000 1 346 194 15,97 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

22.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/21124 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/11/26410155_28.1

1.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №34 вiд 28.11.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 5, 

 

"проти" - 0. 

32 26.12.2019 Наглядова 

рада 

230 000 1 346 194 17,09 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

25.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 



 

 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

33 26.12.2019 Наглядова 

рада 

250 000 1 346 194 18,57 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

26.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 



 

"проти" - 0. 

34 26.12.2019 Наглядова 

рада 

270 000 1 346 194 20,06 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

27.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

35 26.12.2019 Наглядова 

рада 

230 000 1 346 194 17,09 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

28.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 



складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

36 26.12.2019 Наглядова 

рада 

400 000 1 346 194 29,71 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

29.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

37 26.12.2019 Наглядова 

рада 

150 000 1 346 194 11,14 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

29.11.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 



 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

38 26.12.2019 Наглядова 

рада 

200 000 1 346 194 14,86 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

03.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

39 26.12.2019 Наглядова 

рада 

200 000 1 346 194 14,86 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

04.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 



товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

40 26.12.2019 Наглядова 

рада 

260 000 1 346 194 19,31 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

05.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

41 26.12.2019 Наглядова 

рада 

260 000 1 346 194 19,31 Депозитнi 

сертифiкати 

06.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2



НБУ w/22794 019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

42 26.12.2019 Наглядова 

рада 

260 000 1 346 194 19,31 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

09.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 



депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

43 26.12.2019 Наглядова 

рада 

310 000 1 346 194 23,03 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

10.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

44 26.12.2019 Наглядова 

рада 

200 000 1 346 194 14,86 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

11.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 



 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

45 26.12.2019 Наглядова 

рада 

610 000 1 346 194 45,31 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

12.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

46 26.12.2019 Наглядова 

рада 

570 000 1 346 194 42,34 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

13.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 



вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

47 26.12.2019 Наглядова 

рада 

400 000 1 346 194 29,71 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

13.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

48 26.12.2019 Наглядова 

рада 

620 000 1 346 194 46,06 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

16.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 



Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

49 26.12.2019 Наглядова 

рада 

777 000 1 346 194 57,72 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

24.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 



50 26.12.2019 Наглядова 

рада 

730 000 1 346 194 54,23 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

18.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

51 26.12.2019 Наглядова 

рада 

685 000 1 346 194 50,88 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

19.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 



акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

52 26.12.2019 Наглядова 

рада 

900 000 1 346 194 66,86 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

20.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

53 26.12.2019 Наглядова 

рада 

870 000 1 346 194 64,63 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

21.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 



 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 

54 26.12.2019 Наглядова 

рада 

830 000 1 346 194 61,66 Депозитнi 

сертифiкати 

НБУ 

23.12.2019 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/22794 

https://www.pinbank.u

a/wp-content/uploads/2

019/12/26410155_26.1

2.2019.pdf 

Опис: 

Рiшенням Наглядової ради Банку (протокол №40 вiд 26.12.2019р.) вiдповiдно до ст. 72 Закону України "Про акцiонернi  

 

товариства" схвалено значний правочин, прийняття рiшення про вчинення якого вiдповiдно до ст. 70 Закону України 

 

"Про акцiонернi товариства" вiднесено до компетенцiї Наглядової ради, а саме: прийняття рiшення про надання згоди на 

 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить 25 та бiльше 

 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку, при умовi, що склад Наглядової ради 

 

вiдповiдає вимогам частини 4 ст.53 цього Закону. Наглядова рада Банку вiдповiдає зазначеним критерiям: має в своєму 

 

складi трьох незалежних директорiв, якi вiдповiдають вимогам, установленим законом щодо незалежностi директорiв 

 

акцiонерного товариства. Наглядова рада правомочна приймати рiшення з цього питання. Предмет правочину: купiвля 

 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. Загальна кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" становить 3, 

 

"проти" - 0. 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з дiючим 

законодавством України, зокрема Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть", 

нормативними актами Нацiонального банку України та на пiдставi лiцензiї №178 вiд 25.10.2011 

року, виданої Нацiональним банком України. АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" є 

унiверсальним банком. Основним видом дiяльностi Банку є надання банкiвських послуг 

юридичним та фiзичним особам. Банк приймає вклади населення, надає кредити та здiйснює 

перекази грошових коштiв на територiї України i за її межами, проводить валюто обмiннi 

операцiї, а також надає iншi банкiвськi послуги юридичним та фiзичним особам. 

 

Головний офiс Банку знаходиться в м. Києвi. Банк має 32 вiддiлення в мiстах Києвi, Житомирi, 

Вiнницi, Днiпрi, Львовi, Кропивницькому, Одесi, Чернiвцях, Харковi, Херсонi.  

 

Вiдповiдно до вимог МСФЗ (IFRS) 9 Банк запровадив нову модель визнання збиткiв вiд 

знецiнення: модель очiкуваних кредитних збиткiв. Керiвництво вважає, що воно вживає усiх 

необхiдних заходiв для пiдтримання стабiльної дiяльностi Банку. Система управлiння ризиками у 

Банку наявна. Вона розроблена на пiдставi мiжнародних норм та стандартiв, базується на досвiдi 

розвинутих фiнансових ринкiв та пройшла адаптацiю на українському ринку. Вона охоплює всi 

основнi функцiї з iдентифiкацiї, аналiзу та оцiнки ризикiв, а також поточного супроводження, 

керування та нагляду за процесами управлiння ризиками. В своїй дiяльностi Банк видiляє 

наступнi категорiї ризикiв: кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковi ризики, операцiйний 

ризик. Служба ризик-менеджменту Банку представлена Департаментом аналiзу та ризикiв. Для 

зниження ризикiв вiд проведення кредитних та iнвестицiйних операцiй Банком створенi постiйно 

дiючi колегiальнi органи: Кредитний Комiтет та Комiтет з управлiння активами i пасивами. 

Основною метою Банку, з урахуванням умов, що склалися та прогнозiв на 2020 рiк є збереження 

наявних показникiв, у тому числi проведення роботи щодо утримання ресурсної бази на 

поточному рiвнi, виважена полiтика щодо диверсифiкацiї кредитного портфелю, дотримання 

економiчних нормативiв. 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Офiцiйна позицiя осiб, якi здiйснюють управлiнськi функцiї, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, 

промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, 

згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне 

та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки 

емiтента i, що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї 

вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 цього Закону": Керiвництво пiдтверджує офiцiйну 

позицiю, що наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i i, що промiжний звiт керiвництва 

включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 

цього Закону. 

 


