


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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента X 

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим 

особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління)  

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента  

2) інформація про розвиток емітента  

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента  

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування  

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків  

4) звіт про корпоративне управління  

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент  

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати  

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги  

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)  

- інформація про наглядову раду  

- інформація про виконавчий орган  

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітент  

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента  

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента  

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента  

- повноваження посадових осіб емітента  



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з 

голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає 

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу  

21. 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  

22. 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  

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність  

30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту 

фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату 

після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом 

звітного періоду  

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 

активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

 

5) Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах - не надається, оскiльки Емiтент не 

є учасником будь-яких iнших пiдприємств; 

6) iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств) - не 

надається в зв'язку з вiдсутнiстю посади корпоративного секретаря; 

10) iнформацiю про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим 

особам емiтента в разi їх звiльнення - не надається в зв'язку з тим, що не передбаченi будь-якi 

винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх 

звiльнення ; 

12) iнформацiю про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - не надається в зв'язку з тим, 

що таких змiн не вiдбувалось; 

13) iнформацiю про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не надається в 

зв'язку з тим, що таких змiн не вiдбувалось; 

14) iнформацiю про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 



голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає бiльшою, 

меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - не надається в зв'язку з тим, що таких 

змiн не вiдбувалось; 

 

17) iнформацiю про придбання власних акцiй емiтентом - не надається в зв'язку з тим, що 

придбання власних акцiй емiтентом не вiдбувалось; 

18) iнформацiю про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв - не надається в зв'язку з тим, що будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних 

паперiв не iснує; 

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

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

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - загальна кiлькiсть акцiй - 23 000 000 

(двадцять три  мiльйони) шт., у тому числi: простих - 22 984 203 шт., привiлейованих - 15 797 

штук. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 22 889 416 (двадцять два мiльйони вiсiмсот 

вiсiмдесят дев'ять тисяч чотириста шiстнадцять) шт., у тому числi: простих - 22 873 619 шт., 

привiлейованих - 15 797 штук; голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено, а також 

голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй 

особi вiдсутнi; 

20) iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не надається в зв'язку з 

тим, що борговi цiннi папери не випускались; 

21) звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

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

будiвництва) - не надається в зв'язку з вiдсутнiсть як такого; 

22) iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента - не надається в зв'язку з тим, що iнших цiнних паперiв емiтента, крiм акцiй, не 

iснує; 

23) iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента - не надається в зв'язку з тим, що  у 

власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу 

емiтента не iснує; 

27) вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - не надається в 

зв'язку з тим, що такi правочини не здiйснювались; 

30) рiчну фiнансову 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 емiтентом не випускались; 

32) iнформацiю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента - не надається в зв'язку з тим, що  такi договори не 

укладались; 

33) iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не надається в зв'язку з тим, що  такi договори не 

укладались. 

 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

 ААБ №527339 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 20.06.1997 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 230000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 218 

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

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

 - - - 

 - - - 

10. 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 

у іноземній валюті 

 Операцiйне управлiння Нацiонального банку України 

5) МФО банку 

 300001 

6) Поточний рахунок 

 32002109801 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська лiцензiя 178 25.10.2011 Нацiональний банк України  

Опис 
Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї, оскiльки є 

безстроковою.  

 

12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах 



1) Найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "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  

 У 2005р. Емiтент брав участь у заснуваннi ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних 

iсторiй". Органiзацiйно-правова форма: приватне акцiонерне товариство.  Мiсцезнаходження: 

02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, 11, 3-й поверх (лiве крило).  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 станом на 31.12.2017р. 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.  

 

 

 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

ТОВ <Рейтингове агентство <IВI - 

Рейтинг> 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 26.12.2018 

uaBBB+ 

 

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 

емітента 
1) Найменування 

 - 

2) Місцезнаходження 

 Україна, 00001, - р-н, -, - 

3) Опис 

 Емiтент не має фiлiй та представництв, до його структури входять вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли мережi Емiтента - вiддiлення. Всi вiддiлення зареєстрованi на територiї України.  

 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Києвi та Київськiй областi:  

1. Вiддiлення №1 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 04073, Україна, 

м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6, дата реєстрацiї: 12.12.2002 р. за № 02334/ змiни вiд 26.11.2009 р./ 

змiни вiд 12.09.2016 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

2. Вiддiлення №4 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 02094, м. Київ, 

вул. Вiскозна, 3, дата реєстрацiї: 26.06.2003 р. за №03206/ змiни вiд 16.04.2009 р./ змiни вiд 

26.11.2009 р./ змiни вiд 02.02.2015 р./ змiни вiд 04.08.2015 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

3. Вiддiлення №6 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01004, Україна, 



м. Київ, бул. Т. Шевченка,5-7/29, дата реєстрацiї: 02.12.2003 р. за №03518/ змiни вiд 26.11.2009 р. 

/ змiни вiд 10.07.2018 р. 

4. Вiддiлення №8 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 04212, Україна, 

м. Київ, вул. М.Малиновського, 12, ТЦ "Метрополiс", дата реєстрацiї: 09.03.2005 р. за № 

5120/змiни вiд 19.11.2007 р. за № 08/3402 / змiни вiд 26.11.2009 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

5. Вiддiлення №10 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01135, м. Київ, 

площа Перемоги, 1, дата реєстрацiї: 24.05.2005 р. за №05237 / змiни вiд 26.11.2009 р./ змiни вiд 

02.11.2015 р./ змiни вiд 16.05.2016 р. 

6. Вiддiлення №11 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01023, 

Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4 , дата реєстрацiї: 20.09.2007 р. за № 26/290/42 / змiни вiд 

26.11.2009 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

7. Вiддiлення №12 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 04136, м. Київ, 

вул. Стеценка, 1-А, дата реєстрацiї: 23.05.2017 р. за №26/290/67 / змiни вiд 05.07.2018 р. 

8. Вiддiлення №17 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01135, м. Київ, 

площа Перемоги, 1, дата реєстрацiї: 05.07.2016 р. за №26/290/66 / змiни вiд 05.07.2018 р. 

9. Вiддiлення №19 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01004, 

Україна, м. Київ, ТЦ "Метроград" ПТП № 4 сектор А "Квартал бутiкiв"., дата реєстрацiї: 

25.05.2012 р. за №26/290/60 / змiни вiд 05.07.2018 р. 

10. Вiддiлення №38 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01023, 

Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4-А, дата реєстрацiї: 30.10.2008 р. за №26/290/53 / змiни вiд 

26.11.2009 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

11. Вiддiлення №23 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 03680, м. Київ, 

бул. Вацлава Гавела, 16, дата реєстрацiї: 20.03.2009 за №26/290/56 / змiни вiд 26.11.2009 р./ змiни 

вiд 01.11.2013р./змiни вiд 29.04.2014 р./ змiни вiд 30.09.2014 р./ змiни вiд 11.01.2016/ змiни вiд 

01.02.2017 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

12. Вiддiлення №26 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Вишневе, адреса: 08132, 

Київська область, м. Вишневе, вул. Київська 2-б, дата реєстрацiї: 03.01.2014 р. за №26/290/65 / 

змiни вiд 05.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Житомир та Житомирськiй областi:  

13. Вiддiлення №32 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Житомир, адреса: 10008, м. 

Житомир, вул. Пушкiнська 32/8, дата реєстрацiї: 28.11.2008 р. за № 26/290/54 / змiни вiд 

26.11.2009 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

14. Вiддiлення №37 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Житомир, адреса: 10009, 

Україна, м. Житомир, провулок III Селецький, 2; , дата реєстрацiї: 29.09.2008 р. за №26/290/51 

змiни вiд 28.11.2008 р. / змiни вiд 26.11.2009 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

15. Вiддiлення №27 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Житомир , адреса: 10003, м. 

Житомир, вул. Перемоги, 10, дата реєстрацiї: 20.06.2012 р. за №26/290/61 / змiни вiд 10.07.2018 р. 

16. Вiддiлення №33 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Коростень Житомирської 

обл., адреса: 11500, Житомирської обл., м. Коростень, вул., Грушевського, 15., дата реєстрацiї: 

26.10.2004 р. за №30/2 змiни вiд 28.11.2008 р. / змiни вiд 26.11.2009 р. / змiни вiд 12.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Чернiвцi:  

17. Вiддiлення №7 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Чернiвцi, адреса: 58000, м. 

Чернiвцi, вул. Прутська, 23-А., дата реєстрацiї: 21.08.2012 р. за №26/290/62 / змiни вiд 05.07.2018 

р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Рiвне:  

18. Вiддiлення №28 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Рiвне, адреса: 33013, м. 

Рiвне, вул. Князя Володимира, 71., дата реєстрацiї: 19.11.2013 за №26/290/63 / змiни вiд 12.07.2018 

р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Вiнниця та Вiнницькiй областi:  

19. Вiддiлення 25 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Вiнниця, адреса:21018, м. 

Вiнниця, вул. Пирогова, 23-Б, дата реєстрацiї:10.06.2003 р. за № 267/3/ змiни вiд 31.10.08 за № 



26/290/52 / змiни вiд 26.11.2009 р./ змiни вiд 01.10.2014 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

20. Вiддiлення №29 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Жмеринка Вiнницької обл., 

адреса: 23100 Вiнницька область, м. Жмеринка, вул.Київська,1а, прим.29, дата реєстрацiї: 

15.03.06 р. за № 20 /змiни вiд 05.06.07р. за № 29/ змiни вiд 31.10.08 / змiни вiд 26.11.2009 р. / змiни 

вiд 12.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Львiв: 

21. Вiддiлення №5 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Львiв, адреса: 79000, Україна, 

м. Львiв, вул. Матейка, 6. , дата реєстрацiї: 13.11.2003 р. за №03495/ змiни вiд 26.11.2009 р. /змiни 

вiд 01.11.2011 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Днiпро:  

22. Вiддiлення №13 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Днiпро, адреса: 49051, м. 

Днiпро, вул. Журналiстiв, 3, дата реєстрацiї: 05.03.2008 р. за № 26/290/48 / змiни вiд 26.11.2009 

р./змiни вiд 12.09.2016 р./ змiни вiд 01.02.17 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Кропивницький:  

23. Вiддiлення №16 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Кропивницький, адреса: 

25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 78, дата реєстрацiї: 07.02.2007 р. за № 

26/290/3 / змiни вiд 26.11.2009 р./ змiни вiд 20.12.2010 р./ змiни вiд 12.09.2016 р. / змiни вiд 

05.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Одеса:  

24. Вiддiлення №41 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65076, м. 

Одеса, вул. Радiсна, 2/4 А, дата реєстрацiї: 31.08.2018 р. за №26/290/68 

25. Вiддiлення №42 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65114, 

Україна, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 140-В , дата реєстрацiї: 19.11.2004 р. за №225, змiни вiд 

05.07.2007 р. за № 09-116/16717/ змiни вiд 20.03.2009 за №26/290/56 / змiни вiд 26.11.2009 р/ змiни 

вiд 02.09.2013 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

26. Вiддiлення №43 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"м. Одеса, адреса: 65007, м. 

Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88, дата реєстрацiї: 19.11.2004 р. за №225, змiни вiд 04.07.2007 р. за 

№ 08/1779/ змiни вiд 20.03.2009 за №26/290/56 / змiни вiд 26.11.2009 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

27. Вiддiлення №44 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса:65005, м. 

Одеса, вул. Прохоровська, 26 , дата реєстрацiї: 03.06.2005 р. за №130, змiни вiд19.05.2008 р. за № 

1562/0/2-08/ змiни вiд 20.03.2009 за №26/290/56 / змiни вiд 26.11.2009 р. /змiни вiд 29.08.2011 р. / 

змiни вiд 05.07.2018 р. 

28. Вiддiлення №46 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65104, м. 

Одеса, вул. Iльфа i Петрова, будинок 18 - Б., дата реєстрацiї: 05.09.2005 р. за №200, змiни вiд 

04.07.2007 р. за № 08/1779/ змiни вiд 20.03.2009 за №26/290/56 / змiни вiд 26.11.2009 р. / змiни вiд 

05.07.2018 р. 

29. Вiддiлення №48 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65010, м. 

Одеса, вул. Краснова 2а., дата реєстрацiї: 19.11.2013 р. за №26/290/64 / змiни вiд 05.07.2018 р. 

30. Вiддiлення №49 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" с-ще Лiски Одеської обл., 

адреса: 67584, м. Одеса, вул. Кас'яненко, 14, дата реєстрацiї: 31.08.2018 р. за №26/290/69 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Херсон:  

31. Вiддiлення №15 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Херсон, адреса: 73003, м. 

Херсон, вул. Пестеля, 5, дата реєстрацiї: 20.04.2012 р. за №26/290/59/ змiни вiд 16.09.2013 р./ 

змiни вiд 05.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Харкiв:  

32. Вiддiлення №39 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Харкiв, адреса:мiсто 

Харкiв,вул. Серпова, 4, дата реєстрацiї: 27.02.2009 р. за № 26/290/55 / змiни вiд 26.11.2009 р./ 

змiни вiд 02.12.14 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

33. Вiддiлення №40 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Харкiв, адреса: 61058, 

Україна, м. Харкiв, пр.-т Незалежностi, 2 , дата реєстрацiї: 22.01.2007 р. за № 26/290/1 змiни вiд 

27.02.2009 р. /змiни вiд 26.11.2009 р./змiни вiд 04.07.2011 р./ змiни вiд 10.02.2012 р./ змiни вiд 



25.02.2013 р./ змiни вiд 12.09.2016 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

34. Вiддiлення №47 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Харкiв, адреса: м. Харькiв, 

вул. Морозова, 13, дата реєстрацiї: 07.12.2005 р. за №281, змiни вiд 06.03.2008р. за №777/0/2-08/ 

змiни вiд 20.03.2009 за №26/290/56 / змiни вiд 26.11.2009 р./ змiни вiд 31.12.2015 р./ змiни вiд 

02.08.2016 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

 

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 - - - - - 1) Позивач: ПАТ "ПЕРШИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". 

Вiдповiдач: Особа 1. 

Деснянський районний суд м. 

Чернiгова. Дата вiдкриття 

провадження у справi - 

17.02.2017р. Предмет позову - 

стягнення заборгованостi за 

договором поруки. Розмiр 

позовних вимог - 1 003 583,00 

гривень. Триває судовий 

розгляд. Перспектива - 

задоволення позову в повному 

обсязi. 2) Позивач: ПАТ 

"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК". Вiдповiдач: Особа 1, 

Особа 2. Предмет позову - 

стягнення заборгованостi за 

кредитним договором та 

договором поруки. 

Суворовський районний суд м. 

Одеси. Дата вiдкриття 

провадження у справi - 

19.08.2015р. Розмiр позовних 

вимог - 32 466, 96 доларiв США, 

що в еквiвалентi за курсом НБУ 

станом на 01.03.2017 року 

становить 1 004 620 гривень 73 

копiйок. Триває судовий 

розгляд. Перспектива - 

задоволення позову в повному 

обсязi. 3) Позивач: ПАТ 

"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК". Вiдповiдач: Особа 1. 

Предмет позову - стягнення 

заборгованостi за кредитним 

договором. Київський районний 

суд м. Одеси. Апеляцiйний суд 

- 



Одеської областi. Дата 

вiдкриття провадження у справi 

- 28.08.2015р.Розмiр позовних 

вимог - 28 640 доларiв США 04 

центи, що в еквiвалентi по курсу 

НБУ станом на 03 жовтня 2016 

року становить 742 833 гривнi 

64 копiйки та 69836 гривень 48 

копiйок. Триває судовий 

розгляд. Перспектива - 

задоволення позову в повному 

обсязi. 4) Позивач: ПАТ 

"ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК". Вiдповiдач: Особа 1, 

Особа 2. Предмет позову - 

стягнення заборгованостi за 

кредитним договором та 

договором поруки. 

Солом`янський районний суд м. 

Києва. Дата вiдкриття 

провадження у справi - 

09.09.2016 р. Розмiр позовних 

вимог - 10 532 гривнi 50 копiйок. 

Триває судовий розгляд. 

Перспектива - задоволення 

позову в повному обсязi. 5) 

Позивач: ПАТ "ПЕРШИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". 

Вiдповiдач: Особа 1, Особа 2, 

Особа 3. Предмет цивiльного 

позову - стягнення збиткiв у 

кримiнальнiй справi. Розмiр 

позовних вимог - 208 610,00 

гривень. Триває судовий 

розгляд. Перспектива - 

задоволення позову в повному 

обсязi. 6) Позивач: Особа 1. 

Вiдповiдач; ПАТ "ПЕРШИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". 

Предмет позову - стягнення 

процентiв за договором 

банкiвського вкладу та пенi. 

Подiльський районний суд м. 

Києва. Дата вiдкриття 



провадження у справi - 

22.08.2017р. Розмiр позовних 

вимог - 37 313 гривень 78 

копiйок, 12 566 доларiв США 60 

центiв, 970 ЄВРО 29 євроцентiв. 

Триває судовий розгляд. 

Перспектива - вiдмова в позовi. 

7) ПАТ "ПЕРШИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". 

Вiдповiдач: Особа 1, Особа 2. 

Предмет позову - звернення 

стягнення на предмет iпотеки. 

Ленiнський районний суд м. 

Кропивницького. Дата 

вiдкриття провадження у справi 

- 22.11.2016р. Розмiр позовних 

вимог - 2 685 832 гривнi 15 

копiйок. Триває судовий 

розгляд. Перспектива - 

задоволення позову в повному 

обсязi.  

 

 

Примітки: 

 



17. Штрафні санкції емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 -, 11.07.2018 НБУ порушення 

валютного 

законодавства 

- 

Примітки: 

За звiтний перiод Емiтентом було сплачено штрафних санкцiй в сумi 1,7 тис. грн., в тому числi: 

- 1,7 тис. грн. - штраф за порушення валютного законодавства 

 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

Iнформацiя про змiни в органiзацiйнiй структурi Емiтента. 

Органiзацiйна структура була затверджена Рiшенням Спостережної ради №47 вiд 23.10.2017 р. i 

була введена в дiю з 01.11.2017 р. 

Нова органiзацiйна структура  була затверджена Рiшенням Спостережної ради №38 вiд 

29.11.2018 р. i була введена в дiю з 03.12.2018 р. 

 

Протягом звiтного року Емiтент не створював дочiрнiх пiдприємств.  

 

Емiтент не має фiлiй та представництв, до його структури входять вiдокремленi структурнi 

пiдроздiли мережi Емiтента - вiддiлення. Всi вiддiлення зареєстрованi на територiї України.  

 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Києвi та Київськiй областi:  

1. Вiддiлення №1 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 04073, Україна, 

м. Київ, пр-т Степана Бандери, 6, дата реєстрацiї: 12.12.2002 р. за № 02334/ змiни вiд 26.11.2009 р./ 

змiни вiд 12.09.2016 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

2. Вiддiлення №4 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 02094, м. Київ, 

вул. Вiскозна, 3, дата реєстрацiї: 26.06.2003 р. за №03206/ змiни вiд 16.04.2009 р./ змiни вiд 

26.11.2009 р./ змiни вiд 02.02.2015 р./ змiни вiд 04.08.2015 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

3. Вiддiлення №6 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01004, Україна, 

м. Київ, бул. Т. Шевченка,5-7/29, дата реєстрацiї: 02.12.2003 р. за №03518/ змiни вiд 26.11.2009 р. 

/ змiни вiд 10.07.2018 р. 

4. Вiддiлення №8 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 04212, Україна, 

м. Київ, вул. М.Малиновського, 12, ТЦ "Метрополiс", дата реєстрацiї: 09.03.2005 р. за № 

5120/змiни вiд 19.11.2007 р. за № 08/3402 / змiни вiд 26.11.2009 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

5. Вiддiлення №10 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01135, м. Київ, 

площа Перемоги, 1, дата реєстрацiї: 24.05.2005 р. за №05237 / змiни вiд 26.11.2009 р./ змiни вiд 

02.11.2015 р./ змiни вiд 16.05.2016 р. 

6. Вiддiлення №11 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01023, 

Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4 , дата реєстрацiї: 20.09.2007 р. за № 26/290/42 / змiни вiд 

26.11.2009 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

7. Вiддiлення №12 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 04136, м. Київ, 

вул. Стеценка, 1-А, дата реєстрацiї: 23.05.2017 р. за №26/290/67 / змiни вiд 05.07.2018 р. 

8. Вiддiлення №17 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01135, м. Київ, 

площа Перемоги, 1, дата реєстрацiї: 05.07.2016 р. за №26/290/66 / змiни вiд 05.07.2018 р. 

9. Вiддiлення №19 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01004, 



Україна, м. Київ, ТЦ "Метроград" ПТП № 4 сектор А <Квартал бутiкiв>., дата реєстрацiї: 

25.05.2012 р. за №26/290/60 / змiни вiд 05.07.2018 р. 

10. Вiддiлення №38 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 01023, 

Україна, м. Київ, вул. Госпiтальна, 4-А, дата реєстрацiї: 30.10.2008 р. за №26/290/53 / змiни вiд 

26.11.2009 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

11. Вiддiлення №23 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Київ, адреса: 03680, м. Київ, 

бул. Вацлава Гавела, 16, дата реєстрацiї: 20.03.2009 за №26/290/56 / змiни вiд 26.11.2009 р./ змiни 

вiд 01.11.2013р./змiни вiд 29.04.2014 р./ змiни вiд 30.09.2014 р./ змiни вiд 11.01.2016/ змiни вiд 

01.02.2017 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

12. Вiддiлення №26 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Вишневе, адреса: 08132, 

Київська область, м. Вишневе, вул. Київська 2-б, дата реєстрацiї: 03.01.2014 р. за №26/290/65 / 

змiни вiд 05.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Житомир та Житомирськiй областi:  

13. Вiддiлення №32 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Житомир, адреса: 10008, м. 

Житомир, вул. Пушкiнська 32/8, дата реєстрацiї: 28.11.2008 р. за № 26/290/54 / змiни вiд 

26.11.2009 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

14. Вiддiлення №37 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Житомир, адреса: 10009, 

Україна, м. Житомир, провулок III Селецький, 2; , дата реєстрацiї: 29.09.2008 р. за №26/290/51 

змiни вiд 28.11.2008 р. / змiни вiд 26.11.2009 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

15. Вiддiлення №27 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Житомир , адреса: 10003, м. 

Житомир, вул. Перемоги, 10, дата реєстрацiї: 20.06.2012 р. за №26/290/61 / змiни вiд 10.07.2018 р. 

16. Вiддiлення №33 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Коростень Житомирської 

обл., адреса: 11500, Житомирської обл., м. Коростень, вул., Грушевського, 15., дата реєстрацiї: 

26.10.2004 р. за №30/2 змiни вiд 28.11.2008 р. / змiни вiд 26.11.2009 р. / змiни вiд 12.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Чернiвцi:  

17. Вiддiлення №7 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Чернiвцi, адреса: 58000, м. 

Чернiвцi, вул. Прутська, 23-А., дата реєстрацiї: 21.08.2012 р. за №26/290/62 / змiни вiд 05.07.2018 

р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Рiвне:  

18. Вiддiлення №28 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Рiвне, адреса: 33013, м. 

Рiвне, вул. Князя Володимира, 71., дата реєстрацiї: 19.11.2013 за №26/290/63 / змiни вiд 12.07.2018 

р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Вiнниця та Вiнницькiй областi:  

19. Вiддiлення 25 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Вiнниця, адреса:21018, м. 

Вiнниця, вул. Пирогова, 23-Б, дата реєстрацiї:10.06.2003 р. за № 267/3/ змiни вiд 31.10.08 за № 

26/290/52 / змiни вiд 26.11.2009 р./ змiни вiд 01.10.2014 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

20. Вiддiлення №29 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Жмеринка Вiнницької обл., 

адреса: 23100 Вiнницька область, м. Жмеринка, вул.Київська,1а, прим.29, дата реєстрацiї: 

15.03.06 р. за № 20 /змiни вiд 05.06.07р. за № 29/ змiни вiд 31.10.08 / змiни вiд 26.11.2009 р. / змiни 

вiд 12.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Львiв: 

21. Вiддiлення №5 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Львiв, адреса: 79000, Україна, 

м. Львiв, вул. Матейка, 6. , дата реєстрацiї: 13.11.2003 р. за №03495/ змiни вiд 26.11.2009 р. /змiни 

вiд 01.11.2011 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Днiпро:  

22. Вiддiлення №13 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Днiпро, адреса: 49051, м. 

Днiпро, вул. Журналiстiв, 3, дата реєстрацiї: 05.03.2008 р. за № 26/290/48 / змiни вiд 26.11.2009 

р./змiни вiд 12.09.2016 р./ змiни вiд 01.02.17 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Кропивницький:  

23. Вiддiлення №16 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Кропивницький, адреса: 

25006, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 78, дата реєстрацiї: 07.02.2007 р. за № 



26/290/3 / змiни вiд 26.11.2009 р./ змiни вiд 20.12.2010 р./ змiни вiд 12.09.2016 р. / змiни вiд 

05.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Одеса:  

24. Вiддiлення №41 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65076, м. 

Одеса, вул. Радiсна, 2/4 А, дата реєстрацiї: 31.08.2018 р. за №26/290/68 

25. Вiддiлення №42 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65114, 

Україна, м. Одеса, Люстдорфська дорога, 140-В , дата реєстрацiї: 19.11.2004 р. за №225, змiни вiд 

05.07.2007 р. за № 09-116/16717/ змiни вiд 20.03.2009 за №26/290/56 / змiни вiд 26.11.2009 р/ змiни 

вiд 02.09.2013 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

26. Вiддiлення №43 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК"м. Одеса, адреса: 65007, м. 

Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88, дата реєстрацiї: 19.11.2004 р. за №225, змiни вiд 04.07.2007 р. за 

№ 08/1779/ змiни вiд 20.03.2009 за №26/290/56 / змiни вiд 26.11.2009 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

27. Вiддiлення №44 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса:65005, м. 

Одеса, вул. Прохоровська, 26 , дата реєстрацiї: 03.06.2005 р. за №130, змiни вiд19.05.2008 р. за № 

1562/0/2-08/ змiни вiд 20.03.2009 за №26/290/56 / змiни вiд 26.11.2009 р. /змiни вiд 29.08.2011 р. / 

змiни вiд 05.07.2018 р. 

28. Вiддiлення №46 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65104, м. 

Одеса, вул. Iльфа i Петрова, будинок 18 - Б., дата реєстрацiї: 05.09.2005 р. за №200, змiни вiд 

04.07.2007 р. за № 08/1779/ змiни вiд 20.03.2009 за №26/290/56 / змiни вiд 26.11.2009 р. / змiни вiд 

05.07.2018 р. 

29. Вiддiлення №48 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Одеса, адреса: 65010, м. 

Одеса, вул. Краснова 2а., дата реєстрацiї: 19.11.2013 р. за №26/290/64 / змiни вiд 05.07.2018 р. 

30. Вiддiлення №49 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" с-ще Лiски Одеської обл., 

адреса: 67584, м. Одеса, вул. Кас'яненко, 14, дата реєстрацiї: 31.08.2018 р. за №26/290/69 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Херсон:  

31. Вiддiлення №15 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Херсон, адреса: 73003, м. 

Херсон, вул. Пестеля, 5, дата реєстрацiї: 20.04.2012 р. за №26/290/59/ змiни вiд 16.09.2013 р./ 

змiни вiд 05.07.2018 р. 

Перелiк вiддiлень Емiтента у м. Харкiв:  

32. Вiддiлення №39 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Харкiв, адреса:мiсто 

Харкiв,вул. Серпова, 4, дата реєстрацiї: 27.02.2009 р. за № 26/290/55 / змiни вiд 26.11.2009 р./ 

змiни вiд 02.12.14 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

33. Вiддiлення №40 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Харкiв, адреса: 61058, 

Україна, м. Харкiв, пр.-т Незалежностi, 2 , дата реєстрацiї: 22.01.2007 р. за № 26/290/1 змiни вiд 

27.02.2009 р. /змiни вiд 26.11.2009 р./змiни вiд 04.07.2011 р./ змiни вiд 10.02.2012 р./ змiни вiд 

25.02.2013 р./ змiни вiд 12.09.2016 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

34. Вiддiлення №47 АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" м. Харкiв, адреса: м. Харькiв, 

вул. Морозова, 13, дата реєстрацiї: 07.12.2005 р. за №281, змiни вiд 06.03.2008р. за №777/0/2-08/ 

змiни вiд 20.03.2009 за №26/290/56 / змiни вiд 26.11.2009 р./ змiни вiд 31.12.2015 р./ змiни вiд 

02.08.2016 р. / змiни вiд 05.07.2018 р. 

 

Ролi та перспективи розвитку структурних пiдроздiлiв Емiтента. 

Метою створення та основними функцiями вiддiлень вiдповiдно до положень про вiддiлення є 

полiпшення обслуговування клiєнтiв та надання всiм клiєнтам можливостi управлiння власними 

коштами в зручнiй для нього формi.  

Вiддiлення здiйснюють вiд iменi Емiтента обслуговування клiєнтiв (пiдприємств, установ, 

органiзацiй i населення) шляхом виконання операцiй та надання послуг, вiдповiдно до Статуту 

Емiтента, банкiвської лiцензiї, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, 

положення про вiддiлення та iнших локальних актiв Емiтента.  

 

 



Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв Емiтента за станом на кiнець звiтного року 

складає 218 осiб; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за 

сумiсництвом, - 1 особа; чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого 

часу (дня, тижня) за станом на кiнець звiтного року складає 2 особи.  

Фонд оплати працi штатних працiвникiв за станом на кiнець звiтного року склав 35 038,5   

тис.грн., що на 6 610,9 тис.грн. бiльше, нiж у минулому роцi.  

На ринку фiнансових та банкiвських послуг вiдбувається перегрупування сил, формується бiльш 

професiйне середовище, що дає можливiсть пiдвищити якiсть у всiх сферах роботи банку, в цiнi 

<унiверсальнi> спецiалiсти - особливо в тих напрямках, якi скорочуються в першу чергу. 

Набiр персоналу в порiвняннi з минулими роками мiнiмiзiровано, но вакансiї iз прiоритетних 

напрямкiв актуальнi. В той же час - формується база контактiв <на майбутнє>.  

Навчання внутрiшнiх кадрових резервiв в банку є альтернативою зовнiшньому пiдбору та 

орiєнтується на стратегiю бiзнесу, в першу чергу фокусується на: використаннi внутрiшнiх 

семiнарiв та тренiнгiв, якi направлено на пiдвищення якостi обслуговування, вдосконалення 

навичок продажу. 

Кадрова полiтика являє собою програму просування банку у громадськiй свiдомостi працiвникiв 

як органiзацiї в цiлому та передбачає розумiння iнтересiв банку, розвиток лояльностi до банку. З 

цiєю цiллю розроблено систему мотивацiї та компенсацiйного пакету з забезпеченням досягнення 

результату, що залежить вiд KPI (ключових показникiв роботи), одним з яких є виконання та 

перевиконання плану Банку. 

Рiвень винагороди у банку залишається на стабiльному рiвнi, змiни можуть вiдбуватися тiльки в 

залежностi вiд прiоритетностi напрямку бiзнесу: частина з/п виплачується за результатами 

виконання поставлених завдань - як iндивiдуальних, так i по банку в цiлому, зберiгається 

можливiсть отримувати змiнну частину, яка виплачується за результатами роботи, що розподiляє 

вiдповiдальнiсть кожного за кiнцевий результат.  

Станом на  кiнець звiтного перiоду основнi пiдроздiли Банку укомплектованi квалiфiкованими 

спецiалiстами. За 2018 рiк сума коштiв, спрямованих на виплати за програмами пiдвищення 

квалiфiкацiї працiвникiв та на iнформацiйно-консультацiйнi послуги, склала 52,0 тис. грн. 

Кошти на  соцiальнi програми для працiвникiв протягом року не спрямовувались. 

 

 

Станом на кiнець звiтного перiоду пiдроздiли банку укомплектованi квалiфiкованими 

спецiалiстами. Iз загальної кiлькостi працюючих на кiнець 2018 року 190 осiб має повну вищу 

освiту. Пiдвищення квалiфiкацiї здiйснюється вiдповiдно до вимог НБУ. З цiєю метою було 

органiзовано навчання та розвиток персоналу у 2018 роцi: 14 осiб вiдвiдали тематичнi семiнари та 

тренiнги та отримали 12 сертифiкатiв з пiдвищення квалiфiкацiї.  

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Станом на 01.01.2018р. Емiтент є членом або учасником таких установ:  

 

Фiнансовi органiзацiї:  



- Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб  

- ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"  

 

Платiжнi системи:  

- MasterCard International Incorporated  

- Visa International Service Association  

- Нацiональна система масових електронних платежiв (НСМЕП)  

- S.W.I.F.T.  

- Western Union Financial Services Inc.  

- Money Gram Payment Systems, Inc.  

 

Асоцiацiї:  

- Асоцiацiя українських банкiв  

- Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв платiжних систем <ЕМА>  

- Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя (УНIА)  

 

MasterCard International Incorporated. Мiсцезнаходження: 2000 Purchase Street Purchase, NY 10577 

USA. MasterCard International Incorporated - мiжнародна платiжна система, що об'єднує 22 тисячi 

фiнансових пiдприємств в 210 країнах свiту. Заснована в 1966 роцi в результатi згоди мiж 

декiлькома американськими банками в утвореннi асоцiацiї. Сучасна платiжна система MasterCard 

International Incorporated пропонує широкий вибiр карткових продуктiв для фiзичних та 

юридичних осiб. Емiтент став асоцiйованим членом в 2002р. при спонсорствi ПАТ <Перший 

український Мiжнародний Банк> (головний офiс розташований: вул. Андрiївська, 4, м. Київ, 

Україна). Емiтент не володiє часткою у статутному капiталi об'єднання.  

 

Money Gram Payment Systems, Inc. Мiсцезнаходження: MoneyGram International MoneyGram 

Headquarters 1550 Utica Avenue South St. Louis Park, MN 55416 1-800-328-5678 952-591-3000. 

Money Gram Payment Systems, Inc. - американська фiнансова компанiя, що займається операцiями 

на мiжнародному фiнансовому ринку. Компанiя заснована в 1940 роцi. Об'єднання здiйснює 

вiдправку та виплату грошових переказiв в iноземнiй валютi по територiї України (дол. США, 

Євро) за кордон/ отриманих iз-за кордону для фiзичних осiб, iнiцiйованих через систему <Money 

Gram>. По всьому свiту Money Gram Payment Systems, Inc. працює з найбiльшими фiнансовими 

iнститутами, що надають послуги через мережу своїх вiддiлень. Швидкiсть отримання 

повiдомлення 10-15 хвилин. В свiтi є 176 000 мiсць представництв у 190 країн свiту. Емiтент став 

членом в 2007р. Емiтент здiйснює проведення операцiй з фiзичними особами у вiдповiдностi до 

встановлених системою <Money Gram> тарифiв, термiнiв та умов. Емiтент не володiє часткою у 

статутному капiталi об'єднання.  

 

S.W.I.F.T. Мiсцезнаходження: "S.W.I.F.T" S.C.K.L. Avenue Adele, B-1310, LA Hulpe. S.W.I.F.T. 

(спiвтовариство всесвiтнiх мiжбанкiвських телекомунiкацiй) є провiдною мiжнародною 

органiзацiєю в сферi фiнансових телекомунiкацiй. Основними напрямками дiяльностi S.W.I.F.T. є 

надання оперативного, надiйного, ефективного, конфiденцiйного та захищеного вiд 

несанкцiонованого втручання доступу до телекомунiкацiйного обслуговування банкам та для 

проведення робiт по стандартизацiї форм i методiв обмiну фiнансовою iнформацiєю. Емiтент став 

членом в 1998р. Емiтент не володiє часткою у статутному капiталi об'єднання.  

 

Visa International Service Association. Мiсцезнаходження головного офiсу: 900 Metro Centre 

Boulevard, Foster City, California, USA. Visa International Service Association - американська 

компанiя, що пропонує послуги по проведенню платiжних операцiй, що забезпечує взаємодiю 

мiж власником картки, пiдприємством, що займається торгiвлею чи надає послуги, а також 

фiнансовими пiдприємствами. Visa приймається до оплати бiльше нiж у 150 країн свiту, має 



бiльше 24 млн. точок обслуговування, включаючи один мiльйон банкоматiв. Цiєю системою 

користуються бiльше нiж 21 тисяча фiнансових органiзацiй. Виникла система в 1958 роцi. Емiтент 

став асоцiйованим членом в 2002р. при спонсорствi ПАТ <Перший український Мiжнародний 

Банк> (головний офiс розташований: вул. Андрiївська, 4, м. Київ, Україна). Емiтент не володiє 

часткою у статутному капiталi об'єднання.  

 

Western Union Financial Services Inc. Мiсцезнаходження: 12500 E. Belford Ave Englewood, CO 

80112 USA. Western Union Financial Services Inc. - найбiльша у сучасному свiтi система переказу 

грошей, що функцiонує протягом 150 рокiв та дозволяє без всiляких втрат переказати грошi 

клiєнта усього за декiлька хвилин у будь-який з 200 тисяч пунктiв компанiї, що працють у 200 

країнах. Послугами цiєї системи мають можливiсть скористатися понад 80 вiдсоткiв мешканцiв 

земної кулi. Компанiя Western Union Financial Services Inc. створена у США у 1851 роцi. 

Об'єднання здiйснює вiдправку та виплату грошових переказiв в нацiональнiй валютi по територiї 

України та в iноземнiй валютi: дол. США - за кордон/ iз-за кордону; Євро - iз-за кордону для 

фiзичних осiб, iнiцiйованих через систему <Вестерн Юнiон>. Емiтент є активним учасником цiєї 

платiжної системи, завдяки якiй клiєнти Емiтента можуть здiйснювати переказ коштiв у 195 

країнах свiту. Емiтент є членом з 2009р. Емiтент здiйснює проведення операцiй з фiзичними 

особами у вiдповiдностi до встановлених системою <Вестерн Юнiон> тарифiв, термiнiв та умов. 

Емiтент не володiє часткою у статутному капiталi об'єднання.  

 

Асоцiацiя українських банкiв. Мiсцезнаходження: Україна, 02660, м. Київ, вул. Євгена 

Сверстюка, буд. 15, к. 703. Асоцiацiя українських банкiв - створена як всеукраїнська недержавна, 

незалежна, добровiльна, некомерцiйна органiзацiя, яка об"єднує дiючi в Українi комерцiйнi банки 

та представляє їх системнi iнтереси у вiдносинах з Нацiональним банком, Верховною Радою, 

Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв, Державною податковою адмiнiстрацiєю, 

Верховним судом України, iншими державними та недержавними установами та органiзацiями. 

Емiтент є членом асоцiацiї з 2002р. Емiтент не володiє часткою у статутному капiталi об'єднання.  

 

ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй". Мiсцезнаходження: Україна, 02660, м. 

Київ, вул. Марини Раскової, 11, 3-й поверх (лiве крило). ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро 

кредитних iсторiй" веде кредитнi iсторiї юридичних i фiзичних осiб та надає банкам i 

небанкiвським фiнансово-кредитним установам великий спектр спецiалiзованих систем 

пiдтримки прийняття рiшень та управлiння ризиками. Емiтент є членом бюро з 2005р. Емiтент 

володiє часткою у статутному капiталi об'єднання у розмiрi 0,85%.  

 

Нацiональна система масових електронних платежiв. Мiсцезнаходження: 03005, Україна, м. Київ, 

вул. Смоленська, буд. 31/33. Нацiональна система масових електронних платежiв - 

внутрiшньодержавна банкiвська багатоемiтентна платiжна система масових платежiв, в якiй 

розрахунки за товари та послуги, одержання готiвки та iншi операцiї здiйснюються за допомогою 

платiжних смарт-карток за технологiєю, що розроблена Нацiональним банком України. Емiтент є 

членом з 2006р. Емiтент не володiє часткою у статутному капiталi об'єднання.  

 

Українська Нацiональна Iпотечна Асоцiацiя (УНIА). Мiсцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. 

Сурикова, 3, корпус ДКДЗ "Днiпро". УНIА об'єднує органiзацiї, що активно працюють на ринках 

фiнансiв та нерухомостi, що за обсягом виданих кредитiв займають понад 70% ринку iпотечного 

житлового кредитування. Метою створення i дiяльностi Асоцiацiї є сприяння всебiчному 

розвитку iпотечних вiдносин, масовому поширенню по всiй територiї України iпотечного 

фiнансування суб'єктiв економiчних вiдносин. Емiтент є її членом з 2006 р. Емiтент не володiє 

часткою у статутному капiталi об'єднання.  

 

Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв платiжних систем "ЕМА". Мiсцезнаходження: 02002, 



м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, 2-Б, 5 (1) пiд'їзд. Асоцiацiя була створена 19 березня 1999р. 

українськими банками, членами платiжної системи Europay International для координацiї розвитку 

ринку платiжних карт Maestro i Mastercard в Українi. 11 листопада 2004 року Асоцiацiя 

перейменована в Українську мiжбанкiвську Асоцiацiю членiв платiжних систем "ЕМА". 

Асоцiацiя членiв платiжних систем "ЕМА" здiйснює взаємодiю з мiжнародними платiжними 

системами та iншими системами, якi використовують платiжнi карти; забезпечує функцiонування 

та розвиток системи колективної безпеки; взаємодiю та представлення iнтересiв членiв Асоцiацiї 

в державних органах з питань розвитку карткових програм, юридичних i технологiчних питань 

карткового бiзнесу та безготiвкових платежiв громадян, проводить навчальнi програми для 

держателiв карт та торгових пiдприємств, пiдготовку та перепiдготовку працiвникiв банкiв та 

державних органiв, вiдповiдальних за питання безготiвкових розрахункiв iз використанням 

платiжних карт. Емiтент є членом з 2007р. Емiтент не володiє часткою у статутному капiталi 

об'єднання.  

 

Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. Мiсцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, вул. 

Сiчових стрiльцiв, 17. Фонд є державною спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї 

державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб та заснований з метою 

захисту iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв. Емiтент став членом в 2000р. Емiтент не 

володiє часткою у статутному капiталi об'єднання.  

 

Результати фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента не залежать вiд iнших учасникiв 

зазначених вище об'єднань. 

 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

До Емiтента протягом 2018 року не надходили будь-якi пропозицiї з боку третi осiб  щодо 

реорганiзацiї. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Пiдроздiли Емiтента керуються <Облiковою полiтикою АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК>, затвердженою рiшенням Наглядової ради (протокол № 26 вiд 20.07.2018р.)   

 

Принципи облiкової полiтики. 

 

Повнота бухгалтерського облiку - всi банкiвськi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках 

бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть має мiстити всю iнформацiю 

про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй Банку, яка може впливати на рiшення, що 

приймаються згiдно з нею. 

Для вiдображення банкiвських операцiй в Банку використовується: 

дата операцiї - операцiї вiдображаються на рахунках бухгалтерського облiку в день їх здiйснення, 

тобто в день виникнення прав (активiв) або зобов'язань (пасивiв) незалежно вiд дати руху коштiв 

за ними; 

дата валютування - дата, зазначена платником в розрахунковому документi або в документi на 



переказ готiвки, починаючи з якої грошовi кошти, переказанi платником отримувачу, переходять 

у власнiсть отримувача. 

  

Превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi 

вiдповiдно до їх сутностi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою. 

 

Автономнiсть - активи та зобов'язання Банку мають бути вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань 

власникiв Банку та iнших банкiв (пiдприємств). 

 

Окреме вiдображення активiв та пасивiв - всi рахунки активiв та пасивiв оцiнюються окремо i 

вiдображаються в розгорнутому виглядi. Всi рахунки являються активними або пасивними, за 

виключенням поточних рахункiв клiєнтiв, якi можуть мати активне i пасивне сальдо, клiрингових, 

транзитних або технiчних рахункiв. 

 

Оцiнка - активи та зобов'язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи 

виникнення (за подiєю, яка сталася ранiше). Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за 

виключенням немонетарних статей, переоцiнюються при змiнi офiцiйного валютного курсу на 

звiтну дату. 

 

Обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, вiдповiдно до яких активи 

та/або дохiд не завищуються, а зобов'язання та/або витрати - не занижуються. 

 

Безперервнiсть - оцiнка активiв i зобов'язань здiйснюється, виходячи з припущення, що Банк є 

безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому. Якщо Банк планує 

скоротити масштаби своєї дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах. 

 

Нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат - для визначення результату звiтного перiоду 

потрiбно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих 

доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в облiку i звiтностi в момент їх виникнення незалежно 

вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. 

 

Суттєвiсть - в звiтностi повинна вiдображатися вся суттєва iнформацiя, корисна для прийняття 

рiшень. Iнформацiя є суттєвою, якщо її вiдсутнiсть або викривлення може вплинути на економiчнi 

рiшення користувачiв звiтностi. 

 

Вiдкритiсть - фiнансовi звiти повиннi бути достатньо зрозумiлими i детальними, щоб уникнути 

двозначностi, правдиво вiдображати операцiї Банку з необхiдними поясненнями в примiтках 

щодо правил оцiнки активiв та зобов'язань. Операцiї повиннi вiдповiдати змiсту статей звiтiв. 

Звiтнiсть повинна бути чiтко викладена та зрозумiла користувачам.  

 

Сталiсть (послiдовнiсть) - Постiйне з року в рiк застосування Банком обраних методiв. Змiна 

методiв облiку та оцiнки статей балансу можлива у випадках, коли це вимагається мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi та нормативними актами Нацiонального банку України, а також 

у вападках, коли така змiна приводить до надання бiльш достовiрної i доречнiшої iнформацї щодо 

фiнансового стану, результатiв дiяльностi, грошових потокiв Банку у його фiнансовiй звiтностi. 

 

1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi 

Активи та зобов'язання визнаються у фiнансовiй звiтностi Банку, якщо є ймовiрнiсть 

надходження або вибуття майбутньої економiчної вигоди, пов'язаної з такими активами та 

зобов'язаннями та вони мають вартiсть, яку можна достовiрно визначити.  

Для здiйснення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i зобов'язання 



Банку оцiнюються та облiковуються за: 

вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю; 

поточною (справедливою) вартiстю активiв i зобов'язань. Приведення вартостi активiв (основних 

засобiв, цiнних паперiв, iнших фiнансових активiв) у вiдповiднiсть до ринкової здiйснюється 

шляхом їх переоцiнки; 

за амортизованою собiвартiстю.   

 

Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана за продаж активу, або сплачена за передачу 

зобов'язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки, це поточна цiна 

пропозицiї для фiнансових активiв i цiна попиту для фiнансових зобов'язань, що котируються на 

активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, 

якщо котирування цього фiнансового iнструменту є вiльно та регулярно доступними на фондовiй 

бiржi чи в iншiй органiзацiї та якщо цi котирування вiдображають фактичнi й регулярнi ринковi 

операцiї, що здiйснюються на загальних умовах. Для визначення справедливої вартостi 

фiнансових iнструментiв, щодо яких немає iнформацiї про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, 

використовуються такi методики оцiнки, як дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, 

що базуються на даних про останнi угоди, здiйсненi мiж непов'язаними сторонами, та аналiз 

фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. Застосування методик оцiнки може потребувати 

припущень, що не пiдкрiпленi ринковими даними. У цiй звiтностi iнформацiя розкривається в тих 

випадках, за яких замiна такого припущення можливим альтернативним варiантом може 

призвести до суттєвої змiни сум прибутку, доходiв, витрат, загальної суми активiв чи зобов'язань. 

 

Первiсна вартiсть - це сума сплачених грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, або справедлива 

вартiсть iнших ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає витрати 

на проведення операцiї. Оцiнка за первiсною вартiстю застосовується до iнвестицiй в iнструменти 

капiталу, якi не мають ринкових котирувань i справедлива вартiсть яких не може бути достовiрно 

визначена. 

 

Витрати на проведення операцiї - витрати, притаманнi придбанню, випуску або вибуттю 

фiнансового активу чи зобов'язання i якi не були б сплаченi, якби операцiя не вiдбулася. Витрати 

на проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими iнструментами, витрат 

на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на зберiгання. 

 

Амортизована собiвартiсть - сума, у якiй оцiнюється фiнансовий актив, фiнансове зобов'язання 

пiд час первiсного визнання, за вирахуванням отриманих або сплачених коштiв (основної суми 

боргу, процентних доходiв (витрат) або iнших платежiв, пов'язаних з iнiцiюванням фiнансового 

активу або фiнансового зобов'язання), збiльшена або зменшена на величину накопиченої 

амортизацiї, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка,  - рiзницi мiж первiсно 

визнаною сумою та сумою погашення фiнансового iнструменту, а також для фiнансових активiв 

скоригована  з урахуванням оцiночного резерву пiд кредитнi збитки. 

Метод ефективної ставки вiдсотка - метод обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового 

активу або фiнансового зобов'язання та розподiлу доходiв чи витрат вiд вiдсоткiв на вiдповiдний 

перiод. Ефективна процентна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк 

майбутнiх грошових платежiв або надходжень упродовж очiкуваного термiну дiї фiнансового 

активу чи фiнансового зобов'язання до валової балансової вартостi фiнансового активу або до 

амортизованої собiвартостi фiнансового зобов'язання. Банк здiйснює розрахунок ефективної 

ставки вiдсотка на основi майбутнiх очiкуваних грошових потокiв з урахуванням усiх умов 

договору за фiнансовим активом без урахування очiкуваних кредитних збиткiв. 

 

Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi та банкiвських металах, якi є монетарними статтями 

балансу, вiдображаються в бухгалтерському облiку за iсторичною вартiстю в номiналi iноземних 



валют; у фiнансовiй звiтностi вказанi статтi вiдображаються у нацiональнiй валютi за офiцiйним 

валютним курсом на дату балансу. Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi та банкiвських 

металах, що облiковуються за собiвартiстю i є немонетарними статтями балансу, вiдображаються 

у фiнансовiй звiтностi за офiцiйним курсом на дату їх виникнення. Активи i зобов'язання в 

iноземнiй валютi та банкiвських металах, що облiковуються за справедливою вартiстю i є 

немонетарними статтями балансу, вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за офiцiйним курсом на 

дату визначення їх справедливої вартостi. 

 

Цiннi папери,  що придбанi Банком, облiковуються в балансi за вартiстю, що залежить вiд того, 

до якого виду за класифiкацiєю вони вiдносяться, та наявностi/стану ринку обiгу вiдповiдних 

цiнних паперiв.  

Довгостроковi iнвестицiї вiдображаються в облiку за вартiстю їх придбання, що включає ринкову 

цiну придбаних акцiй з урахуванням комiсiйних та iнших витрат, пов`язаних iз придбанням.  

Цiннi папери, придбанi Банком з метою отримання прибутку вiд короткотермiнових коливань 

ринкової цiни, облiковуються у складi фiнансових iнвестицiй, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки. Такi цiннi папери вiдображаються на 

дату балансу виключно за справедливою вартiстю.  

 

Запаси (господарськi матерiали i малоцiннi та швидкозношуванi предмети) оприбутковуються за 

фактичними цiнами придбання - первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, податки, 

збори та iншi обов'язковi платежi, що безпосередньо пов'язанi з придбанням i доставкою 

цiнностей до Банку.   

Передавання матерiальних цiнностей пiд звiт, з пiдзвiту в експлуатацiю чи їх реалiзацiя 

вiдображається в облiку за вартiстю, яка визначається методом <середньозваженої вартостi>. 

 

Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи зараховуються на баланс Банку за 

первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов`язанi з придбанням (створенням), 

доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю. 

 

Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх 

виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв.  

Облiк доходiв та витрат в iноземнiй валютi здiйснюється шляхом перерахування їх сум у валюту 

України за курсом Нацiонального банку України на дату отримання/нарахування.  

У разi отримання доходiв авансом, їх облiк ведеться iз застосуванням рахунку <Доходи майбутнiх 

перiодiв>, а здiйсненi авансом витрати - рахунку <Витрати майбутнiх перiодiв>. Наприкiнцi 

кожного мiсяця доходи/витрати майбутнiх перiодiв (у сумi, що вiдноситься до звiтного перiоду) 

визнаються доходами/ витратами звiтного перiоду. 

При розрахунку процентiв та комiсiй застосовуються методи i умови, передбаченi вiдповiдними 

договорами. 

 

2. Фiнансовi iнструменти  

Класифiкацiя фiнансових iнструментiв за категорiями 

Банк визнає фiнансовi активи та зобов'язання у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) тодi, коли вiн 

стає стороною контрактних зобов'язань стосовно даного iнструменту. 

Класифiкацiя фiнансових iнструментiв при первинному визнаннi залежить вiд мети, з якою були 

придбанi цi фiнансовi iнструменти та вiд їх характеристик.  

 

Банк класифiкує i оцiнює фiнансовi активи, виходячи з бiзнес-моделi, яку вiн використовує для 

управлiння цими активами, та результатiв SPPI-тесту (характеристики контрактних грошових 

потокiв).  

Бiзнес-модель - це мета утримання фiнансового активу, яка визначається управлiнським 



персоналом Банку на рiвнi портфелю фiнансових активiв, об'єднаних  для досягнення 

визначених цiлей бiзнесу. Для керування фiнансовими активами в Банку використовуються такi 

бiзнес-моделi: 

- 1-го типу - мета якої утримування фiнансових активiв для отримання грошових потокiв, 

передбачених договорами - <отримання контрактних грошових потокiв>; 

- 2-го типу - мета якої як утримування фiнансових активiв для отримання контрактних грошових 

потокiв, так i продаж активiв  (для управлiння лiквiднiстю, пiдтримання рiвня прибутковостi, 

iнше) - <змiшана>; 

- 3-го типу - мета якої продаж фiнансових активiв, управлiння на основi змiн справедливої 

вартостi (для активiв, придбаних з метою перепродажу, та iнших, якi не можна вiднести до 

бiзнес-моделей 1-го та 2-го типiв) - <продаж>. 

На пiдставi SPPI-тесту Банк аналiзує, чи обумовлюють договiрнi умови фiнансового активу 

отримання у вказанi дати грошових потокiв, що є виключно платежами в рахунок основної суми 

боргу i вiдсоткiв на непогашену частину основної суми боргу. SPPI-тест виконується для 

фiнансових активiв на рiвнi продуктiв (активiв з однаковими/пiдiбними умовами договорiв), на 

iндивiдуальнiй основi (окремо по кожному договору з унiкальними умовами). SPPI-тест не 

проводиться: для активiв, з умов договорiв яких зрозумiло, виконано чи не виконано такий тест; 

для iнструментiв капiталу та похiдних iнструментiв (якi такий тест не пройдуть); для активiв, 

вiднесених до 3-го типу бiзнес-моделi (якi у будь-якому випадку облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибутки/збитки). 

Банк пiсля первiсного визнання оцiнює фiнансовi активи на основi визначеної бiзнес-моделi та у 

вiдповiдностi до результатiв SPPI-тесту: 

- за амортизованою собiвартiстю; 

- за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi (далi  - за 

справедливою вартiстю через капiтал). Результат переоцiнки визнається за рахунками капiталу; 

- за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки (далi - за 

справедливою вартiстю через прибутки/збитки). Результат переоцiнки визнається за рахунками 

доходiв/витрат. 

Пiсля первiсного визнання усi фiнансовi зобов'язання, окрiм гарантiй та зобов'язань з 

кредитування за ставкою, нижче ринкової, оцiнюються i облiковуються в залежностi вiд їх типу: 

за амортизованою собiвартiстю; 

за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку чи збитку; 

за справедливою вартiстю з вiдображенням результату частково у прибутку чи збитку, i частково 

в iншому сукупному доходi. 

 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв 

 

Всi фiнансовi iнструменти оцiнюються спочатку за вартiстю придбання, що являє собою 

справедливу вартiсть витрачених коштiв. До вартостi придбання додаються витрати, що 

безпосередньо пов'язанi iз придбанням або випуском, за винятком фiнансових iнструментiв, що 

оцiнюються по справедливiй вартостi через прибутки або збитки. Фiнансовi iнструменти, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки, оцiнюються без урахування 

витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових iнструментiв 

вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками витрат на дату їх здiйснення. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що знаходяться в активному обiгу на 

органiзованих фiнансових ринках на звiтну дату, визначається за ринковими котируваннями або 

цiною bid без будь-якого вирахування витрат на здiйснення операцiї. 

Справедлива вартiсть iнших фiнансових iнструментiв, що не мають активного обiгу на ринку, 

визначається за допомогою вiдповiдних методiв оцiнки з використанням ринкових даних. Методи 

оцiнки включають використання чистої дисконтованої вартостi,  порiвняння з аналогiчними 

iнструментами, щодо яких iснує iнформацiя про ринковi цiни та iншi методи оцiнки.  



 

Пiд час первiсного визнання Банк вiдображає в облiку прибуток або збиток <першого дня> - 

прибуток або збиток вiд операцiї на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансового активу 

або фiнансового зобов'язання та вартiстю договору, використовуючи рахунки дисконту (премiї), 

якщо ефективна ставка вiдсотка за цим iнструментом є вищою або нижчою, нiж ринкова. Рiзниця 

мiж справедливою вартiстю фiнансового активу або фiнансового зобов'язання та вартiстю 

договору за операцiями з акцiонерами Банку вiдображається в капiталi та включається частинами 

до нерозподiленого прибутку (збитку) протягом перiоду утримання фiнансового iнструменту або 

пiд час його вибуття. 

 

Подальше визнання фiнансових iнструментiв 

 

Фiнансовий актив оцiнюється i вiдображається в облiку за амортизованою собiвартiстю, якщо 

одночасно виконуються такi умови: 

актив утримується Банком в рамках бiзнес-моделi 1-го типу <отримання контрактних грошових 

потокiв>; 

умови договору активу передбачають у визначенi дати надходження грошових потокiв, якi є лише 

погашенням основної суми та сплатою процентiв на непогашену основну суму (<позитивний 

SPPI-тест>). 

За такими фiнансовими активами процентнi доходи визнаються за методом ефективної ставки 

вiдсотка. 

За окремими короткостроковими фiнансовими активами, за якими побудова грошових потокiв 

(для визначення ефективної ставки) уявляється практично неможливою i за якими номiнальна 

процентна ставка є дуже близькою до ефективної ставки (овердрафти, кредити за кредитними 

картками, кредити овернайт, рахунки НОСТРО тощо), процентнi доходи нараховуються з 

використанням номiнальної ставки.  

За короткостроковою фiнансовою дебiторською заборгованiстю, дебiторською заборгованiстю за 

господарськими операцiями Банку (за якою передбачається надходження грошових коштiв), 

грошовими коштами процентнi доходи не нараховуються, i амортизована собiвартiсть 

прирiвнюється до фактичної собiвартостi придбання або виникнення активу. 

Такi активи на кожну звiтну дату оцiнюються на зменшення корисностi i, у разi необхiдностi, за 

ними створюються або коригуються резерви пiд знецiнення з вiдображенням результату у звiтi 

про прибутки i збитки. 

 

Фiнансовий актив оцiнюється i вiдображається в облiку за справедливою вартiстю через капiтал, 

якщо одночасно виконуються такi умови: 

актив утримується Банком в рамках бiзнес-моделi 2-го типу <змiшана>; 

умови договору активу передбачають у визначенi дати надходження грошових потокiв, якi є лише 

погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму (<позитивний 

SPPI-тест>). 

До цiєї категорiї вiдносяться також  iнструменти капiталу, придбанi не для торгiвлi, за якими 

Банк при первiсному визнаннi прийняв рiшення щодо їх облiку за справедливою вартiстю через 

капiтал. За iнструментами капiталу SPPI-тест не проводиться, оскiльки вважається, що такi 

iнструменти його не пройдуть, виходячи з їх економiчної сутi. 

За такими фiнансовими активами на кожну звiтну дату (на кiнець кожного мiсяця) Банк визнає 

доходи/витрати на суму рiзницi мiж їх справедливою та балансовою вартостями на рахунках 

капiталу. Такi активи (окрiм iнструментiв капiталу) на кожну звiтну дату оцiнюються на 

зменшення корисностi i, у разi необхiдностi, за ними створюються або коригуються резерви пiд 

знецiнення з вiдображенням результату у звiтi про прибутки i збитки. 

Банк визнає процентний дохiд за борговими цiнними паперами не рiдше одного разу на мiсяць iз 

застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. 



За борговими iнструментами спочатку виконується нарахування процентiв, розрахунок 

амортизацiї дисконту або премiї, розрахунок резерву, i тiльки пiсля цього виконується дооцiнка 

або уцiнка фiнансового активу на суму рiзницi мiж справедливою та балансовою вартiстю активу. 

Дивiденднi доходи за акцiями вiдображаються на вiдповiдному рахунку доходiв, i тiльки пiсля 

цього виконується дооцiнка або уцiнка фiнансового активу на суму рiзницi мiж справедливою та 

балансовою вартiстю активу. 

Сума переоцiнки iнструментiв капiталу, визнана у капiталi, при їх вибуттi переноситься на 

рахунки нерозподiлених прибуткiв/збиткiв минулих рокiв. При вибуттi боргових фiнансових 

активiв сума переоцiнки, визнана у капiталi,  переноситься на прибутки/збитки. 

З урахуванням того, що для акцiй, якими володiє Банк, на даний час немає активного ринку, i, 

оскiльки за ними вiдсутнi ознаки знецiнення, Банк вважає, що для таких акцiй  найкращим 

показником справедливої вартостi є їх собiвартiсть. 

 

Фiнансовий актив оцiнюється i вiдображається в облiку за справедливою вартiстю через 

прибутки/збитки, якщо вiн не вiдповiдає умовам класифiкацiї за амортизованою вартiстю або за 

справедливою вартiстю через капiтал. А саме, для фiнансового активу виконується одна з 

наступних умов: 

застосовується бiзнес-модель 3-го типу <продаж> або 

умови договору активу передбачають не лише погашення основної суми та сплату вiдсоткiв на 

непогашену основну суму (<негативний SPPI-тест>). За iнструментами капiталу SPPI-тест не 

проводиться, оскiльки вважається, що такi iнструменти його не пройдуть, виходячи з їх 

економiчної сутi. 

До цiєї категорiї Банк вiдносить: 

- борговi цiннi папери, акцiї та iншi пайовi цiннi папери, придбанi з метою торгiвлi (до акцiй та 

iнших пайових цiнних паперiв, придбаних з метою торгiвлi, Банк вiдносить пайовi цiннi папери, 

що придбанi з метою продажу в найближчий час i отримання прибутку вiд короткострокових 

коливань цiни або дилерської маржi); 

- акцiї та iншi пайовi цiннi папери, придбанi не для торгiвлi, за якими Банк при первiсному 

визнаннi прийняв рiшення облiковувати їх за справедливою вартiстю через прибутки/збитки; 

- усi похiднi фiнансовi активи. Похiднi фiнансовi активи, якi Банк придбає або створює з метою 

хеджування, теж класифiкуються для облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки з 

урахуванням вiдсутностi документацiї стосовно вiдносин хеджування (згiдно вимог МСФЗ 9, п. 

6.4.1). 

За такими фiнансовими активами на кожну звiтну дату (на кiнець кожного мiсяця) Банк визнає 

доходи/витрати на суму рiзницi мiж справедливою та балансовою вартостями фiнансових 

iнструментiв на рахунках доходiв або витрат. 

При цьому, спочатку виконується нарахування процентiв, розрахунок амортизацiї дисконту або 

премiї, i тiльки пiсля цього виконується дооцiнка або уцiнка фiнансового активу на суму рiзницi 

мiж справедливою та балансовою вартiстю активу. 

За такими активами оцiнка на зменшення корисностi не проводиться та резерви пiд знецiнення не 

створюються. 

 

Усi непохiднi фiнансовi зобов'язання (заборгованiсть перед iншими банками, строковi кошти 

клiєнтiв та субординований борг) Банк облiковує за амортизованою собiвартiстю. Процентнi 

витрати за ними вiдображаються у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд з 

використання методу ефективної ставки вiдсотка. 

Похiднi фiнансовi зобов'язання облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки/збитки.  

Похiднi фiнансовi зобов'язання, якi Банк придбає або створює з метою хеджування, також 

класифiкуються для облiку за справедливою вартiстю через прибутки/збитки з урахуванням 

вiдсутностi документацiї стосовно вiдносин хеджування (згiдно вимог МСФЗ 9, п. 6.4.1). 

Гарантiї оцiнюються по найбiльшiй з двох величин: 



суми резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки; та 

первiсно визнаної суми за вирахуванням амортизацiї суми комiсiй за гарантiями, що 

розраховується прямолiнiйним методом. 

Банк не має зобов'язань з кредитування за ставками, нижче нiж ринковi. Тому зобов'язання з 

кредитування, наданi клiєнтам (а саме, невикористанi лiмiти за вiдновлювальними та 

невiдновлювальними кредитними лiнiями i овердрафтами) не визнаються у балансi Банку, а 

вiдображаються на позабалансових рахунках. 

ЛОРО-рахунки та вклади (депозити) клiєнтiв на вимогу (у тому числi, поточнi рахунки) 

оцiнюються за собiвартiстю. За коштами на вимогу, за якими побудова грошових потокiв (для 

визначення ефективної ставки) уявляється практично неможливою, процентнi доходи 

нараховуються з використанням номiнальної ставки.  

 

Рекласифiкацiя фiнансових iнструментiв 

Банк рекласифiкує фiнансовi активи з однiєї категорiї в iншу виключно у разi змiни бiзнес-моделi, 

що використовується для управлiння фiнансовими активами, за винятком фiнансових активiв, 

облiк яких Банк визначає на власний розсуд за справедливою вартiстю через прибутки/збитки пiд 

час первiсного визнання. 

Рекласифiкацiя виконується перспективно з дати рекласифiкацiї. Банк не здiйснює перерахування 

ранiше визнаних прибуткiв, збиткiв (в тому числi вiд знецiнення) або процентiв. 

Нарахування процентiв, амортизацiя дисконту/премiї, переоцiнка та коригування оцiночного 

резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки здiйснюється на дату рекласифiкацiї фiнансового активу. 

Банк перекласифiковує фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї в iншу категорiю 

фiнансових iнвестицiй на дату, коли об'єкт iнвестування не вiдповiдає критерiям асоцiйованої або 

дочiрньої компанiї.  

Фiнансовi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї переводяться в категорiю фiнансових 

iнвестицiй, що утримуються з метою продажу, для подальшого продажу протягом 12 мiсяцiв. 

Банк не рекласифiковує фiнансовi зобов'язання. 

 

Критерiї визнання резервiв за зобов'язаннями 

 

Резерви визнаються тодi, коли Банк має поточне зобов'язання в результатi минулих подiй, iснує 

вiрогiднiсть того, що для погашення такого зобов'язання використовуються ресурси, що 

передбачають економiчнi вигоди, а сума такого зобов'язання може бути достовiрно оцiнена. 

За рахунок витрат Банку формуються резерви: 

за наданими фiнансовими зобов'язаннями (зобов'язаннями з кредитування та наданими 

гарантiями); 

забезпечення за нефiнансовими зобов'язаннями Банку; 

пiд iншi зобов'язання. 

 

Резерви за наданими фiнансовими зобов'язаннями є забезпеченням їх виконання в майбутньому, 

що визнається в балансi Банку як зобов'язання та свiдчить про можливi втрати внаслiдок вибуття 

ресурсiв, пов'язаного з виконанням Банком таких фiнансових зобов'язань. 

Банк не формує резерву за зобов'язаннями, якi є вiдкличними i безризиковими, тобто умовами 

договору за якими визначено безумовне право Банку без попереднього повiдомлення боржника в 

односторонньому порядку вiдмовитися вiд подальшого виконання взятих на себе зобов'язань, у 

тому числi в разi погiршення фiнансового стану боржника та/або несвоєчасного виконання ним 

договiрних зобов'язань перед Банком, а також за наданими Банком авалями податкових векселiв.  

Банк з метою формування оцiночного резерву за наданими фiнансовими зобов'язаннями здiйснює 

оцiнку ризикiв таких наданих фiнансових зобов'язань, починаючи з дати визнання їх в облiку до 

дати припинення такого визнання. 

Банк на звiтну дату розраховує розмiр оцiночного резерву за наданим фiнансовим зобов'язанням 



вiдповiдно до власної методики з урахуванням вимог мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. 

Сума, визнана як резерв за зобов'язаннями, має бути найкращою оцiнкою видаткiв, необхiдних 

для погашення iснуючого зобов'язання на кiнець звiтного перiоду, тобто це сума, яку Банк 

об?рунтовано сплатив би для погашення зобов'язання або передав би його третiй сторонi на 

кiнець звiтного перiоду. У випадках, коли вплив вартостi грошей у часi суттєвий, сума резерву 

має бути теперiшньою вартiстю видаткiв, якi, як очiкується, будуть потрiбнi для погашення 

зобов'язання. При цьому за ставку дисконтування береться ставка, яка вiдображає поточнi 

ринковi оцiнки вартостi грошей у часi та ризики, притаманнi зобов'язанню. Сума резерву за 

зобов'язаннями переглядається на кiнець кожного мiсяця та коригується для вiдображення 

поточної найкращої оцiнки. Якщо вже немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у 

собi економiчнi вигоди, буде потрiбним для погашення зобов'язання, резерв сторнується. 

 

Забезпечення (резерв) за нефiнансовими зобов'язаннями Банку формується вiдповiдно до вимог 

МСБО 37 <Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи> та визнається Банком, якщо 

одночасно виконуються такi умови: 

- Банк має зобов'язання (юридичне чи конструктивне) унаслiдок минулої подiї; 

- ймовiрно, що вибуття ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, буде необхiдним для виконання 

зобов'язання; 

- можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Банк не визнає забезпечення для майбутнiх операцiйних збиткiв. 

Банк вiдображає в бухгалтерському облiку забезпечення (резерв) пiд можливi ризики, пов'язанi з 

юридичними позовами (судовими справами), що вiдповiдає вимогам МСБО 37, у розмiрi 100% 

вiд суми зобов'язання за умови, що ймовiрнiсть стягнення суми з Банку перевищує 50%. 

Використовується такий резерв лише для тих видаткiв, для яких вiн був створений. 

 

Критерiї зменшення корисностi фiнансових активiв та визначення оцiнки кредитних збиткiв 

 

Пiд очiкуванi кредитнi збитки Банк формує оцiночнi резерви за рахунок витрат за активами: 

фiнансовими активами, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю; фiнансовими активами, 

що оцiнюються за справедливою вартiстю через капiтал; фiнансовою дебiторською 

заборгованiстю; за дебiторською заборгованiстю за господарською дiяльнiстю Банку. 

Банк не визнає оцiночний резерв за iнструментами капiталу. 

На кожну звiтну дату протягом сроку дiї фiнансового iнструменту, а також на дату припинення 

визнання та дату змiни умов (модифiкацiї) фiнансового iнструменту Банк здiйснює аналiз змiни 

очiкуваного кредитного збитку для формування / розформування оцiночного резерву. Аналiз 

доказiв, що свiдчать про знецiнення фiнансового активу, Банк здiйснює в порядку, визначеному 

вiдповiдно до нормативних документiв  та власних методик i процедур, розроблених  

вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Застосовуючи вимоги по знецiненню в МСФЗ 9, Банк дотримується одного з перерахованих 

нижче пiдходiв: 

загальний пiдхiд; 

спрощений пiдхiд; 

пiдхiд для активiв, знецiнених в момент придбання або створення. 

Вiдповiдно до загального пiдходу Банк станом на звiтну дату оцiнює резерв пiд збитки за таким 

фiнансовим активом у розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам, якщо 

кредитний ризик за фiнансовим активом не зазнав значного зростання з моменту первiсного 

визнання, або у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового 

активу, якщо кредитний ризик за таким фiнансовим активом значно зрiс iз моменту первiсного 

визнання. 

Станом на кожну звiтну дату Банк оцiнює, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим активом 



значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такої оцiнки Банк замiсть 

змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовує змiну ризику настання дефолту 

(невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку дiї фiнансового активу. Для виконання 

такої оцiнки Банк порiвнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за фiнансовим 

активом станом на звiтну дату з ризиком настання дефолту за фiнансовим активом станом на дату 

первiсного визнання, i враховує при цьому об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану 

iнформацiю, що є доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказує на значне зростання 

кредитного ризику з моменту первiсного визнання. 

 

При спрощеному пiдходi Банк не вiдстежує змiни кредитного ризику, а замiсть цього визнає 

оцiночний резерв пiд збитки на основi очiкуваних кредитних збиткiв протягом усього строку дiї 

фiнансового активу (на кожну звiтну дату, безпосередньо з моменту визнання активу). 

Спрощений пiдхiд застосовується до торгової дебiторської заборгованостi, що є фiнансовим 

активом та дебiторської заборгованостi за операцiями лiзингу (оренди). 

 

Станом на звiтну дату Банк визнає як резерв пiд збитки за придбаними або створеними 

кредитно-знецiненими фiнансовими активами лише кумулятивнi змiни в розмiрi очiкуваних 

кредитних збиткiв за весь строк дiї фiнансового активу з моменту первiсного визнання.  

Банк визнає станом на кожну звiтну дату змiну розмiру очiкуваних кредитних збиткiв за весь 

строк дiї такого фiнансового активу як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi 

(витрати/доходи на формування/розформування оцiночних резервiв) в прибутку або збитку. Банк 

визнає сприятливi змiни в очiкуваних кредитних збитках за весь строк дiї як прибуток вiд 

зменшення корисностi (дохiд вiд розформування оцiночних резервiв), навiть якщо розмiр 

очiкуваних кредитних збиткiв протягом строку дiї є меншим вiд розмiру очiкуваних кредитних 

збиткiв, що були врахованi в оцiнцi грошових потокiв пiд час первiсного визнання. 

Оцiнка очiкуваних кредитних збиткiв. 

Банк оцiнює очiкуванi кредитнi збитки за фiнансовим iнструментом у спосiб, що вiдображає:  

а) об'єктивну та зважену за ймовiрнiстю суму, визначену шляхом оцiнки певного дiапазону 

можливих результатiв;  

б) часову вартiсть грошей; i  

в) об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю про минулi подiї, поточнi умови та 

прогнози майбутнiх економiчних умов, що може бути одержана без надмiрних витрат або зусиль 

станом на звiтну дату.  

Максимальний перiод, який Банк ураховує пiд час оцiнки очiкуваних кредитних збиткiв, - це 

максимальний договiрний перiод (з урахуванням права на пролонгацiю) та наявностi 

безвiдкличних позабалансових зобов'язань.  

Банк здiйснює оцiнку очiкуваних кредитних збиткiв на iндивiдуальнiй або груповiй основi.  

Для виявлення значного зростання кредитного ризику та визнання резерву пiд збитки на груповiй 

основi Банк утворює групи фiнансових iнструментiв на основi спiльних характеристик 

кредитного ризику з метою своєчасного виявлення значного зростання кредитного ризику.  

 

Очiкуванi кредитнi збитки протягом 12 мiсяцiв (або оцiночний резерв за фiнансовим 

iнструментом на першiй стадiї зменшення корисностi) визначаються як частина кредитних 

збиткiв, очiкуваних протягом усього строку дiї iнструменту, що можуть виникнути в результатi 

настання подiй дефолту протягом наступних 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. 

Оцiнка необхiдностi визнання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї фiнансового активу 

(або оцiночного резерву за фiнансовим iнструментом на другiй чи третiй стадiї зменшення 

корисностi) проводиться на основi значного зростання ймовiрностi або ризику настання дефолту з 

моменту первiсного визнання (незалежно вiд того, чи здiйснювався перегляд цiни фiнансового 

iнструмента для врахування зростання кредитного ризику).  

Банк при необхiдностi може застосовувати рiзнi пiдходи до виконання оцiнки того, чи зазнав 



кредитний ризик за фiнансовим iнструментом значного зростання з моменту первiсного 

визнання, або для оцiнювання очiкуваних кредитних збиткiв та має право застосовувати рiзнi 

пiдходи до рiзних фiнансових iнструментiв. 

Банк визначає стадiї знецiнення залежно вiд таких характеристик кредитного ризику:  

Вiдсутнiсть значного зростання кредитного ризику (1-ша стадiя знецiнення):  

? прострочка вiдсутня, або становить до 30 днiв; 

? клас контрагента для оцiнки на iндивiдуальнiй основi, розрахований на основi оцiнки 

фiнансового стану, становить 1- 8 - для юридичних осiб, що оцiнюються за одним з 10 класiв, 1-4 

- для  бюджетних установ, фiзичних осiб, 1-3  - для банкiв, за умови, що з моменту видачi 

кредиту оцiнка фiнансового класу не погiршувалася або погiршилася:  

- по позичальникам - юридичним особам, оцiнка за якими здiйснюється за одним з 10 класiв  

-  на 1-3 рiвня; 

- по iншим позичальникам - на 1 рiвень; 

? несприятливi змiни в економiчних i дiлових умовах у довгостроковiй перспективi можуть 

знизити, але не обов'язково, здатнiсть позичальника виконувати свої зобов'язання щодо 

договiрних грошових потокiв. 

Наявнiсть значного зростанням кредитного ризику в порiвняннi з датою первiсного визнання 

(2-га стадiя знецiнення) - мають одну або бiльше з таких характеристик: 

? прострочка вiд 31 до 90 днiв; 

? клас контрагента для оцiнки на iндивiдуальнiй основi, розрахований на основi оцiнки 

фiнансового стану згiдно внутрiшнiх методик Банку, становить 9-10 - для юридичних осiб, що 

оцiнюються за одним з 10 класiв, 5 - для бюджетних установ та фiзичних осiб, 4  - для банкiв; 

? з моменту видачi кредиту оцiнка фiнансового класу погiршилась: 

- по позичальникам - юридичним особам, оцiнка за якими здiйснюється за одним з 10 класiв  

- пониження класу на 4 рiвня та нижче; 

- по iншим позичальникам - пониження класу на 2 рiвня та нижче; 

? реструктуризацiя боргу з погiршенням умов для Банку, яку Банк здiйснив внаслiдок 

наявностi фiнансових труднощiв у позичальника. 

Дефолт (3-тя стадiя знецiнення) характеризується об'єктивними свiдченнями дефолту, та мають 

одну або бiльше з таких характеристик: 

? прострочка бiльше 90 днiв; 

? боржник/контрагент заявив про банкрутство; 

? боржника/контрагента визнано банкрутом/розпочато процедуру лiквiдацiї (припинення) 

юридичної особи в установленому законодавством порядку/банк-боржник за рiшенням 

Нацiонального банку вiднесено до категорiї неплатоспроможних/вiдкликано банкiвську лiцензiю; 

? банк порушив проти боржника/контрагента справу про банкрутство у встановленому 

законодавством України порядку; 

? за одним iз активiв/часткою активу боржника/контрагента вiдбулося списання боргу за 

рахунок сформованого резерву; 

? за одним iз активiв/часткою активу боржника/контрагента вiдбувся продаж зi збитком в 

обсязi 20 або бiльше вiдсоткiв боргу; 

? смерть або втрата працездатностi позичальника - фiзичної особи; 

? позичальник заявив про неможливiсть обслуговувати борг та/або Банк основним 

джерелом погашення кредиту розглядає звернення стягнення на заставне майно. 

 

При визначеннi необхiдностi визнання очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiї Банк 

розглядає об?рунтовано необхiдну та пiдтверджувану iнформацiю, що може бути одержана без 

надмiрних витрат або зусиль, i може впливати на кредитний ризик за фiнансовим iнструментом.  

Для того, щоб з'ясувати, чи є кредитний ризик за фiнансовим iнструментом низьким, Банк може 

використовувати внутрiшнi рейтинги кредитного ризику або iншi методики, що вiдповiдають 

визнаному визначенню низького кредитного ризику. 



Банк розраховує очiкуванi кредитнi збитки за кредитними операцiями на iндивiдуальнiй або 

портфельнiй основi, залежно вiд суми заборгованостi та наявностi iндивiдуальних характеристик 

ризику - PD, LGD, якi визначаються вiдповiдно до фiнансового класу позичальника, методу 

оцiнки, наявностi забезпечення тощо. 

Активи, за якими вiдбувається iндивiдуальна оцiнка: 

? кредити юридичних осiб, якщо загальна сума боргу на одного позичальника/ групу 

позичальникiв, що мають спiльний ризик, перевищує в еквiвалентi 10% регулятивного капiталу 

Банку на дату оцiнки,  

? кредити юридичних осiб, що знаходяться у 3-й стадiї знецiнення; 

? заборгованiсть фiзичних осiб, у разi, якщо загальна сума боргу на одного позичальника/ 

групу позичальникiв, що мають спiльний ризик, перевищує в еквiвалентi 3 млн.грн.; 

? операцiї з iншими банками. 

Всi iншi кредити оцiнюються на портфельнiй основi. 

Ймовiрнiсть дефолту боржника PD залежить вiд iндивiдуальних характеристик ризику, а також 

вiд стану економiчного середовища та вiд ступеня його впливу на боржника. Це означає, що, якщо 

макроекономiчнi (системнi) умови погiршуються, PD буде мати тенденцiю до збiльшення, тодi, 

якщо економiчнi умови покращаться, PD буде схильний до зменшення. 

 

Для розрахунку ступеню впливу зовнiшнiх факторiв на кредитний ризик Банк: 

? розглядає економiчнi та фiнансовi фактори, що впливають на ймовiрнiсть дефолту:  ВВП, 

рiвень безробiття, курс нацiональної валюти по вiдношенню до долара США тощо,  

? визначає показник, який має найбiльший рiвень кореляцiї мiж зовнiшнiми факторами та 

часткою непрацюючих кредитiв по банкiвськiй системi. 

? на пiдставi прогнозних сценарiїв макропоказники економiчного i соцiального розвитку 

України (базовий, оптимiстичний, песимiстичний), що затверджується постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв України, Банк обирає вiрогiднiсть кожного сценарiю та визначає прогнознi значення 

макроекономiчних показникiв. 

 

Придбанi або створенi знецiненi фiнансовi активи 

Придбаний або створений знецiнений фiнансовий актив - придбаний або створений фiнансовий 

актив, що є знецiненим на дату первiсного визнання. 

Знецiненими вважаються фiнансовi активи, за якими є об'єктивнi докази збитку чи 

спостерiгаються одна або декiлька подiй, що мають негативний вплив на очiкуванi майбутнi 

грошовi потоки за таким фiнансовим активом. Пiдтвердженням знецiнення фiнансового активу є 

спостережнi данi про такi подiї: 

значнi фiнансовi труднощi емiтента або позичальника; 

порушення умов договору (дефолт або прострочення платежу); 

надання банком уступки своєму позичальнику з економiчних або договiрних умов, пов'язаних з 

фiнансовими труднощами позичальника, якi банк не розглядав за iнших умов; 

висока ймовiрнiсть банкрутства або фiнансова реорганiзацiя позичальника; 

зникнення активного ринку для фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв; 

купiвля або створення фiнансового активу з великою знижкою, що вiдображає понесенi кредитнi 

збитки. 

Банк не визнає оцiночний резерв для придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв на 

дату первiсного визнання. Для таких активiв пiд час первiсного визнання Банк ураховує первiсно 

очiкуванi кредитнi збитки в грошових потоках пiд час розрахунку ефективної ставки вiдсотка, 

скоригованої з урахуванням кредитного ризику. 

Банк на кожну звiтну дату визнає результати змiн очiкуваних кредитних збиткiв протягом усього 

строку дiї фiнансового активу, знецiненого пiд час первiсного визнання (уключаючи позитивнi 

змiни) у складi прибуткiв/збиткiв як витрати/доходи на формування/розформування оцiночних 

резервiв. Дохiд вiд розформування оцiночних резервiв визнається навiть у разi перевищення 



величини ранiше сформованого резерву за таким фiнансовим активом. 

Для придбаного або створеного знецiненого фiнансового активу неможливий перехiд iз третьої 

стадiї зменшення корисностi до другої або першої стадiй. 

 

Припинення визнання фiнансових iнструментiв 

Банк припиняє визнання фiнансового активу або групи фiнансових активiв (далi - фiнансовий 

актив), якщо: 

а) строк дiї прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу, що визначенi умовами договору, 

закiнчується; 

б) передавання фiнансового активу (шляхом продажу (вiдступлення) боргу) вiдповiдає критерiям 

припинення визнання, визначеним МСФЗ 9 та нормативними документами НБУ; 

в) вiдбулося списання за рахунок резерву пiд знецiнення (в тому числi шляхом прощення боргу). 

 

На дату припинення визнання фiнансового активу Банк здiйснює нарахування процентного 

доходу, повну амортизацiю дисконту/премiї, переоцiнку до справедливої вартостi, аналiз змiни 

очiкуваного кредитного збитку для формування / розформування оцiночного резерву. 

При наявностi рiзницi мiж цiною продажу i чистою балансовою вартiстю активу вона визнається в 

облiку як витрати або дохiд вiд припинення визнання. 

 

Активи, погашення яких неможливо, i у вiдношеннi яких завершенi всi необхiднi процедури 

повного або часткового вiдшкодування й визначена остаточна сума збитку, списуються за 

рахунок сформованого резерву. 

Рiшення про списання приймається Правлiнням та/або Наглядовою радою за поданням 

Кредитного комiтету. 

В подальшому Банк продовжує роботу щодо повернення списаного боргу до прийняття рiшення 

про  її недоцiльнiсть та списання з позабалансового облiку. 

У випадку якщо передавання фiнансового активу не вiдповiдає критерiям припинення визнання 

(зберiгається контроль над активом, не передано всi ризики i вигоди, пов'язанi з активом),  такий 

актив продовжує визнаватися Банком. 

  

Банк припиняє визнання фiнансового зобов'язання тодi i тiльки тодi, коли воно погашено, тобто 

коли передбачений договором обов'язок виконаний, анульований або припинений пiсля 

закiнчення термiну. 

 

Модифiкацiї фiнансових iнструментiв 

 

Банк вiдображає в бухгалтерському облiку модифiкацiю (змiну умов договору) фiнансового 

активу, що призводить до перегляду грошових потокiв за ним, як: 

припинення визнання первiсного фiнансового активу та визнання нового фiнансового активу за 

справедливою вартiстю; 

або 

продовження визнання первiсного фiнансового активу з новими умовами. 

До суттєвих змiн, що призводять до припинення визнання первiсного активу, вiдносяться: змiна 

валюти активу, подовження кредиту на новий термiн з одночасним переглядом процентної 

ставки, змiна типу процентної ставки (фiксованої на плаваючу). В iнших випадках здiйснюється 

кiлькiсний аналiз змiн - розрахунок дисконтованої вартостi майбутнiх грошових потокiв за 

старими умовами та за переглянутими умовами iз застосуванням первiсної ефективної ставки. 

Якщо рiзниця мiж ними є суттєвою (бiльше 30%), то в облiку визнається припинення визнання 

первiсного фiнансового активу i визнання нового фiнансового активу.На дату припинення 

визнання первiсного фiнансового активу Банк визнає доходи або витрати, що дорiвнюють рiзницi 

мiж балансовою вартiстю первiсного фiнансового активу та справедливою вартiстю нового 



фiнансового активу - витрати або винагороди за перегляд умов договорiв.   

 

Якщо умови договору за фiнансовим активом переглядаються за згодою сторiн або вiдбувається 

будь-яка iнша модифiкацiя, що не призводить до припинення визнання первiсного фiнансового 

активу, Банк перераховує валову балансову вартiсть цього активу та визнає доходи або витрати 

вiд модифiкацiї.  

Банк розраховує валову балансову вартiсть як теперiшню вартiсть переглянутих модифiкованих 

грошових потокiв, передбачених договором, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою 

вiдсотка (або первiсною ефективною ставкою вiдсотка, скоригованою з урахуванням кредитного 

ризику для придбаних (створених) первiсно знецiнених фiнансових активiв). Витрати на операцiю 

включаються в балансову вартiсть модифiкованого фiнансового активу та амортизуються 

протягом строку його дiї. Рiзниця мiж валовою балансовою вартiстю за первiсними умовами та 

валовою балансовою вартiстю за переглянутими модифiкованими умовами визнається Банком у 

прибутку/збитку як результат вiд модифiкацiї. 

 

Обмiн борговими фiнансовими зобов'язаннями мiж позичальником та кредитором на суттєво 

вiдмiнних умовах облiковується Банком як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та 

визнання нового. Модифiкацiя фiнансового зобов'язання (змiна умов передбачених договором 

грошових потокiв) вважається суттєвою, якщо загальна сума дисконтованих грошових потокiв за 

переглянутими умовами вiдрiзняється вiд суми дисконтованих грошових потокiв за попереднiми 

умовами бiльше, нiж на 10 вiдсоткiв. У такому разi припиняється визнання iснуючого 

фiнансового зобов'язання та визнається нове фiнансове зобов'язання. Аналогiчним чином 

облiковується змiна валюти фiнансового зобов'язання. Банк вiдображає будь-якi витрати або 

винагороди вiд припинення визнання, якщо змiна умов за фiнансовими зобов'язаннями 

вiдображається в бухгалтерському облiку як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та 

визнання нового  фiнансового зобов'язання.  

Якщо змiна умов договору є незначною, то перераховується валова балансова вартiсть 

фiнансового зобов'язання i визнається  прибуток або збиток вiд модифiкацiї шляхом коригування 

дисконту/премiї. 

Для дисконтування грошових потокiв за змiненими умовами використовується первiсна 

ефективна ставка вiдсотка даного фiнансового зобов'язання або, якщо ефективна ставка 

переглядалася, переглянута ефективна ставка вiдсотка. 

 

Методика визначення внутрiшнiх рейтингiв та оцiнки забезпечення 

Банк здiйснює рейтинговання боржникiв шляхом оцiнки фiнансового стану та визначення класу 

боржникiв, якi визначаються вiдпровiдно до Положення про визначення банками України розмiру 

кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями, затвердженого Постановою НБУ вiд  

30.06.2016 №351 та внутрiшнiми нормативними документами. 

Банк здiйснює облiк забезпечення з використанням принципу справедливої оцiнки, який 

передбачає здiйснення оцiнки застави за вартiстю, що не перевищує ринкової (справедливої) 

вартостi та забезпечує можливiсть її продажу сторонньому покупцевi. Тобто, є ринок, на якому 

застава може бути реалiзована в разi звернення на неї стягнення або застава може бути 

спрямована безпосередньо на погашення зобов'язань боржника. 

Переоцiнка вартостi застави здiйснюється Банком на регулярнiй основi, зокрема, нерухомого 

майна, об'єктiв у формi цiлiсного майнового комплексу, земельних дiлянок, транспортних засобiв 

та устаткування - не рiдше одного разу на дванадцять мiсяцiв; товарiв в оборотi або в переробцi та 

бiологiчних активiв - не рiдше одного разу на мiсяць; iншого майна - не рiдше одного разу на 

шiсть мiсяцiв. 

Якщо вiд дати останньої оцiнки/перегляду вартостi предмета застави вiдбулися суттєвi змiни в 

умовах його функцiонування, фiзичному станi та/або станi ринку подiбного майна (пошкодження, 

знищення, знецiнення, завершення реконструкцiї, уведення в експлуатацiю тощо), то банк має 



забезпечити проведення переоцiнки такого майна незалежно вiд установленої вище 

перiодичностi. 

Ринкова вартiсть застави визначається суб'єктом оцiночної дiяльностi, який акредитовано Банком 

та який не є пов'язаним з Банком особою, вiдповiдно до законодавства України (без урахування 

податку на додану вартiсть). 

 

3. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають в себе кошти в касi, залишки на кореспондентському 

рахунку в Нацiональному банку України (крiм коштiв обов'язкових резервiв в Нацiональному 

банку України ) та в iнших банках, депозити <овернайт> та кредити <овернайт> у банках, щодо 

яких вiдсутнi обмеження у використання. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти первiсно визнаються и облiковуються за собiвартiстю, яка є 

рiвною їх справедливiй вартостi. 

Подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється: 

- по амортизованiй собiвартостi - рахунки НОСТРО, кредити <овернайт>, депозити <овернайт> з 

нарахуванням доходiв/витрат з використанням номiнальної ставки; 

- за фактичною собiвартiстю придбання або виникнення активу - грошовi кошти, за якими 

проценти не нараховуються, рахунки ЛОРО.   

 

4. Обов'язковi резерви на рахунках Нацiонального банку України 

Обов'язковому резервуванню пiдлягають усi залученi Банком кошти, за винятком кредитiв, 

залучених вiд банкiв-резидентiв, коштiв, залучених вiд мiжнародних фiнансових органiзацiй, а 

також коштiв, залучених на умовах субординованого боргу. 

Банк формує обов'язковi резерви виходячи iз встановлених нормативiв обов'язкового 

резервування до зобов'язань щодо залучених Банком коштiв у цiлому за зведеним балансом Банку 

- юридичної особи. 

Банк здiйснює формування та зберiгання коштiв обов'язкових резервiв протягом визначеного 

перiоду утримання на кореспондентському рахунку Банку в Нацiональному банку України та/або 

на окремому рахунку з облiку коштiв обов'язкових резервiв Банку в Нацiональному банку 

України.  

 

Кошти обов'язкових резервiв первiсно визнаються и облiковуються за собiвартiстю, яка є рiвною 

їх справедливiй вартостi. 

Подальша оцiнка коштiв обов'язкових резервiв здiйснюється: 

- по амортизованiй собiвартостi - у випадку їх зберiгання на окремому рахунку з облiку коштiв 

обов'язкових резервiв Банку в Нацiональному банку України з нарахуванням процентних доходiв 

за номiнальною ставкою; 

- за фактичною собiвартiстю виникнення активу -  у випадку їх зберiгання на 

кореспондентському рахунку Банку в Нацiональному банку України. 

 

5. Кредити та заборгованiсть банкiв 

У процесi своєї звичайної дiяльностi Банк надає кредити або розмiщує депозити в iнших банках 

на певнi промiжки часу. Кошти в банках первiсно визнаються за справедливою вартiстю. Кошти в 

банках зi встановленим термiном погашення пiсля первiсного визнання оцiнюються за 

амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Тi кошти, що 

не мають встановленого термiну погашення, вiдображаються за амортизованою собiвартiстю, 

виходячи зi строкiв погашення, визначених керiвництвом. Кошти в банках облiковуються за 

вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. 

За знецiненими фiнансовими активами (наданими кредитами та розмiщеними депозитами) Банк 

здiйснює аналiз очiкуваного кредитного збитку та формує оцiночнi резерви пiд кредитнi збитки. 

Процентнi доходи за коштами в iнших банках визнаються iз застосуванням ефективної ставки 



вiдсотка. За кредитами та депозитами <овернайт> ефективна ставка не застосовується. 

 

6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

Наданi кредити та дебiторська заборгованiсть - це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або 

обумовленими платежами та фiксованими строками погашення, якi не котируються на активному 

ринку. Вони не призначенi для термiнового продажу в найближчому майбутньому та не 

класифiкованi як <фiнансовi активи, що оцiнюється за справедливою вартiстю через капiтал>, 

<фiнансовi iнвестицiї, утримуванi для продажу>  чи як <фiнансовi активи, що оцiнюються за 

справедливою вартiстю через прибутки i збитки>. 

 

Наданi кредити пiд час первiсного визнання облiковуються за первiсною вартiстю, яка є 

справедливою вартiстю наданих коштiв. Пiсля первiсного визнання наданi Банком кредити в 

подальшому оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективної 

ставки вiдсотка за вирахуванням резерву пiд знецiнення. Амортизована вартiсть розраховується з 

врахуванням дисконту чи премiї, а також комiсiйних витрат, якi є невiд'ємною частиною 

ефективної ставки вiдсотка. Амортизацiя включається до  статтi <Процентнi доходи> Звiту про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Збитки вiд знецiнення визнаються в Звiтi про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

Банк здiйснює кредитнi операцiї у вiдповiдностi до Кредитної полiтики Банку та дiючого 

законодавства України. 

Банком надаються кредити суб'єктам господарювання та фiзичним особам в нацiональнiй та 

iноземних валютах.  

Кредити надаються на строк до одного року (короткостроковi), вiд року i бiльше (достроковi) з 

рiзним цiльовим використанням коштiв. Кредити надаються як одною сумою, так i траншами у 

вiдповiдностi до вiдкритих кредитних лiнiй. 

Банк надає кредити в формi <овердрафт> лише платоспроможним позичальникам для оплати 

платiжних документiв понад залишок грошових коштiв на їх поточному рахунку. При цьому 

дебетовий залишок, який виникає на рахунку клiєнта, не може перевищувати ранiше визначеної 

суми. 

Всi кредити, аванси вiдображаються в момент надання грошових коштiв позичальникам. 

Банк перiодично здiйснює оцiнку очiкуваного кредитного збитку за наданими кредитами та 

формує оцiночнi резерви пiд кредитнi збитки. Резерв формується у випадку, коли є об'єктивне 

свiдчення того, що Банк може не отримати всiєї суми заборгованостi за кредитом або вiдсотками. 

Спираючись на попереднiй досвiд Банку у вiдношеннi збиткiв по кредитним операцiям, 

керiвництво Банку перiодично оцiнює адекватнiсть сформованого резерву, портфельнi ризики, 

несприятливi ситуацiї, якi можуть вплинути на здатнiсть позичальника погасити кредит. 

Процентнi доходи вiдображаються у складi прибутку або збитку iз застосуванням ефективної 

ставки вiдсотка. (ЕСВ) до валової балансової вартостi кредиту за виключенням: 

- придбаних або створених знецiнених кредитiв. Для них застосовується ЕСВ, скоригована з 

урахуванням кредитного ризику, до амортизованої собiвартостi кредиту  з дати первiсного 

визнання (для її розрахунку пiд час первiсного визнання в грошових потоках враховуються 

первiсно очiкуванi кредитнi збитки); 

- кредитiв, що не були придбаними або створеними знецiненими, але в подальшому стали 

знецiненими. До таких кредитiв Банк застосовує ЕСВ до амортизованої собiвартостi кредиту у 

наступних звiтних перiодах.  

За окремими короткостроковими кредитами, за якими побудова грошових потокiв (для 

визначення ефективної ставки) уявляється практично неможливою i за якими номiнальна 

процентна ставка є дуже близькою до ефективної ставки (овердрафти, кредити за кредитними 

картками, кредити овернайт тощо), процентнi доходи нараховуються з використанням 

номiнальної ставки.  

 



Дебiторська заборгованiсть оцiнюється в залежностi вiд її виду.  

Дебiторська заборгованiсть, що є фiнансовим активом (фiнансова дебiторська заборгованiсть та 

дебiторська заборгованiсть за господарськими операцiями Банку, за якою передбачається 

надходження грошових коштiв), розглядається як торгова дебiторська заборгованiсть. З 

врахуванням того, що така дебiторська заборгованiсть не мiстить значного компонента 

фiнансування (згiдно МСФЗ 15 <Дохiд вiд контрактiв з покупцями>), вона первiсно оцiнюється i 

вiдображається в бухгалтерському облiку за цiною операцiї (угоди). 

Банк оцiнює короткострокову фiнансову дебiторську заборгованiсть та короткострокову 

дебiторську заборгованiсть за господарськими операцiями Банку, за якою передбачається 

надходження грошових коштiв (iз строком погашення протягом одного року згiдно умов 

договору), пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю - до них Банк застосовує 

бiзнес-модель 1-го типу  <отримання контрактних грошових потокiв> i не проводить SPPI-тест. 

За такою дебiторською заборгованiстю процентнi доходи не нараховуються, i амортизована 

собiвартiсть прирiвнюється до фактичної собiвартостi придбання або виникнення активу. 

Довгострокова фiнансова дебiторська заборгованiсть та довгострокова дебiторська 

заборгованiсть за господарськими операцiями Банку, за якою передбачається надходження 

грошових коштiв (iз строком погашення бiльше одного року згiдно умов договору), 

класифiкується i оцiнюється як наданий кредит. 

За торговою дебiторською заборгованiстю Банк визнає очiкуванi кредитнi збитки протягом 

усього строку дiї фiнансового активу. 

На дату виникнення дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю (крiм тiєї, за якою 

передбачається надходження грошових коштiв) оцiнюється та вiдображається в балансi за 

первiсною вартiстю (фактичною собiвартiстю). На кожну наступну пiсля визнання дату балансу 

дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю вiдображається в сумi її вартостi за 

вирахуванням резервiв на вiдшкодування можливих втрат.  

 

Реструктуризацiя кредитiв i заборгованостi клiєнтiв - змiна iстотних умов за первiсним 

договором, до якого внесено змiни шляхом укладання додаткового договору з позичальником у 

зв'язку з фiнансовими труднощами позичальника та необхiднiстю створення сприятливих умов 

для виконання ним зобов'язань за кредитом, або шляхом укладання мирової угоди. 

Для прийняття рiшення про реструктуризацiю за iнiцiативою позичальника Банк здiйснює оцiнку 

його фiнансового стану з врахуванням iнформацiї, що пiдтверджує неможливiсть виконання 

позичальником умов первинного договору. Пiд час прийняття рiшення про доцiльнiсть 

реструктуризацiї, Банк дотримується принципу мiнiмiзацiї збиткiв.  

Реструктуризацiя не передбачає прощення боргу за кредитом, звiльнення боржника вiд сплати 

нарахованих вiдсоткiв до моменту звiльнення боржника вiд сплати  нарахованих вiдсоткiв. Банк 

має право за реструктуризованим договором звiльнити позичальника вiд сплати будь-яких 

штрафних санкцiй за несвоєчасне виконання умов кредитних договорiв , що виникли до дати 

такої реструктуризацiї. 

Реструктуризацiя наданих кредитiв розглядається як їх модифiкацiя i в облiку вiдображається як 

припинення визнання первiсного кредиту та визнання нового кредиту за справедливою вартiстю 

на дату операцiї або як продовження визнання первiсного кредиту з новими умовами. 

До суттєвих змiн, що призводять до припинення визнання первiсного активу, вiдносяться: змiна 

валюти кредиту, подовження кредиту на новий термiн з одночасним переглядом процентної 

ставки, змiна типу процентної ставки (фiксованої на плаваючу). 

 

7. Iнвестицiї в цiннi папери  

Банк оцiнює та класифiкує цiннi папери, виходячи з типу бiзнес-моделi, яку вiн використовує для 

управлiння цими активами та характеристик грошових потокiв: 

за справедливою вартiстю через прибутки/збитки; 

за справедливою вартiстю через капiтал; 



за амортизованою собiвартiстю; 

iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї; 

iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, утримуванi для продажу. 

 

До цiнних паперiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

прибутки/збитки, належать: 

- борговi цiннi папери, акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї, за якими визначено бiзнес-модель 3-го 

типу <продаж>; 

- акцiї та iншi пайовi цiннi папери, придбанi з метою торгiвлi; 

- акцiї та iншi пайовi цiннi папери, придбанi не для торгiвлi, за якими Банк при первiсному 

визнаннi прийняв рiшення облiковувати їх за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки 

через прибутки/збитки; 

- борговi цiннi папери, за якими визначено бiзнес-модель 1-го типу <отримання контрактних 

грошових потокiв> чи 2-го типу <змiшана> i при цьому негативно пройдено SPPI-тест. 

До акцiй та iнших пайових цiнних паперiв, придбаних з метою торгiвлi, Банк вiдносить пайовi 

цiннi папери, що придбанi з метою продажу в найближчий час i отримання прибутку вiд 

короткострокових коливань цiни або дилерської маржi. 

Придбанi цiннi папери, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, 

первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю без урахування витрат на операцiї з придбання. 

Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання 

таких цiнних паперiв.  

На кожну наступну пiсля визнання дату балансу цiнi папери, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю через прибутки та збитки, облiковуються за справедливою вартiстю (пiдлягають 

переоцiнцi не рiдше одного разу на мiсяць).  

Банк облiковує в портфелi цiнних паперiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю через 

капiтал: 

- акцiї та iншi пайовi цiннi папери, придбанi не для торгiвлi, за якими Банк при первiсному 

визнаннi прийняв рiшення облiковувати їх за за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки 

через капiтал; 

- борговi цiннi папери, за якими визначено бiзнес-модель  2-го типу <змiшана> i при цьому 

позитивно пройдено SPPI-тест. 

Борговi цiннi папери цiєї категорiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському 

облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких 

цiнних паперiв. Цi витрати вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату 

придбання таких цiнних паперiв. 

Придбанi борговi цiннi папери, що оцiнюються за справедливою вартiстю через капiтал, первiсно 

вiдображаються в бухгалтерському облiку в розрiзi таких складових: номiнальна вартiсть, 

дисконт або премiя, сума накопичених процентiв на дату придбання. 

На кожну наступну пiсля визнання звiтну дату Банк облiковує борговi цiнi папери, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через капiтал, за справедливою вартiстю (здiйснює їх 

переоцiнку не рiдше одного разу на мiсяць) та визнає оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi 

збитки. 

Акцiї та iншi пайовi цiннi папери (що оцiнюються за справедливою вартiстю через капiтал), за 

якими собiвартiсть є найкращим показником їх справедливої вартостi, вiдображаються на дату 

балансу за їх собiвартiстю. 

До категорiї цiнних паперiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Банк уключає  

придбанi борговi цiннi папери, за якими визначено бiзнес-модель 1-го типу <отримання 

контрактних грошових потокiв> i при цьому позитивно пройдено SPPI-тест. 

Такi цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за 

справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з їх придбання. Цi витрати 

вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї) на дату придбання таких цiнних паперiв. 



Придбанi борговi цiннi папери, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, первiсно 

вiдображаються в бухгалтерському облiку в розрiзi таких складових: номiнальна вартiсть, 

дисконт або премiя, сума накопичених процентiв на дату придбання. 

На кожну наступну пiсля визнання дату балансу такi борговi цiннi папери вiдображаються за їх 

амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка та пiдлягають 

перегляду на зменшення корисностi. 

 

Усi цiннi папери, крiм акцiй та iнших пайових цiнних паперiв, а також цiнних паперiв, якi 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки, переглядаються на 

зменшення корисностi. Зменшення корисностi визнається на кожну дату балансу шляхом 

формування оцiночних резервiв, якщо є об'єктивнi докази однiєї або кiлькох подiй, якi мають 

вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки за цiнними паперами. Визнання оцiночних резервiв 

пiд очiкуванi кредитнi збитки за цiнними паперами в Банку здiйснюється вiдповiдно до власної 

методики з урахуванням вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

         

За борговими цiнними паперами, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю та за 

справедливою вартiстю через капiтал, окремо облiковуються дисконт або премiя у разi їх 

наявностi. За купонними цiнними паперами, окрiм цiнних паперiв, що облiковуються за 

справедливою вартiстю через прибутки та збитки, окремо облiковуються накопиченi проценти.  

За зазначеними борговими цiнними паперами процентний дохiд (нарахування процентiв, 

амортизацiя дисконту/премiї) визнається за ефективною ставкою вiдсотка протягом перiоду вiд 

дати їх придбання до дати припинення визнання (продаж, вiдступлення права вимоги, погашення, 

списання за рахунок резерву), рекласифiкацiї. Нарахування процентiв здiйснюється залежно вiд 

умов випуску цiнних паперiв, але не рiдше одного разу на мiсяць. Сума амортизацiї дисконту або 

премiї нараховується одночасно з нарахуванням процентiв. 

Власнi акцiї Банку, що викупленi у акцiонерiв для подальшого перепродажу або анулювання в 

установленому порядку, облiковуються за номiнальною вартiстю. Рiзниця мiж номiнальною 

вартiстю та цiною викупу вiдображається за рахунками капiталу. 

 

8. Основнi засоби  

До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у 

процесi своєї дiяльностi, надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для 

здiйснення адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) 

яких становив бiльше одного року та вартiсть яких за одиницю або комплект перевищувала 6 000 

гривень. 

Придбанi основнi  засоби облiковуються за первiсною вартiстю.  

Пiсля початкового визнання основнi засоби (крiм будiвель та споруд) вiдображаються за 

собiвартiстю за вирахуванням витрат на поточне обслуговування, накопиченої амортизацiї та 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Пiсля первiсного визнання будiвлi та споруди облiковуються 

за переоцiненою вартiстю, яка є їх справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням 

подальшої накопиченої амортизацiї. Переоцiнки нерухомостi (будiвель), що належить Банку, 

здiйснюються щорiчно на дату звiту незалежним оцiнювачем. 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї облiковуються за собiвартiстю. Пiсля закiнчення всiх 

необхiдних робiт, цi активи переводяться до групи вiдповiдних основних засобiв. 

 

Витрати, що пов'язанi з основними засобами, капiталiзуються i додаються до балансової вартостi 

активу в тому випадку, якщо вони приводять до полiпшення експлуатацiйних характеристик 

такого активу чи такi витрати збiльшують строк корисного використання активу. Витрати на 

поточний ремонт i обслуговування вiдносяться на витрати поточного перiоду. 

 



Прибутки та збитки вiд реалiзацiї основних засобiв визначаються виходячи iз їх балансової 

вартостi i вартостi реалiзацiї, i облiковуються при визнаннi прибутку (збитку).  

Амортизацiя розраховується за прямолiнiйним методом, виходячи iз строку корисного 

використання активу, протягом якого очiкується його використання. Капiталiзованi витрати по 

орендованим активам амортизуються протягом  очiкуваного строку корисного використання, 

але не бiльше, нiж строк оренди. Земля не амортизується.  

Очiкуванi строки корисного використання: будинки та споруди - 20-25 рокiв, меблi та офiсне 

обладнання - 4 - 8 рокiв, транспортнi засоби - 4 - 7 рокiв, комп'ютери i оргтехнiка - 4 - 8 рокiв.   

У 2018 роцi строки корисного використання основних засобiв  не переглядалися. 

 

Припинення визнання об'єкту основних засобiв вiдбувається при його вибуттi (продаж, 

безоплатне передавання, лiквiдацiя) або якщо його використання чи вибуття не пов'язано з 

отриманням майбутнiх економiчних вигод.  

 

Балансова вартiсть основних засобiв переглядається на кожну звiтну дату з метою визначення 

можливого перевищення балансової вартостi над вартiстю вiдновлення. Якщо балансова вартiсть 

основних засобiв перевищує очiкувану вартiсть вiдновлення, їх балансова вартiсть знижується до 

вартостi вiдновлення. Збиток вiд знецiнення визнається у вiдповiдному перiодi у Звiтi про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.  Пiсля визнання збитку вiд знецiнення амортизацiя 

основних засобiв коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлення переглянутої вартостi 

активiв, за вирахуванням лiквiдацiйної вартостi, на систематичнiй основi протягом строку їх 

корисного використання. 

 

9. Нематерiальнi активи 

Нематерiальним активом є немонетарний актив, який не має матерiальної форми, не є 

утримуваними грошима та активами, що мають бути отриманi у фiксованiй або визначенiй сумi 

грошей, та може бути iдентифiкований.  

Придбаний або отриманий нематерiальний актив вiдображається в балансi, якщо iснує 

iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з його використанням, та його 

вартiсть може бути достовiрно визначена.  

Первiсна вартiсть придбаного нематерiального активу складається iз цiни (вартостi) придбання 

(крiм отриманих торговельних знижок) та витрат, безпосередньо пов'язаних iз його придбанням 

та доведенням до стану, у якому вiд придатний для використання за призначенням. 

Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи вiдображаються за фактичною вартiстю 

(собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд знецiнення. 

 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються за 

прямолiнiйним методом протягом всього строку корисного використання.  

Перiод та метод амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного 

використання переглядаються Банком щорiчно в кiнцi кожного звiтного року.  

Амортизацiя розраховується з використанням прямолiнiйного методу списання вартостi 

нематерiальних активiв до їх залишкової вартостi протягом очiкуваного строку використання.  

 

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання амортизацiї не 

пiдлягають. До нематерiальних активiв з невизначеним строком корисного використання 

належать тi, щодо яких Банком не визначено обмеження строку, протягом якого очiкується 

збiльшення грошових коштiв (чи їх еквiвалентiв) вiд використання таких нематерiальних активiв. 

 

Балансова вартiсть нематерiальних активiв переглядається на кiнець звiтного року з метою 

визначення можливого перевищення балансової вартостi над вартiстю вiдшкодування. Якщо 

балансова вартiсть активiв перевищує очiкувану вартiсть вiдшкодування, вона знижується до 



вартостi вiдшкодування. 

Сума вiдшкодування являє собою бiльшу з двох величин: справедливої вартостi за вирахуванням 

витрат на продаж та вартостi при використаннi. У випадку, коли балансова вартiсть перевищує 

очiкувану суму вiдшкодування, вартiсть активiв списується до їхньої суми вiдшкодування. 

Знецiнення визнається у вiдповiдному перiодi та вiдображається як витрати. Пiсля визнання 

збитку вiд знецiнення амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв систематично 

коригується в майбутнiх перiодах з метою врахування переглянутої балансової вартостi активiв 

протягом залишку термiну їхнього корисного використання. 

 

Припинення визнання нематерiального активу вiдбувається при його вибуттi (продаж, безоплатне 

передавання, лiквiдацiя) або якщо його використання чи вибуття не пов'язано з отриманням 

майбутнiх економiчних вигод.  

 

10. Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає орендодавцем та/або орендарем 

Банк виступає в якостi лiзингодавця. 

Договори оренди, за якими у Банка залишаються практично всi ризики та вигоди вiд володiння 

активом, класифiкуються як оперативна оренда. 

Протягом строку оперативної оренди Банк нараховує амортизацiю за об'єктами, переданими в 

лiзинг (оренду). 

Банк виступає в якостi лiзингоодержувача. 

Платежi за договором по операцiйнiй орендi рiвномiрно списуються на витрати протягом всього 

строку оренди та облiковуються у складi адмiнiстративних витрат. 

 

11. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 

Банк класифiкує необоротнi активи та групи вибуття як утримуванi для продажу, якщо їх 

балансова вартiсть вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного 

використання. 

Банк класифiкує необоротнi активи та групи вибуття як утримуванi для продажу, якщо на дату 

прийняття рiшення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такi 

умови:  

активи готовi до продажу у їх теперiшньому станi;  

їх продаж, як очiкується, буде завершено протягом року з дати визнання їх такими, що 

утримуються для продажу;  

умови їх продажу вiдповiдають звичайним умовам продажу для подiбних активiв;  

здiйснення їх продажу має високу ймовiрнiсть, зокрема пiдготовлено план продажу або укладено 

твердий контракт про продаж, здiйснюється їх активна пропозицiя на ринку за цiною, що 

вiдповiдає справедливiй вартостi.   

Банк продовжує класифiкувати необоротнi активи та групи вибуття як утримуванi для продажу, 

якщо не було здiйнено продаж протягом року через подiї чи обставини, за якими Банк не може 

здiйснити контроль, а також є достатнi свiдчення того, що Банк продовжує виконувати план 

продажу. 

Перед первiсною класифiкацiєю необоротних активiв та груп вибуття, утримуваних для продажу, 

здiйснюється оцiнка балансової вартостi активiв: 

а) якщо облiк необоротних активiв здiйснюється за первiсною вартiстю (собiвартiстю), то їх 

вартiсть переглядається на зменшення корисностi; 

б) якщо необоротнi активи облiковуються за переоцiненою вартiстю (справедливою вартiстю), то 

здiйснюється переоцiнка. 

Сума дооцiнки, що облiковується в капiталi, залишається до часу вибуття або рекласифiкацiї 

необоротних активiв. 

Необоротнi активи та групи вибуття, утримуванi для продажу, оцiнюються i вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: 



балансовою вартiстю 

або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. 

Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не нараховується. 

У разi зниження справедливої вартостi необоротних активiв, груп вибуття визнаються витрати вiд 

зменшення корисностi за вирахуваням витрат на продаж. У разi збiльшення справедливої вартостi 

необоротних активiв, груп вибуття за вирахуванням витрат на продаж визнається дохiд, але в 

сумi, що не перевищує ранiше накопиченi втрати вiд зменшення корисностi.  

Якщо пiд час оцiнки активiв, утримуваних для продажу, не визнавалося зменшення їх корисностi 

та вiдновлення їх корисностi, то визнаються доходи або витрати на дату припинення їх визнання. 

Необоротнi активи та групи вибуття, що не вiдповiдають критерiям визнання як утримуваних для 

продажу, переводяться до категорiї активiв, призначених для використання в процесi дiяльностi 

за найнижчою з оцiнок:  

а) балансовою вартiстю активу на момент їх визнання як утримуваних для продажу, 

скоригованою на суми амортизацiї та переоцiнки, якi було б визнано за перiод його утримання для 

продажу;  

або  

б) вищою з оцiнок: чистою вартiстю реалiзацiї активу або вартiстю використання.  

Сума коригування включається до iнших витрат (доходiв) звiтного перiоду.  

 

12. Амортизацiя 

Вартiсть усiх необоротних (матерiальних та нематерiальних) активiв пiдлягає амортизацiї (крiм 

вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй). 

Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому 

об'єкт необоротних активiв став придатним для корисного використання, i припиняється, 

починаючи з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття необоротних активiв. 

Строк корисного використання (експлуатацiї) необоротних активiв встановлюється Банком пiд 

час їх первiсного визнання. 

Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв 

може переглядатися у разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання та 

наприкiнцi кожного фiнансового року. В 2018 роцi Банк не здiйснював перегляд строкiв 

корисного використання. 

Нарахування амортизацiї на основнi засоби, за якими вiдсутнi норми, здiйснюється за нормами 

амортизацiйних вiдрахувань на аналогiчнi активи. 

Амортизацiя основних засобiв (крiм iнших необоротних матерiальних активiв) та нематерiальних 

активiв в Банку нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. 

Амортизується первiсна або переоцiнена вартiсть основних засобiв чи нематерiальних активiв з 

вирахуванням їх лiквiдацiйної вартостi. 

 

Лiквiдацiйна вартiсть активу для розрахунку норми амортизацiї приймається за нуль. 

 

Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується в першому мiсяцi використання 

об'єкта (при передачi його в експлуатацiю) в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. 

 

13. Залученi кошти  

До залучених коштiв вiдносяться кошти клiєнтiв 

Залученi кошти первiсно облiковуються за первiсною вартiстю, яка є справедливою вартiстю 

отриманих коштiв. 

В подальшому, строковi кошти вiдображаються за амортизованою собiвартiстю з використанням 

методу ефективної ставки вiдсотка, а кошти на вимогу (в тому числi поточнi рахунки) 

вiдображаються за собiвартiстю. 

Прибутки та збитки вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, коли 



визнання припиняється, а також  у процесi амортизацiї. 

Процентнi витрати за залученими коштами визнаються з використанням ефективної процентної 

ставки, крiм коштiв на вимогу, за якими процентнi витрати визнаються за номiнальною 

процентною ставкою. 

 

14. Субординований борг 

Субординований борг - звичайнi незабезпеченi Банком борговi капiтальнi iнструменти, якi за 

умовою договору не можуть бути забранi з Банку ранiше 5 рокiв, а у випадку банкрутства чи 

лiквiдацiї повертаються iнвестору пiсля погашення претензiй всiх iнших кредиторiв. При цьому 

сума субординованого боргу, включеного у капiтал, щорiчно зменшується на 20 вiдсоткiв її 

первинного розмiру протягом п'яти останнiх рокiв дiї договору. 

Залученi кошти на умовах субординованого боргу пiд час первiсного визнання оцiнюються за їх 

справедливою вартiстю за вирахуванням понесених витрат по угодi. 

Пiсля первiсного визнання залученi кошти Банк оцiнює по амортизованiй собiвартостi, 

застосовуючи метод ефективної ставки вiдсотка. 

Визнання процентних витрат за субординованим боргом вiдбувається iз застосуванням 

ефективної ставки вiдсотка пiд час їх виникнення незалежно вiд дати вибуття або сплати 

грошових коштiв. 

 

15. Податок на прибуток  

Оподаткування фiнансового результату складається iз податку на прибуток та змiн в сумi 

вiдстроченого податку. Податок на прибуток нараховується на суму оподаткованого прибутку, 

який розраховується у вiдповiдностi до законодавства України. 

Ставка податку на прибуток у звiтному перiодi - 18%. 

Вiдстрочений податок визнається на звiтну дату по всiм тимчасовим рiзницям мiж 

оподатковуваною базою активiв i зобов'язань та їх балансовою вартiстю в цiлях фiнансової 

звiтностi.  

Балансова вартiсть вiдстроченого податкового активу переглядається на кожну звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання оцiнюються по податковим ставкам, якi, як 

передбачається, будуть використовуватися в звiтному роцi, коли актив буде реалiзованим, а 

зобов'язання погашено. 

 

Всi iншi податки, крiм податку на прибуток, вiдображаються в складi адмiнiстративних витрат. 

 

16. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi 

Статутний капiтал - сплачена грошовими внесками учасникiв Банку вартiсть акцiй Банку в 

розмiрi,визначеному статутом. Статутний капiтал Банку формується лише в грошовiй формi. 

Банк випускає акцiї в бездокументарнiй формi.  

Емiсiйнi рiзницi - рiзницi мiж номiнальною вартiстю акцiї та цiною її розмiщення. 

Емiсiйний дохiд. Емiсiйний дохiд - перевищення внесених сум над номiнальною вартiстю 

випущених акцiй. 

 

17. Привiлейованi акцiї 

Привiлейована акцiя - це акцiя, що забезпечує отримання фiксованого дивiденду. Не мають 

термiну погашення.  

Вiдображаються в складу капiталу за номiнальною вартiстю. 

Привiлейованi акцiї випущено Банком в бездокументарнiй формi номiналом 10 гривень за акцiю.  

Кожна привiлейована акцiя дає акцiонеру право на переважне одержання щорiчних дивiдендiв у 

розмiрi 15 (п'ятнадцять) вiдсоткiв її номiнальної вартостi, на прiоритетну участь у розподiлi майна 

Банку або його вартостi у разi його лiквiдацiї. 

 



18. Власнi акцiї, викупленi у акцiонерiв 

Власнi акцiї Банку, що викупленi у акцiонерiв для подальшого перепродажу або анулювання в 

установленому порядку облiковуються за номiнальною вартiстю.  

 

19. Дивiденди 

Дивiденди - частина чистого прибутку, розподiлена мiж учасниками (власниками) вiдповiдно до 

частки їх участi у власному капiталi Банку.  

 

20. Визнання доходiв i витрат  

Доходи та витрати визнаються у вiдповiдностi з принципами нарахування, вiдповiдностi доходiв 

та витрат, обережностi.  

Доходи та витрати визнаються Банком за умови, якщо є висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає 

економiчнi вигоди i фiнансовий результат вiд операцiй, пов'язаних з наданням (отриманням) 

послуг, може бути достовiрно визначений. 

Доходи та витрати облiковуються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать та 

вiдображаються у бухгалтерському облiку пiд час їх виникнення, а не пiд час надходження або 

сплати грошей. 

Витрати, якi неможливо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi того 

звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi. 

 

Доходи виникають вiд надання послуг за плату, надання в користування активiв за плату, торгiвлi 

цiнними паперами та iноземними валютами, вибуття з позитивним результатом 

товарно-матерiальних цiнностей або необоротних активiв, вiд повернення ранiше списаних 

активiв, i вiдповiдно класифiкуються в Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

Доходи можуть бути: процентними - вiд використання активiв; комiсiйними - вiд надання послуг; 

торговими - вiд торгових операцiй з цiнними паперами, iноземною валютою та банкiвськими 

металами; iншими - вiд вибуття з позитивним результатом товарно-матерiальних цiнностей або 

необоротних активiв. 

 

Процентнi доходи виникають в результатi використання активiв Банку iншими суб'єктами 

господарської дiяльностi та фiзичними особами i визнаються пропорцiйно сумi та строку 

використання активу iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка (ЕСВ).  

Процентнi доходи вiдображаються у складi прибутку або збитку iз застосуванням ЕСВ до валової 

балансової вартостi фiнансового активу за виключенням: 

- придбаних або створених знецiнених фiнансових активiв. Для них застосовується ЕСВ, 

скоригована з урахуванням кредитного ризику, до амортизованої собiвартостi фiнансового активу 

з дати первiсного визнання (для її розрахунку пiд час первiсного визнання в грошових потоках 

враховуються первiсно очiкуванi кредитнi збитки); 

- фiнансовиз активiв, що не були придбаними або створеними знецiненими, але в подальшому 

стали знецiненими (за ними визнано оцiночний резерв на 3-й стадiї зменшення корисностi). До 

таких фiнансових активiв Банк застосовує ЕСВ до їх амортизованої собiвартостi у наступних 

звiтних перiодах.  

Банк визнає процентний дохiд за ефективною ставкою вiдсотка до валової балансової вартостi 

фiнансового активу, починаючи з наступної дати нарахування процентiв, якщо в результатi 

впливу певних подiй ранiше знецiнений фiнансовий актив вiдновився, i вже не є знецiненим. 

 

Комiсiйнi доходи виникають вiд надання Банком послуг i розраховуються у вiдповiдностi до умов 

пiдписаних договорiв, виходячи зi специфiки вiдповiдних послуг. 

 

Торговий прибуток виникає вiд позитивного результату вiд торгiвлi цiнними паперами, 

iноземною валютою i банкiвськими металами та розраховується як рiзниця мiж балансовою 



вартiстю активiв та виручкою вiд їх продажу. 

Iншi доходи виникають: 

при продажу з позитивним результатом майна, яке було прийняте у власнiсть Банку як 

заставодержателя, необоротних активiв Банку за виключенням непрямих податкiв та iнших 

платежiв, що пiдлягають оплатi у зв'язку з таким продажем; 

при облiку надлишкiв грошових коштiв в касах чи банкоматах Банку, надлишкiв майна; 

в iнших випадках. 

 

Дивiдендний дохiд визнається вiд використання активiв Банку у виглядi iнвестицiй в пайовi цiннi 

папери чи прямiй участi в капiталi iнших пiдприємств i виникає при розподiлi чистого прибутку 

мiж учасниками чи акцiонерами та розраховується як частка Банку в сумi оголошених дивiдендiв 

за iнвестицiями в пайовi цiннi папери. 

 

Витрати Банку виникають при оплатi винагороди за використання Банком активiв, залучених в 

iнших осiб, оплатi Банком отриманих послуг, купiвлi товарно-матерiальних цiнностей для 

забезпечення дiяльностi Банку, оплатi витрат на утримання персоналу Банку, оплатi податкiв та 

iнших обов'язкових платежiв, визнаннi витрат вiд нарахування амортизацiї необоротних активiв 

Банку, нарахуваннi резервiв пiд знецiнення активiв, участь в спонсорствi та представницьких 

заходах, вибуттi з негативним результатом товарно - матерiальних цiнностей чи необоротних 

активiв Банку, оплатi штрафних санкцiй на користь iнших осiб вiдповiдно до дiючого 

законодавства України i вiдповiдно класифiкуються у Звiтi про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд. 

 

Витрати можуть бути: процентними - вiд використання активiв, залучених в iнших осiб; 

комiсiйними - вiд отримання Банком послуг; торговими - вiд торгових операцiй з цiнними 

паперами, iноземною валютою та банкiвськими металами; iншими. 

 

Процентнi витрати сплачуються Банком за використання активiв, залучених вiд iнших осiб i 

визнаються пропорцiйно сумi i строку використання вiдповiдного активу iз застосуванням 

ефективної процентної ставки. 

 

Комiсiйнi витрати виникають в результатi отримання Банком послуг i розраховуються у 

вiдповiдностi з умовами пiдписаних договорiв в залежностi вiд специфiки вiдповiдних послуг. 

 

Адмiнiстративнi витрати виникають: 

при оплатi Банком послуг i матерiальних цiнностей, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi 

Банку розраховуються у вiдповiдностi до умов пiдписаних договорiв; 

при нарахуваннi амортизацiї необоротних активiв; 

при нарахуваннi заробiтної плати, податкiв  та iнших обов'язкових платежiв; 

при продажу з негативним результатом майна, яке було придбано у власнiсть як заставне, продажi 

необоротних активiв Банку без врахування непрямих податкiв та iнших платежiв, пов'язаних з 

таким продажем. 

Витрати на формування резервiв пiд знецiнення активiв створюються з метою покриття 

можливих збиткiв за активними операцiями Банку. 

 

Доходи та витрати, нарахованi, отриманi чи оплаченi в iноземнiй валютi, вiдображаються на 

рахунках доходiв та витрат в нацiональнiй валютi за офiцiйним курсом Нацiонального банку 

України вiдповiдної iноземної валюти до нацiональної на дату визнання доходiв та витрат, i на 

рахунках валютної позицiї Банку за номiналом вiдповiдної iноземної валюти.  

 

Доходи i витрати, що виникають в результатi операцiй, визначаються договором мiж її 



учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства 

України. 

Банк в цiлому дотримується загальних принципiв вiдображення в бухгалтерському облiку 

iнформацiї щодо договорiв, визначених МСФЗ 15 та <Правилами бухгалтерського облiку доходiв 

i витрат банкiв України>, затвердженими постановою Правлiння Нацiонального банку України 

вiд 27.02.2018 №17.  

Банк для визнання доходу застосовує таку п'ятикрокову модель аналiзу: 

1) iдентифiкує договiр; 

2) iдентифiкує окремi зобов'язання до виконання в межах укладеного договору; 

3) визначає цiну договору; 

4) розподiляє цiну договору мiж зобов'язаннями до виконання; 

5) визнає дохiд, коли (або в мiру того, як) виконується зобов'язання до виконання. 

Банк розглядає договори, якi ним укладаються на надання послуг контрагентам, як такi, що 

мiстять (вiдповiдно до їх умов) безумовнi права Банку на суму компенсацiї за наданi послуги - 

сума компенсацiї пiдлягає обов'язковiй сплатi контрагентом на майбутню дату. Зважаючи на це, 

при наданнi послуг за договором до отримання компенсацiї, Банк вiдображає в облiку тiльки свої 

безумовнi права на компенсацiю як дебiторську заборгованiсть. 

 

21. Переоцiнка iноземної валюти  

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються по курсу, який дiяв на дату здiйснення операцiї. 

Курсовi рiзницi за результатами розрахункiв за операцiями в iноземнiй валютi, включаються до 

Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд по курсу, що дiяв на ту дату.  

 

Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi та банкiвських металах перераховуються в 

нацiональну валюту за офiцiйним курсом Нацiонального банку України на дату балансу: 

31.12.2018 року та 31.12.2017 року вiдповiдно. 

Немонетарнi статтi, що оцiнюються за iсторичною вартiстю, не перераховуються по курсам на 

кiнець року. Немонетарнi статтi, що оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 

перераховуються за офiцiйним курсом на дату визначення справедливої вартостi. 

Курс гривнi вiдносно основних iноземних валют, за якими вiдображенi активи та зобов'язання в 

фiнансовiй звiтностi, був таким: 

 31.12.2018р. 31.12.2017р. 

100 доларiв США 2 768,8264 грн. 2 806,7223 грн. 

100 євро 3 171,4138 грн. 3 349,5424 грн. 

10 росiйських рублiв 3,9827 грн. 4,8703 грн. 

 

22. Взаємозалiк статей активiв та зобов'язань 

Взаємозалiк фiнансових активiв i зобов'язань, з подальшим включенням у звiт про фiнансовий 

стан тiльки їх чистої суми, може здiйснюватись лише у випадку, якщо iснує юридично 

встановлене право взаємозалiку визнаних сум i є намiр провести розрахунок на основi чистої 

суми або одночасно реалiзувати актив i розрахуватися за зобов'язаннями. 

 

Банк не проводив  взаємозалiк статей активiв та пасивiв, крiм статей з облiку вiдстрочених 

податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань. 

 

23. Облiк впливу iнфляцiї 

Банк не має статей фiнансової звiтностi, якi потребують  переобрахування  на пiдставi впливу 

iнфляцiї.  

 

24. Виплати працiвникам та пов'язанi з ними  вiдрахування: 

Виплати працiвникам - це всi форми компенсацiї, що їх надає Банк в обмiн на послуги, наданi 



працiвниками. 

Виплати працiвникам включають короткостроковi виплати, такi як заробiтна плата, внески на 

соцiальне забезпечення, оплаченi щорiчнi вiдпустки та тимчасова непрацездатнiсть, участь у 

прибутку та премiї (якщо вони пiдлягають сплатi протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля закiнчення 

перiоду) та виплати при звiльненнi. 

Банк визнає виплати працiвникам та вiдрахування, пов'язанi iз виплатами працiвникам в 

зобов'язаннях та витратах. 

В Банку не реалiзована програма пенсiйного забезпечення. 

Внески Банку до державного пенсiйного фонду на користь спiвробiтникiв вiдносяться на витрати 

тодi, коли вони понесенi та включаються до складу витрат на персонал.  

 

 

 

25. Iнформацiя за операцiйними сегментами 

Сегмент - це вiдокремлюваний компонент бiзнесу Банку, який займається наданням послуг в 

цiлому (сегмент бiзнесу), або наданням послуг в межах конкретного економiчного середовища 

(географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, якi 

притаманнi iншим сегментам. 

Банк видiляв сегменти за критерiєм, щоб дохiд за сегментом становив 10% або бiльше вiд 

загального доходу. При складаннi звiтностi, з врахуванням критерiю, Банк визначив для себе такi 

звiтнi сегменти: 

послуги корпоративним клiєнтам; 

послуги фiзичним особам; 

iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть; 

операцiї з банками. 

Сегментнi активи та зобов'язання включають операцiйнi активи та зобов'язання, якi бiльшiстю 

представленi в балансi, за виключенням таких статей, як кошти в Нацiональному банку України, 

грошовi кошти та їх еквiваленти, вiдстроченi податковi активи, господарськi операцiї, транзитнi 

рахунки. 

Показники неподiбних сегментiв включаються до складу нерозподiлених статей <Нерозподiленi 

суми>, з використанням яких узгоджуються вiдповiднi показники дiяльностi звiтних сегментiв i 

Банку в цiлому.  

До нерозподiлених статей вiдносяться також суми витрат, якi не включаються до витрат за 

сегментами: 

витрати на сплату податку на прибуток; 

загально адмiнiстративнi витрати та iншi витрати, що виникають на рiвнi Банку та вiдносяться до 

Банку в цiлому. 

Географiчнi сегменти Банку були вiдображенi в залежностi вiд фактичного мiсцезнаходження 

контрагента, тобто за вiдповiдними країнами. 

 

26. Операцiї з пов'язаними особами 

До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами вiдповiдно до МСБО 24 <Розкриття 

iнформацiї щодо пов'язаних сторiн> вiдносяться: 

а) фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз суб'єктом 

господарювання, що звiтує, якщо така особа: 

контролює суб'єкт господарювання, що звiтує або здiйснює спiльний контроль над ним; 

має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує; 

вiдноситься до провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що звiтує, або 

материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує. 

б)  суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо 

виконується будь-яка з умов: 



суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує входять до однiєї групи (кожне 

материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним 

контролем є пов'язаними один з одним); 

один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого 

суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена 

групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання); 

обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони; 

один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а 

iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта 

господарювання; 

суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченню трудової дiяльностi працiвникiв або 

суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним iз 

суб'єктом господарювання, що звiтує. Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою 

програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що 

звiтує> 

суб'єкт господарювання перебуває пiд спiльним контролем iз суб'єктом господарювання, що 

звiтує або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi а); 

особа, визначена в пунктi а) має значний влив на суб'єкт господарювання або є членом провiдного 

управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського пiдприємства суб'єкта 

господарювання). 

Операцiї та залишки iз пов'язаними особами представляють собою операцiї з найбiльшими 

акцiонерами, дочiрньою компанiєю, провiдним управлiнським персоналом та iншими 

пов'язаними особами з надання кредитiв, розмiщення депозитiв, обслуговування поточних 

рахункiв, виплати заробiтної плати.  

Операцiї з пов'язаними особами Банк проводить за звичайними цiнами або за тарифами, що дiють 

в Банку. 

 

27. Змiни в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках, виправлення суттєвих помилок та подання їх у 

фiнансових звiтах 

При застосуваннi облiкової полiтики за мiжнародними стандартами Банк керується вiдповiдними 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ) та мiжнародними стандартами 

бухгалтерського облiку (МСБО).  

Змiни в облiковiй полiтицi можуть мати мiсце у випадку:  

якщо змiни вимагаються МСФЗ;  

необхiдностi застосування якого-небудь iншого способу вiдображення господарських операцiй, 

активiв, зобов'язань, власного капiталу, результатiв дiяльностi для бiльш правдивого 

вiдображення подiй та угод у фiнансовiй звiтностi Банку при умовi, що данi змiни призведуть до 

надання бiльш доречної та надiйної iнформацiї про фiнансовий стан, фiнансовi результати 

дiяльностi або грошовi потоки.  

Не вважається змiнами в облiковiй полiтицi застосування облiкової полiтики до операцiй, iнших 

подiй або умов, якi не вiдбувалися ранiше або були несуттєвими. 

Змiни в облiковiй полiтицi Банк застосовує ретроспективно, якщо ретроспективне застосування 

вимагається МСБО 8 <Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> (  19), за 

винятком тих випадкiв, коли неможливо визначити вплив на конкретний перiод або 

кумулятивний вплив змiн. 

Протягом 2018 року Банк двiчi вносив змiни до Облiкової полiтики, пов'язанi з впровадженням 

МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти>, а також зi змiнами, внесеними до нормативних документiв, що 

регулюють банкiвську дiяльнiсть. В 2018 роцi Банк використовував в своїй роботi: Облiкову 

полiтику ПАТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>, затверджену рiшенням Спостережної ради 

(протокол №11 вiд 30.03.2018)  та погоджену рiшенням Правлiння (протокол №16 вiд 30.03. 

2018); Облiкову полiтику АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>, затверджену рiшенням 



Наглядової ради (протокол №26 вiд 31.07.2018)  та погоджену рiшенням Правлiння (протокол 

№35 вiд 31.07.2018).   

 Змiна в облiковiй оцiнцi - це коригування балансової вартостi активу або зобов'язання чи суми 

перiодичного споживання активу, яке є результатом змiни обставин, на яких базувалась ця оцiнка, 

або отримання додаткової iнформацiї, чи настння певних подiй. Змiни в облiкових оцiнках є 

наслiдком нової iнформацiї або нових розробок та, вiдповiдно, не є виправленням помилок. 

Вплив змiни облiкової оцiнки Банк визнає перспективно, включаючи його у прибуток або збиток: 

у перiодi, коли вiдбулася змiна, якщо змiна впливає лише на цей перiод; 

у перiодi, коли вiдбулася змiна, та у майбутнiх перiодах, якщо змiна впливає на них разом.  

На час подання окремої рiчної фiнансової звiтностi за 2018 рiк суттєвих помилок минулих 

перiодiв не виявлено, коригування звiтностi не здiйснювалося. 

 

Для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати вступив в силу МСФЗ 

(IFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти>. 

Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 <Фiнансовi iнструменти>  Банк класифiкував фiнансовi активи за 

трьома категорiями оцiнки: 

- оцiнюванi згодом за амортизованою вартiстю; 

- оцiнюванi згодом за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд; 

- оцiнюванi згодом за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Борговi iнструменти Банк класифiкував в залежностi вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими 

активами та вiд умов договорiв щодо очiкуваних грошових потокiв виплати основної суми i 

вiдсоткiв.  

Якщо борговий iнструмент утримується  Банком для отримання коштiв, то вiн враховувався за 

амортизованою вартiстю, якщо вiн при цьому вiдповiдає також вимозi про виплату виключно 

основної суми i вiдсоткiв.  

Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9  Банк визнає  збитки вiд знецiнення на пiдставi  моделi 

очiкуваних кредитних збиткiв. 

 Модель передбачає <трьохетапний> пiдхiд, заснований на змiнi кредитної якостi фiнансових 

активiв з моменту їх первiсного визнання.  

Банк враховував миттєвi збитки, рiвнi очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв, при 

первiсному визнаннi фiнансових активiв, якi не були знецiненими кредитними активами. У тих 

випадках, коли було значне збiльшення кредитного ризику, знецiнення оцiнювалося з 

використанням очiкуваних кредитних збиткiв за весь термiн дiї кредиту. 

 

За пiдсумками аналiзу фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Банку станом на 31 грудня 

2017 року прийняття нового стандарту з 1 сiчня 2018 р. так вплинуло на фiнансову звiтнiсть 

Банку: 

1.  Категорiя оцiнки Балансова вартiсть згiдно МСФЗ 39 (залишок на кiнець 

перiоду 31.12.2017) Резерв згiдно МСФЗ 39 (залишок на кiнець перiоду 31.12.2017)

 Вплив Балансова вартiсть згiдно МСФЗ 9 (залишок на початок перiоду 01.01.2018)

 Резерв згiдно МСФЗ 9 (залишок на початок перiоду 01.01.2018) 

 МСФЗ (IAS) 39 МСФЗ (IFRS) 9   Переоцiнка Рекласифiкацiя

   

     Очiкуванi кре-дитнi збитки Iнше Обов`язкова Добровiльна

   

Грошовi кошти та еквiваленти 

 Кореспондентськi рахунки, вiдкритi в iнших банках Оцiнюванi за амортизованою 

вартiстю 526 436 - (28) - - - 526 436 (28) 

Кредити та заборгованiсть  клiєнтiв Позики ФО Оцiнюванi за амортизованою вартiстю

 8 062 (3 253) (406) - - - 8 062 (3 659) 

 Позики ЮО Оцiнюванi за амортизованою вартiстю 702 217 (62 453) (5 



012) - - - 702 217 (67 465) 

 Усього Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Оцiнюванi за амортизованою вартiстю

 710 279 (65 706) (5 418) - - - 710 279 (71 124) 

Iнвестицiї в цiннi папери Фiнансовi активи, доступнi до продажу Оцiнюванi за 

справедливою вартiстю через IСД 69 - - - - - 69 - 

Iнвестицiї в цiннi папери Iнвестицiї утримуванi до погашення Оцiнюванi за 

амортизованою вартiстю 210 216 - - - - - 210 216 - 

Iншi фiнансовi активи Дебiторська заборгованiсть Оцiнюванi за собiвартiстю 

(короткострокова) 40 313 (2 311) (49) - - - 40 313 (2 360) 

Усього фiнансовi активи     1 487 313 (68 017) (5 495) - - -

 1 487 313 (73 512) 

Фiнансовi зобов'язання  Резерви за зобов'язаннями    295 263 - -

 -  32 

28. Суттєвi облiковi судження та оцiнки, їх вплив на визнання активiв та зобов'язань. 

Пiдготовка окремої фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок 

припущень, якi впливають на балансову вартiсть активiв, зобов'язань, доходiв, витрат, 

вiдображених у звiтностi та на розкриття iнформацiї щодо умовних активiв та зобов'язань. 

Незважаючи на те, що оцiнки базуються на iнформацiї,  яка наявна у керiвництва щодо поточних 

подiй та обставин, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок в залежностi вiд 

рiхних припущень або умов.  

Оцiнки i пов'язанi з ними припущення регулярно переглядаються. Змiни в оцiнках 

вiдображаються в тому перiодi, в якому такi оцiнки було переглянуто, якщо змiни в оцiнках 

впливають лише на цей перiод, або в тому перiодi, до якого вiдносяться змiни, i в майбутнiх 

перiодах, якщо змiни впливають як на поточнi, так i на майбутнi перiоди.   

 

Далi представленi суттєвi судження керiвництва щодо застосування принципiв облiкової 

полiтики Банку, при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi, та основнi джерела невизначеностi 

оцiнок. 

 

Безперервнiсть дiяльностi 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Банк буде продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому. Планiв щодо припинення 

дiяльностi Банк не має.  

 

Збитки вiд знецiнення кредитiв 

Банк здiйснює регулярний аналiз наданих кредитiв з метою їх оцiнки на предмет знецiнення. Банк 

вважає, що облiковi оцiнки, якi пов'язанi з резервами на покриття збиткiв вiд знецiнення кредитiв, 

є основним джерелом невизначеностi оцiнки, оскiльки їм властивi змiни час вiд часу, тому що 

припущення щодо потенцiйних збиткiв, пов'язаних iз знецiненими кредитами, базуються на 

останнiй iнформацiї щодо якостi кредитного портфеля та, будь-яка iстотна рiзниця мiж 

очiкуваними та фактичними збитками Банку вимагатиме вiд Банку вiдображення резервiв, якi 

можуть мати суттєвий вплив на його фiнансову звiтнiсть у майбутнiх перiодах. 

 

Банк використовує професiйне судження керiвництва для оцiнки знецiнення кредитiв у випадках, 

коли позичальник має фiнансовi труднощi та в разi наявностi у керiвництва недостатньої кiлькостi 

iсторичних або макроекономiчних даних, якi пов'язанi з аналогiчними позичальниками, або 

прогнозних даних, пов'язаних iз бiзнесом позичальника.  Банк здiйснює оцiнку змiн майбутнiх 

потокiв грошових коштiв на основi минулих показникiв дiяльностi, минулої поведiнки 

позичальника, даних, якi пiддаються спостереженню, прогнозiв, якi вказують на несприятливi 

змiни у платiжному статусi позичальникiв, загальнодержавних та мiсцевих економiчних умов, якi 

призводять до невиконання зобов'язань. 



Керiвництво використовує оцiнки на основi iсторичного досвiду збиткiв щодо активiв iз 

характеристиками кредитного ризику та об'єктивними ознаками знецiнення, якi є аналогiчними 

для групи кредитiв. Банк використовує професiйнi судження для коригування спостережних 

даних для групи кредитiв, вiдображаючи поточнi обставини, що не вiдобразилися в iсторичних 

даних. 

З огляду на економiчну ситуацiю, iснуюче законодавство, на думку керiвництва Банку, реалiзацiя 

заставного майна може вiдбуватися протягом тривалого строку. 

Збитки вiд знецiнення фiнансових активiв у фiнансовiй звiтностi визначалися на основi 

внутрiшньої методики аналiзу кредитного ризику та iснуючих умов iз застосуванням 

професiйного судження. Вiдповiдно до наявної iнформацiї, Банк вiдобразив переглянутi оцiнки 

очiкуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв у своїй оцiнцi знецiнення. Проте, Банк не може 

передбачити напевне, якi змiни в умовах вiдбудуться в Українi i який вони матимуть вплив на 

достатнiсть резервiв на покриття збиткiв вiд знецiнення фiнансових активiв у майбутньому. 

Керiвництво оцiнює знецiнення шляхом оцiнки ймовiрностi погашення кредитiв та 

вiдшкодування заборгованостi на основi iндивiдуального аналiзу суттєвих кредитiв та несуттєвих 

кредитiв на колективнiй основi, шляхом групування кредитiв за подiбними характеристиками 

кредитного ризику. 

 

Резерви на покриття збиткiв вiд фiнансових гарантiв та iнших умовних зобов'язань 

Оцiнюються у вiдповiдностi до МСБО 37 <Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи> iз 

застосуванням оцiнки та суджень керiвництва. 

 

Вiдстроченi податковi активи 

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, якi вiдносяться на 

витрати, та податкових збиткiв, перенесених на майбутнi перiоди, у тiй мiрi, в якiй iснує 

вiрогiднiсть отримання оподаткованого прибутку, проти якого можна зарахувати такi 

невикористанi податковi збитки та тимчасовi рiзницi. Оцiнка такої вiрогiдностi базується на 

прогнозi керiвництва щодо майбутнього оподаткованого прибутку та доповнюється 

суб'єктивними судженнями керiвництва Банку. 

 

Податкове законодавство 

Внаслiдок наявностi в українському податковому законодавствi положень, якi дозволяють 

декiлька варiантiв тлумачення, а також, беручи до уваги практику, яка склалася в нестабiльному 

економiчному середовищi через довiльне тлумачення податковими органами рiзних аспектiв 

економiчної дiяльностi, Банк, можливо, буде змушений визнати додатковi податковi зобов'язання, 

штрафи та пеню, у разi якщо податковi органи пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на 

судженнi керiвництва Банку. Податковi записи залишаються вiдкритими для перегляду 

податковими органами протягом трьох рокiв. 

 

Справедлива вартiсть нерухомостi 

Нерухомiсть Банку (будiвлi та земля) вiдображена за справедливою вартiстю. Станом на 31 

грудня 2018 i 2017 рокiв переоцiнка вартостi будiвель та землi не проводилась. 

Для оцiнки справедливої вартостi об'єктiв нерухомостi керiвництво залучає зовнiшнiх 

незалежних оцiнювачiв. Визначення справедливої вартостi нерухомостi здiйснюється на основi 

методу ринкових порiвнянь, який вiдображає цiни останнiх операцiй стосовно аналогiчних 

об'єктiв нерухомостi,  та доходного методу. Оцiнка справедливої вартостi будiвель та землi 

вимагає формування суджень та застосування припущень щодо порiвнянностi об'єктiв майна та 

iнших факторiв.  

Банк не має у власностi  будiвель та землi, що знаходяться на територiї Криму, Донецької та 

Луганської областей. 

 



Справедлива вартiсть заставного майна 

Вартiсть майна, що отримане в якостi забезпечення кредитних операцiй, визначається Банком за 

справедливою вартiстю, яка спирається на професiйну думку фахiвцiв з оцiнки. Оцiнка 

справедливої вартостi заставного майна вимагає формування суджень та застосування припущень 

щодо порiвнянностi об'єктiв майна та iнших факторiв. 

Виходячи з вищенаведеного, резерв пiд знецiнення кредитiв може зазнати впливу вiд 

застосування оцiночної вартостi заставного майна  в умовах iснування кризових явищ або їх 

наслiдкiв. 

 

Початкове визнання операцiй з пов'язаними особами 

У ходi звичайної поточної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов'язаними сторонами. Банк 

облiковує фiнансовi iнструменти з пов'язаними особами при початковому визнаннi за 

справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб визначити 

чи здiйснювалися такi операцiї за ринковими чи неринковими цiнами та ставками, керiвництво 

Банку застосовує професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо 

подiбних фiнансових iнструментiв та операцiй з ними. 

 

Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Банку будь-якого подальшого 

погiршення ситуацiї з лiквiднiстю на фiнансовому ринку, пiдвищення нестабiльностi на валютних 

ринках та ринках капiталу. На думку керiвництва Банку, вживаються всi необхiднi заходи для 

пiдтримки життєздатностi та помiрного зростання дiяльностi Банку в поточних умовах. 

 

 

 

 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

Вiдповiдно до критерiїв Нацiонального банку щодо розподiлу банкiв на Емiтент належить до 

групи Банкiв з приватним капiталом.  

За рiвнем активiв Емiтент займає 24 мiсце серед 51 банкiв цiєї групи. 

Протягом 2018 року Емiтент працював як унiверсальна кредитно-фiнансова установа та у своїй 

дiяльностi переважно орiєнтувався на обслуговування корпоративних клiєнтiв, а також фiзичних 

осiб та надавав широкий спектр банкiвських послуг.  

Протягом 2018 року вiдбулася змiна основних показникiв фiнансово-господарської дiяльностi 

Емiтента наступним чином:  



зменшення активiв становило 210 млн.грн., в тому числi:  

- зменшення грошових коштiв та їх еквiвалентiв - 444 млн.грн., 

- зменшення наданих кредитiв - 12 млн.грн.,  

- збiльшення портфелю цiнних  паперiв НБУ - 240 млн.грн.; 

- збiльшення iнших активiв - 6 млн.грн. 

зменшення зобовязань становило 270 млн.грн., в тому числi:  

- зменшення коштiв клiєнтiв - 280 млн.грн., 

- збiльшення iнших зобов'язань - 10 млн.грн., 

прирiст капiталу (за рахунок прибутку) - 60 млн.грн.  

 

В звiтному роцi вiдбулося списання за рахунок резервiв безнадiйної заборгованостi на загальну 

суму 4004 тис. грн. 

 

В розрiзi операцiй по контрагентам за рiк кошти фiзичних осiб зменшились на 64 170 тис. грн., 

кошти юридичних осiб збiльшились на 105 075 тис. грн.; 

 

- зменшення кiлькостi клiєнтiв - на 1027.  

- за результатами фiнансової дiяльностi Емiтентом отримано прибуток в сумi 59795 тис. грн., в 

попередньому роцi - прибуток в сумi 1132 тис. грн.,  

В тому числi збiльшення чистого процентного доходу вiдбулося на 12423 тис.грн., чистого 

комiсiйного доходу - на 3994 тис.грн., збiльшення iншого операцiйного доходу - на 2759 тис.грн., 

зменшення адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат - на 9003 тис.грн., зменшення втрат на 

формування резервiв - на 30484 тис.грн. 

- Емiтентом оновлено довгостроковий кредитний рейтинг iнвестицiйного рiвня зi стабiльним 

прогнозом <uaBBB+>, отримано iндивiдуальний рейтинг надiйностi вкладiв на рiвнi <4+>.  

Головним джерелом доходiв Емiтента були i залишаються процентнi доходи, якi отримуються вiд 

наданих Емiтентом послуг з кредитування та операцiй з цiнними паперами, за якими було 

отримано 158334 тис.грн. 

Станом на 31 грудня 2018 року обсяг кредитiв наданих юридичним особам становив - 692392 тис. 

грн., обсяг кредитiв, що наданi фiзичним особам - 7251 тис. грн. Доходнiсть кредитiв юридичних 

осiб в 2018 роцi була на рiвнi 16,4% (в 2017 роцi - 17,48%), доходнiсть кредитiв фiзичних осiб - 

15,2% (в 2016 роцi - 16,5%).  

Iншим джерелом доходiв Емiтента є комiсiйнi доходи (станом на 31.12.2018 року становили 

67213 тис.грн., якi отримуються переважно вiд розрахунково-касового обслуговування клiєнтiв. 

Дiяльнiсть Емiтента не залежить вiд сезонних змiн.  

Протягом звiтного року змiн в системi надання послуг не вiдбулося. Як i ранiше, Емiтент 

використовував власнi канали надання послуг. Серед них можна видiлити: Головна установа 

Емiтента, вiддiлення. 

В ходi своєї дiяльностi Емiтент наражається на наступнi види ризикiв:  

? кредитний ризик,  

? ризик лiквiдностi,  

? операцiйно-технологiчний ризик,  

? процентний ризик,  

? валютний ризик,  

? ринковий ризик,  

? репутацiйний ризик,  

? юридичний ризик,  

? стратегiчний ризик.  

Емiтент працює в умовах динамiчних змiн кон'юнктури на основних сегментах фiнансового 

ринку: грошовому, кредитному, валютному та фондовому. На фiнансовi результати дiяльностi 

Емiтента в цiлому впливають такi чинники, як рiвень облiкової ставки Нацiонального банку 



України, цiна грошей на ринку кредитiв та депозитiв, змiни iндексу фондового ринку України, 

валютний курс та рiвень iнфляцiї. Крiм згаданих чинникiв ризику, на результати дiяльностi 

Емiтента впливають також нестабiльнiсть загальноекономiчної ситуацiї в Українi, регуляторнi 

обмеження в дiяльностi щодо валютних операцiй, частi змiни в нормативних документах, що 

регулюють банкiвську дiяльнiсть. До ризикiв, якi найбiльш властивi та можуть впливати на 

дiяльнiсть Емiтента, вiдносяться наступнi: кредитний, лiквiдностi, ринковий, процентний, 

валютний, операцiйно-технологiчний. Зазначенi ризики є керованими, контролюються 

спрямованою на це системою управлiння ризиками.  

1. Для реалiзацiї процесiв управлiння ризиками Емiтента бiзнес-процеси подiляються на фронт i 

бек - офiси.  

Функцiї в системi управлiння ризиками Емiтента розподiленi таким чином, що на рiвнi 

фронт-офiсу вiдбувається прийняття ризикiв в межах встановлених обмежень, на рiвнi бек-офiсу 

здiйснюється виявлення, вимiрювання, контроль та монiторинг прийнятих ризикiв.  

Контроль за вiдповiднiстю системи управлiння ризиками Емiтента здiйснюється службою 

внутрiшнього аудиту.  

Представники служби ризик-менеджменту є членами колегiальних органiв Емiтента: Комiтету з 

управлiння активами та пасивами (КУАП), Кредитного комiтету.  

Основнi функцiї управлiння кредитним ризиком покладено на Кредитний комiтет Емiтента, який 

дiє в межах повноважень, визначених Правлiнням Емiтента та нормативiв кредитного ризику, 

встановлених Нацiональним банком України. Кредитний комiтет затверджує умови фiнансування 

окремих кредитних проектiв, класифiкацiю кредитного портфеля та формування резерву за 

активними операцiями, встановлює лiмiти повноважень на проведення певних активних 

операцiй.  

В зв'язку з полiтикою Емiтента щодо обмеження банкiвського кредитування, процес управлiння 

кредитним ризиком спрямований на дiючий кредитний портфель, метою управлiння є 

покращення його структури та якостi, надання нових кредитiв здiйснюється лише першокласним 

клiєнтам загальноукраїнського значення та клiєнтам Емiтента, що мають добру кредитну iсторiю 

та потребують додаткового фiнансування задля забезпечення виконання виробничих цiлей.  

У зв'язку з порушенням нормативiв кредитного ризику щодо операцiй з пов'язаними особами та 

максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Емiтент здiйснює свою 

дiяльнiсть вiдповiдно до Плану заходiв щодо приведення дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог 

законодавства та нормативно-правових актi Нацiонального банку України щодо операцiй з 

пов'язаними особами, вiдповiдно до Рiшень Правлiння Нацiонального банку України 

№245-рш/БТ вiд 20.04.2017 року та №4-рш/БТ вiд 10.01.2018 року та Угоди про вжиття заходiв 

щодо порушень вимог нормативно-правових актi Нацiонального банку України 

нормативно-правових актi Нацiонального банку України та полiпшення фiнансового стану. 

2. При здiйсненнi функцiй контролю та монiторингу рiвня процентного ризику управлiння 

ризикiв проводить:  

? монiторинг та контроль дотримання структурними пiдроздiлами Емiтента обмежень щодо 

встановлення процентних ставок залучення та розмiщення в розрiзi окремих валют;  

? аналiз дотримання Емiтентом в цiлому встановленого у бiзнес-планi мiнiмального значення 

процентного спреду та надає пропозицiї КУАП у частинi прийняття управлiнських рiшень щодо 

загального коригування кривої дохiдностi Емiтента;  

? монiторинг впливу на стан дотримання Емiтентом процентного спреду обсягiв операцiй та 

зваженої доходностi (вартостi) за основними процентними активами та пасивами Емiтента;  

? аналiз сценарiїв впливу зростання чи зменшення дiючих ставок за активами / пасивами, а також 

змiни обсягiв процентних активiв / пасивiв на процентний результат Емiтента.  

3. Управлiння валютним ризиком базується на обранiй стратегiї керування валютним ризиком, 

яка включає у себе наступнi елементи:  

? централiзацiю управлiння валютним ризиком;  

? використання усiх можливих заходiв уникнення ризику, що призводить до значних збиткiв;  



? контроль та мiнiмiзацiю сум збиткiв, якщо не iснує можливостi уникнення ризику;  

? хеджування валютного ризику за умов неможливостi його уникнення;  

? встановлення системи лiмiтiв.  

КУАП є колегiальним органом Емiтента, який на щомiсячнiй основi контролює виконання лiмiтiв 

вiдкритих валютних позицiй, в разi досягнення понадлiмiтних значень розглядає пропозицiї 

управлiння аналiзу та ризикiв щодо приведення розмiру позицiї у вiдповiднiсть iз встановленим 

лiмiтом або переглядає/закриває лiмiти.  

Протягом звiтного року Емiтентом дотримувалися лiмiти валютних позицiй. 

4. В процесi управлiння ринковим ризиком управлiння ризикiв здiйснює оцiнку ризику вiдкритих 

позицiй, якi зазнають впливу ринкового ризику в розрiзi перелiку iнструментiв, якi формують 

торговий портфель Емiтента. КУАП встановлює, переглядає, закриває лiмiти вiдкритої валютної 

позицiї за поданням управлiння аналiзу та ризикiв на пiдставi наявних факторiв, якi можуть 

свiдчити про змiну валютного (фондового) ринку та здатнi спричинити стресовi коливання курсiв 

валют.  

Iнструментами управлiння ринковим ризиком є:  

? встановлення лiмiтiв на суму конкретної угоди щодо купiвлi/продажу, з урахуванням умов, за 

яких результат проведення залежить вiд коливання ринкових цiн;  

? встановлення лiмiту на загальний розмiр валютної позицiї;  

? встановлення лiмiту на вкладення у цiннi папери;  

? формування резервiв на покриття можливих збиткiв.  

5. Правлiння Емiтента впроваджує полiтики управлiння ризиками. Вiдповiдальне за безпосереднє 

дотримання законодавства та внутрiшнiх процедур. Розробляє полiтику Емiтента з дотримання 

законодавства та внутрiшнiх процедур, забезпечує її реалiзацiю та звiтує перед Спостережною 

радою за управлiння комплаєнс - ризиком.  

З метою зменшення операцiйно-технологiчного ризику було запроваджено наступнi заходи:  

1) складання внутрiшньобанкiвських положень та методик, що регламентують управлiнськi та 

технологiчнi процеси Емiтента;  

2) належного документування операцiй та технологiчних процесiв;  

3) застосування процедур адмiнiстративного та фiнансового внутрiшнього контролю 

(попереднього, поточного та послiдуючого) органiзацiї бiзнес-процесiв, дiяльностi структурних 

пiдроздiлiв та здiйсненням операцiй окремими спiвробiтниками;  

4) застосування принципiв розмежування та обмеження функцiй, повноважень та 

вiдповiдальностi спiвробiтникiв, використання механiзмiв прийняття колегiальних рiшень;  

5) встановлення обмежень на строки та обсяги певних видiв операцiй;  

6) страхування операцiйно-технологiчних ризикiв, що пов'язанi з професiйною та господарською 

дiяльнiстю Емiтента;  

7) органiзацiя системи контролю за формуванням внутрiшньої та зовнiшньої звiтностi.  

6.Ризик лiквiдностi  

Основнi принципи стратегiчного управлiння ризиком лiквiдностi:  

? Прiоритетнiсть лiквiдностi при визначеннi полiтики щодо розмiщення коштiв.  

? Постiйнiсть iдентифiкацiї потреби Емiтента в лiквiдних коштах.  

? Планування та прогнозування дiй Емiтента в разi виникнення кризи лiквiдностi.  

? Врахування кореляцiї ризику лiквiдностi з iншими ризиками, а також з такими напрямками 

дiяльностi Емiтента, як залучення та розмiщення коштiв.  

? Складовими частинами управлiння ризиком лiквiдностi Емiтента є:  

? виявлення та аналiз впливу внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв на схильнiсть Емiтента до ризику 

лiквiдностi, прогноз їх змiн;  

? розробка, затвердження та застосування методики оцiнки (вимiрювання) та аналiзу ризику 

лiквiдностi на пiдставi комплексу кiлькiсних та якiсних показникiв;  

? встановлення та контроль виконання нормативiв та коефiцiєнтiв, що обмежують рiвень ризику 

лiквiдностi, що приймається Емiтентом;  



? своєчасна пiдготовка звiтностi, що вiдображає стан схильностi Емiтента до ризику лiквiдностi;  

? прийняття та реалiзацiя рiшень щодо управлiння активами та пасивами Емiтента, що спрямованi 

на пiдтримку прийнятного ступеню ризику лiквiдностi та рентабельностi Емiтента;  

? розробка детального плану на випадок кризових обставин (в т.ч. щодо подолання кризи 

лiквiдностi).  

Основним документом щодо оперативного управлiння лiквiднiстю є Полiтика управлiння 

ризиком лiквiдностi та План заходiв щодо подолання кризи лiквiдностi.  

Емiтентом визначенi наступнi основнi задачi щодо управлiння ризиком лiквiдностi:  

? визначення складу та розрахунок значень кiлькiсних показникiв, що характеризують стан 

лiквiдностi Емiтента;  

? визначення та аналiз можливих сценарiїв змiни стану лiквiдностi Емiтента;  

? обмеження рiвня ризику лiквiдностi, що приймається, шляхом встановлення нормативних 

значень показникiв лiквiдностi (нормативiв, коефiцiєнтiв та лiмiтiв);  

? прийняття заходiв, що спрямованi на пiдтримку вiдповiдностi фактичних показникiв лiквiдностi 

до нормативних значень;  

? контроль виконання обов'язкових нормативiв лiквiдностi, що встановленi Нацiональним банком 

України, та створення механiзму прийняття рiшень, що дозволяють усунути вiдхилення 

фактичних значень вiд нормативних;  

? органiзацiя поточного монiторингу, аналiзу та звiтностi щодо схильностi Емiтента до ризику 

лiквiдностi.  

Впродовж звiтного року Емiтент своєчасно та в повному обсязi виконував зобов'язання перед 

клiєнтами, забезпечував неухильне i регулярне виконання всiх нормативiв лiквiдностi, 

встановлених Нацiональним банком України.  

Оскiльки Емiтент є банкiвською установою, сировиною, необхiдною для дiяльностi Емiтента, 

можна вважати грошовi кошти. Здебiльшого Емiтент здiйснює свою дiяльнiсть за рахунок 

залучених коштiв. 

 

 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

В квiтнi 2014 року Банком було продано об'єкти iнвестицiйної нерухомостi, балансова вартiсть 

яких становила 4 106 тис. грн. 

В квiтнi 2014 р. згiдно з Договором про задоволення вимог iпотекодержателя  Банком набуто 

право власностi та оприбутковано на iнвестицiйну нерухомiсть нежитлове примiщення вартiстю 3 

198  тис. грн.  

В груднi 2015 року Банком було продано об'єкт iнвестицiйної нерухомостi, балансова вартiсть 

якого становила 332 тис. грн. 

В 2016 роцi Банком було продано 4 офiсних примiщення та 1 об'єкт iнвестицiйної 

нерухомостi,балансова вартiсть яких становила 3 418 тис.грн. та 8101 тис. грн. вiдповiдно. 

В листопадi 2016 року Банком було продано самостiйно створений нематерiальний актив 

балансовою вартiстю 9 080 тис. грн. 

В вереснi 2017 року Банком було продано офiсне примiщення балансовою вартiстю 850 тис. грн.. 

В сiчнi 2018 року Банком було продано нежитлове примiщення балансовою вартiстю 12 938 тис. 

грн.. 

 

 

 

 



Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання 

активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні 

питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

До основних засобiв Емiтента належать основнi засоби виробничого призначення:  

      - будiвлi та споруди;  

      - машини та обладнання;  

      - транспортнi засоби;  

      - iншi.  

      Iнформацiя про вартiсть основних засобiв:  

      1) Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої: первiсна (переоцiнена) вартiсть на початок 

звiтного перiоду - 1 110  тис. грн.; залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду - 426  тис. 

грн.; первiсна (переоцiнена) вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 1 110 тис. грн.; залишкова 

вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 396 тис. грн.  

         2) Машини та обладнання: первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду -  29 384 тис. 

грн.; залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду -   5 773 тис. грн.; первiсна вартiсть на 

кiнець звiтного перiоду - 30 151 тис. грн.; залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 3 110 

тис. грн. грн.  

      3) Транспортнi засоби: первiсна  вартiсть на початок звiтного перiоду - 4 224 тис.  грн.; 

залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду - 1 892 тис. грн.; первiсна вартiсть на кiнець 

звiтного перiоду - 4 224 тис. грн.; залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 1 426 тис. грн.  

      4) Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi): первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду - 5 

423 тис. грн.; залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду - 1 497 тис. грн.; первiсна  вартiсть 

на кiнець звiтного перiоду - 5 318 тис. грн.; залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 1 132 

тис. грн.  

      5) Iншi основнi засоби: первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду - 577 тис. грн.; 

залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду - 157 тис. грн.; первiсна вартiсть на кiнець 

звiтного перiоду - 587  тис. грн.; залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 126 тис. грн.  

      6) Iншi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду - 11 

588  тис. грн.; залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду - 4 516 тис. грн.; первiсна вартiсть 

на кiнець звiтного перiоду - 18 796 тис. грн.; залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 8 604 

тис. грн.  

      7) Нематерiальнi активи: первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду - 19 159 тис. грн.; 

залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду - 5 878 тис. грн.; первiсна вартiсть на кiнець 

звiтного перiоду - 19 937 тис. грн.; залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 5 743 тис. грн.  

      8) Капiтальнi iнвестицiї за не введеними в експлуатацiю основними засобами: первiсна  

вартiсть на початок звiтного перiоду - 196 тис. грн.; залишкова вартiсть на початок звiтного 

перiоду - 196 тис. грн.; первiсна вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 196 грн.; залишкова вартiсть 

на кiнець звiтного перiоду -  196 тис. грн. 

     9) Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи: первiсна вартiсть на початок звiтного перiоду - 

1 631 тис. грн.; залишкова вартiсть на початок звiтного перiоду - 0,00 грн.; первiсна вартiсть на 

кiнець звiтного перiоду - 1 704 тис. грн.; залишкова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 0,00 грн. 

             

Для амортизацiї основних засобiв Емiтент застосовує прямолiнiйний метод. Первiсна 

(переоцiнена) вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв, якi продовжують 

використовуватись станом на 31.12.201 року становить 32 973 тис. грн.   

       



Всi основнi засоби використовуються в банкiвськiй дiяльностi в повному обсязi, знаходяться (у 

виробничих примiщеннях чи поза ними в залежностi вiд категорiї) за адресами Головної установи 

банку та безбалансових вiддiлень. Протягом звiтного перiоду змiн у структурi основних засобiв, 

методах амортизацiї та дiапазонах строкiв корисного використання не було. Також Емiтентом не 

визнавалися витрати вiд зменшення корисностi об'єктiв необоротних активiв. Емiтент не має 

основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя), вилучених з 

експлуатацiї для продажу, отриманих за рахунок цiльового фiнансування.  

 

Протягом 2018 року Емiтент не надавав в заставу основнi засоби.  

Також Емiтент не має основних засобiв, щодо яких за 2018 рiк виникли передбаченi чинним 

законодавством обмеження володiння, користування та розпорядження.  

 

 

 

 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Банкiвський сектор працював у 2018 роцi без суттєвих внутрiшнiх чи зовнiшнiх шокiв, чому 

сприяла низька iнфляцiя та стабiльнiсть нацiональної валюти.  

Банки активно залучали фондування та продовжували кредитувати. Основою фондування для 

банкiв залишаються внутрiшнi ресурси, з яких кошти клiєнтiв перевищують 80% загальних 

зобов'язань банкiв, що створює певнi ризики лiквiдностi у разi наявностi стресових ситуацiй. 

За iнформацiєю НБУ, протягом понад року в банкiвському секторi не вiдбулося жодного 

банкрутства. Проте наприкiнцi листопада 2018 р. НБУ був змушений визнати 

неплатоспроможним ВТБ Банк: через вiдсутнiсть пiдтримки материнської структури вiн не змiг 

вчасно проводити платежi. НБУ очiкує, що банки з державним росiйським капiталом i надалi 

продовжуватимуть згортання бiзнесу в Українi, повнiстю виконуючи зобов'язання перед 

вкладниками. 

Якщо конфлiкт iз Росiєю не загостриться, у 2019 роцi не очiкується погiршення 

макроекономiчних умов роботи банкiв, незважаючи на те, що зростання економiки, iмовiрно, 

уповiльниться, а країна ввiйде у виборчий цикл.  

У 2019 роцi основним викликом для України залишатимуться суттєвi виплати за державним та 

гарантованим державою боргом в iноземнiй валютi. Водночас виконання нової програми 

спiвпрацi з МВФ суттєво знизить ризики, пов'язанi з рефiнансуванням зовнiшнiх боргiв. Графiк 

виплат є досить напруженим, але керованим, за умови продовження спiвпрацi з МВФ. 

Передбачається запуск нової програми Stand-By, розрахованої на 14 мiсяцiв iз запланованим 

обсягом 3.9 млрд дол., роздiленим на три траншi.  

Якщо Україна виконуватиме програму, то ризик нестачi фiнансування суттєво знизиться. 

Домовленiсть про нову програму спiвпрацi з МВФ усунула значнi системнi ризики для економiки 

та фiнансового сектору. Послiдовне дотримання програми гарантуватиме Українi достатнiй обсяг 

фiнансових ресурсiв для виконання своїх зовнiшнiх зобов'язань та вiдновлення довiри iноземних 

iнвесторiв. У такому разi валютний ринок буде стабiльним, а iнфляцiя надалi 

вповiльнюватиметься. 

Тож загалом НБУ очiкує, що макроекономiчна динамiка не створюватиме вiдчутних проблем для 

банкiвської системи та реального сектору. 

У 2018 роцi АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК> (надалi - Банк) було розроблено 

бiзнес-модель та стратегiю розвитку на термiн до 01.01.2021 р., яка за оцiнкою НБУ має середнiй 

рiвень ризику та не потребує капiталiзацiї.  

Банк придiляє особливу увагу полiтицi ризик-менеджменту та пiдтримує оптимальне 

спiввiдношення <ризик-дохiднiсть> з одночасним проведенням консервативної полiтики щодо 



його дiяльностi на ринку банкiвських послуг. 

Банк продовжує виважену полiтику щодо збереження наявних позицiй у банкiвському секторi, 

покращення якостi кредитного портфелю, збалансованостi активiв та пасивiв. 

Показники дiяльностi банкiв за 2018 рiк. 

За даними Нацiонального банку України станом на 01.01.2019 кiлькiсть платоспроможнiх банкiв 

становила 77 проти 82 на початок року.  

Обсяг чистих активiв збiльшився на 26 933 млн. грн., або 2% та становив 1 360 764 млн. грн., в 

тому числi, обсяг наданих кредитiв збiльшився на 81 873 млн. грн. або 8% та становив 1 118 618 

млн. грн., сформовано резервiв за активними операцiями на 44 809 млн. грн.  

Капiтал банкiв зменшився на 6 148 млн. грн., або 3,8%  та становив 154 960 млн. грн., 

зобов'язання банкiв збiльшились на 32 020 млн. грн. або 2,7%, в основному за рахунок коштiв 

фiзичних осiб - збiльшення на 25 391 млн.грн. та склали 1 204 743 млн. грн. Прибуток банкiв 

становив 21 209 млн. грн.  

АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК> зменшив обсяги чистих активiв на 216 млн. грн. 

(13,8%), але при цьому обсяг доходних активiв (кредити клiєнтам та вкладення в цiннi папери 

НБУ) збiльшився на 227 млн. грн. (25%), в основному за рахунок вкладення коштiв в цiннi папери 

НБУ. 

Загальна сума зобов'язань Банку зменшилась на 270 млн. грн. (20%), iз них, кошти фiзичних осiб 

зменшились 127 млн. грн., кошти юридичних осiб - на 153 млн. грн.  

Прибуток Банку за 2018 рiк становив 59,8 млн. грн. 

Банк має внутрiшнiй рейтинг uaBBB+ за нацiональною рейтинговою шкалою, присвоєний 

рейтинговим агентством ТОВ <Кредит - Рейтинг>, що вiдповiдає iнвестицiйному рiвню. 

Банк є унiверсальною установою, прiоритетом якого є обслуговування корпоративних клiєнтiв, 

обслуговування фiзичних осiб за зарплатними проектами та має розгалужену мережу вiддiлень та 

термiналiв самообслуговування. Банк працює у напрямку посилення своїх позицiй  на ринку 

електронної  комерцiї,  розширюючи канал дiстрибьюцiї. 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Дiяльнiсть Емiтента фiнансується власним капiталом та залученими ресурсами. 

Емiтент здiйснює  управлiння за рiвнем достатностi капiталу з метою забезпечення захисту вiд 

ризикiв, що присутнi його дiяльностi. Протягом звiтного року Емiтент дотримувався всiх 

встановлених вимог щодо капiталу. 

Основна мета управлiння капiталом для Емiтента полягає в забезпеченнi дотримання Емiтентом 

зовнiшнiх вимог  по вiдношенню до капiталу i пiдтримки нормативiв достатностi капiталу на 

рiвнi, що необхiдний для проведення дiяльностi та збiльшення акцiонерної вартостi.  

Емiтент управляє структурою свого капiталу i коригує його при змiнах економiчних умов i 

характеристик ризикiв здiйснюваних операцiй. 

Емiтент здiйснює контроль за якiстю та достатнiстю капiталу, запобiгає неправильному розподiлу 

ресурсiв та витрат капiталу, визначає на раннiх стадiях потенцiйнi проблеми у фiнансовiй 

дiяльностi Емiтента. 

Станом на 31.12.2018 р. розмiр власного капiталу становив 294 202 тис. грн. та складався iз 

статутного капiталу - 230 000 тис. грн., емiсiйних рiзниць - 17 924 тис. грн., резервного фонду - 6 

306 тис. грн. та нерозподiленого прибутку (непокритого збитку)  -  - 39 972 тис. грн. 

До складу регулятивного капiталу Емiтента включаються кошти, залученi на умовах 

субординованого боргу в сумi 40 000 тис. грн. термiном до 31 грудня 2025 року. Емiтентом 

отримано Дозвiл Комiсiї Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання 

дiяльностi банкiв на врахування залучених коштiв до капiталу (Рiшення вiд 30.09.2014р. 



№№419-422). 

Так, станом на 31.12.2018р. фактичнi значення нормативiв капiталу Емiтента такi:  

- обсяг регулятивного капiталу складав 325 767 тис.грн.,  

- достатнiсть регулятивного капiталу (платоспроможнiсть) складає 42,82%, при нормативному 

значеннi не менше 10%, що говорить про те, що Емiтент достатньо капiталiзований.  

Станом на 31.12.2018р. Емiтентом залучено ресурсiв в обсязi 1 051 992 тис. грн. середньою 

вартiстю 3,9%, з яких:  

- кошти банкiв - не було;  

- кошти до запитання юридичних та фiзичних осiб в обсязi - 789 351 тис. грн., середньою вартiстю 

- 4,4%;  

- строковi кошти юридичних та фiзичних осiб в обсязi - 180 373 тис. грн., середньою вартiстю - 

8,0%;  

- субординований борг в обсязi - 40 000 тис. грн., середньою вартiстю - 10,81%. 

Таким чином, основним джерелом надходжень ресурсiв Емiтента є кошти до запитання клiєнтiв, 

обсяг яких складає 63,7% вiд загальної ресурсної бази.  

За розрахунково-касове обслуговування рахункiв клiєнтiв Емiтентом отримано комiсiйних 

доходiв в сумi 66 093 тис. грн.  

Нормативи лiквiдностi Емiтента станом на 31.12.2018 року мали такi значення: 

Н4 - Норматив миттєвої лiквiдностi - 93,57% (при нормативному значеннi не <20%) 

Н5 - Норматив поточної лiквiдностi - 80,97% (при нормативному значеннi не <40%) 

Н6 - Норматив короткострокової лiквiдностi - 94,92% (при нормативному значеннi не  

<60%) 

 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Станом на 31.12.2018 укладенi та не виконанi договори вiдсутнi. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Основною метою Банку, з урахуванням умов, що склалися та прогнозiв на 2019 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. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Емiтент використовує виключно лiцензiйне програмне забезпечення вiд провiдних свiтових 

виробникiв - Microsoft, Oracle, використання комп'ютерного та серверного обладнання, системи 

передачi та зберiгання iнформацiї Cisco, HP, DELL, LG-Nortel, технологiй передачi даних 3G, 

GSM - все це дозволяє Емiтенту не лише налагоджувати роботу дiючих пiдроздiлiв Емiтента, але 

й вiдкривати новi точки надання послуг у стислi термiни практично у будь-якому куточку країни.  

Емiтент впроваджує новi технологiї, як в сферi автоматизацiї банкiвських бiзнес процесiв, так i в 

сферi обслуговування клiєнтiв.  

Зважаючи на ринковi тенденцiї, в Емiтента створена та розширюється мережа платiжних кiоскiв 

самообслуговування, розгорнуто власну мережу WIFI для спiвробiтникiв та клiєнтiв банку, 

вдосконалено Call Center, запроваджено IP-телефонiю, розроблено багатофункцiональний web 

портал з допомогою якого користувачi можуть не лише безпечно скористатися сервiсом iз 

обробки платежiв, а ще скористатися сервiсом електронного профiлю користувача, електронного 

зберiгання файлiв та документiв, створити власнi соцiальнi зв'язки та обмiнюватися iнформацiєю, 



тощо.  

Користування IP-телефонiєю при побудовi корпоративної телефонної мережi дозволяє суттєво 

зменшити витрати на зв'язок. Продовжується модернiзацiя серверного та мережевого обладнання, 

каналiв зв'язку. Розпочато побудову нових серверних примiщень. Впровадження системи вiдео 

конференцiй дозволило значно скоротити витрати на вiдрядження, проведення нарад, навчання 

спiвробiтникiв Емiтента, iстотно пiдвищило ефективнiсть роботи Емiтента i зробило його бiльш 

конкурентно здатним на ринку України.  

Для забезпечення кросплатформенностi (збiльшення точок доступу) розроблено програмне 

забезпечення (програмнi додатки) для мобiльних та планшетних пристроїв пiд ОС IOs та Android. 

Для ефективного впровадження нових технологiй Емiтент керується рядом полiтик, в тому числi 

полiтикою реалiзацiї проектiв по розробцi програмних продуктiв, яка визначає процедури, ролi, 

порядок розробок в залежностi вiд типу проекту i виконавцiв.  

 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Iнша iнформацiя, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором дiяльностi Емiтента вiдсутня. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв 

- згiдно перелiку акцiонерiв 

Наглядова рада - Сахно С.В. - Голова Наглядової ради 

Коляда В.П. - член Наглядової ради 

Голубєва О.В. - член Наглядової ради 

Танцюрв Г.В. - член Наглядової ради 

Солодко Є.В. - член Наглядової ради 

Правлiння - Колесник I.В. - Голова Правлiння 

Москаленко I.В. - перший заступник 

Голови Правлiння 

Оначенко С.В. - заступник Голови 

Правлiння 

Гадомська Т.В. - член Правлiння, 

головний бухгалтер 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) Посада 

 Голова 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 

 ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", Головний бухгалтер 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.11.2018, обрано до припинення повноважень 

9) Опис 

 Вiдповiдно до Статуту Емiтента Голова Правлiння: вiдповiдно до своїх повноважень, 

керує поточною дiяльнiстю Емiтента та несе персональну вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його 

роботи; здiйснює керiвництво дiяльнiстю Правлiння та органiзовує його роботу; без довiреностi 

представляє Емiтента в усiх пiдприємствах, установах та органiзацiях як в Українi, так i за її 

межами; в межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво дiяльнiстю Емiтента шляхом видання 

обов'язкових для виконання всiма працiвниками Емiтента наказiв та розпоряджень; визначає 

повноваження заступникiв Голови Правлiння; розподiляє функцiональнi обов'язки мiж 

заступниками Голови Правлiння та членами Правлiння; подає на затвердження Наглядовiй радi 

органiзацiйну структуру Емiтента; визначає цiлi, завдання, функцiї структурних пiдроздiлiв 

Емiтента; видає довiреностi на право представництва iнтересiв Емiтента; самостiйно приймає 

рiшення про подання позову; укладає та пiдписує вiд iменi Емiтента правочини, крiм випадкiв 

визначення Загальними зборами Емiтента або Наглядовою радою пiдписантом такого правочину 

iншої посадової особи Емiтента тощо. 

29 листопада 2018 року в зв"язку iз закiнченням термiну повноважень було переобрано на посаду. 

У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї) 

була виплачена винагорода у розмiрi 2 723,1   тис. грн. 

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

Загальний стаж роботи Колесник I.В. складає 37 рокiв. 

Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Колесник I.В. протягом п'яти останнiх рокiв: 

17.07.2001 - по 05.10.2015 - Головний бухгалтер ПАТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.  

06.10.2015 - по теперiшнiй час - Голова Правлiння АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.  

Колесник I.В. не займає посад на iнших пiдприємствах. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

 

 

1) Посада 

 Перший 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 

 ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", радник групи радникiв 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.11.2018, обрано до припинення повноважень 

9) Опис 

 Москаленко I.В. вiдповiдно до внутрiшнiх документiв щодо розподiлу обов'язкiв мiж 

членами Правлiння має повноваження пiдпису посадових iнструкцiй, функцiональних листiв 



працiвникiв пiдпорядкованих пiдроздiлiв Емiтента, наказiв з надання вiдпусток працiвникам 

пiдпорядкованих пiдроздiлiв, розпоряджень Емiтента з питань, вiднесених до її компетенцiї, 

загальнобанкiвських документiв, в т.ч. договорiв, актiв до договорiв та рахункiв на сплату послуг  

за умови знаходження витрат в межах затвердженого бюджету пiдроздiлiв та якi не сплачуються 

за рахунок прибутку Банку, iншi документи визначенi довiреностями.  

29 листопада 2018 року в зв"язку iз закiнченням термiну повноважень було переобрано на посаду. 

У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї) 

була виплачена винагорода у розмiрi 2 723,1   тис. грн. 

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

Загальний стаж  роботи Москаленко I.В. складає 29 рокiв. 

Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Москаленко I.В. протягом п'яти останнiх рокiв: 

10.12.2012 - 01.03.2013 - Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ "БАНК 

ПЕРШИЙ" 

02.09.2015 - 21.09.2015 - Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "Iнтеграл-банк" 

23.11.2015 - 15.12.2015 - радник групи радникiв ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" 

з 16.12.2015 - по теперiшнiй час - перший заступник Голови Правлiння АТ <ПЕРШИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.  

Москаленко I.В. не займає посад на iнших пiдприємствах.  

Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

 

 

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 

 ПАТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>, директор департаменту з розвитку бiзнесу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.11.2018, обрано до припинення повноважень 

9) Опис 

 Оначенко С.В. вiдповiдно до внутрiшнiх документiв щодо розподiлу обов'язкiв мiж 

членами Правлiння має  повноваження  пiдпису наказiв з надання вiдпусток, днiв вiдпочинку за 

роботу у вихiднi днi та виплату компенсацiї за невикористанi вiдпустки працiвникам 

пiдпорядкованих пiдроздiлiв, договорiв, актiв до договорiв та рахункiв на сплату послуг  за 

умови знаходження витрат в межах затвердженого бюджету пiдроздiлiв та якi не сплачуються за 

рахунок прибутку Банку, iншi документи визначенi довiреностями.  

29 листопада 2018 року в зв"язку iз закiнченням термiну повноважень було переобрано на посаду. 

У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї) 

була виплачена винагорода у розмiрi 2 723,1   тис. грн. 

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

Загальний стаж роботи Оначенка С.В. складає 16 рокiв. 

Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Оначенко С.В. в Емiтентi протягом п'яти останнiх рокiв: 

з 06.11.2013 - по теперiшнiй час - заступник Голови Правлiння АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 



БАНК>.  

з 01.08.2014 Оначенка С.В. призначено членом Правлiння ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК" (протокол Спостережної ради №25 вiд 29.07.2014р.)  

Оначенко С.В. не займає посад на iнших пiдприємствах. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

 

 

1) Посада 

 Головний бухгалтер, член Правлiння 

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

 Гадомська Тетяна 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 

 ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", заступник головного бухгалтера. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 29.11.2018, обрано до припинення повноважень 

9) Опис 

 Гадомська Т.I. вiдповiдно внутрiшнiх документiв до розподiл обов'язкiв мiж членами 

Правлiння має повноваження пiдпису посадових iнструкцiй, функцiональних листiв працiвникiв 

пiдпорядкованих пiдроздiлiв Емiтента, наказiв з надання вiдпусток працiвникам пiдпорядкованих 

пiдроздiлiв, меморiальних та касових документiв за внутрiшнiми операцiями Емiтента, 

статистичних звiтiв для Нацiонального банку України, державних фондiв та управлiння 

статистики, звiтiв до податкових органiв тощо. 

29 листопада 2018 року в зв"язку iз закiнченням термiну повноважень було переобрано на посаду. 

У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї) 

була виплачена винагорода у розмiрi 2 723,1   тис. грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Гадомська Т.I. не має.  

Загальний стаж роботи Гадомської Т.I. складає 30 рокiв. 

Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Гадомська Т.I. протягом п'яти останнiх рокiв: 

11.04.2008 - 05.10.2015 -  заступник головного бухгалтера ПАТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК>.  

06.10.2015 - по теперiшнiй час -  головний бухгалтер АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>, 

з 28.12.2015 - Головний бухгалтер, член правлiння АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>. 

Гадомська Т.I. не займає посад на iнших пiдприємствах.  

Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

 

 

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) 

 27 

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

 ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 12.04.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Наглядової ради вiдносяться: обрання та 

припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього 

аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до 

компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; 

прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; 

прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за 

дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту; 

визначення стратегiї розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та 

здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, 

реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, 

затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання 

та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають 

обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою.  

Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду Емiтента Голова Наглядової ради: керує роботою 

Наглядової ради; скликає засiдання Наглядової ради; забезпечує контроль за виконанням 

Наглядовою радою та Правлiнням рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради Емiтента; видає 

обов'язковi для виконання всiма членами Наглядової ради, Правлiнням та працiвниками Емiтента 

розпорядження з питань, що належать до його компетенцiї. 

У звiтному роцi членам Наглядової ради  була виплачена винагорода у розмiрi 990 тис.грн 

У зiвтному роцi переобрано на посаду. 

Загальний стаж роботи Сахно С.В. складає 27 рокiв. 

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

Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Сахно С.В. протягом п'яти останнiх рокiв: 

13.11.2007 - 10.07.2015 - заступник Голови Правлiння, член правлiння ПАТ <ПЕРШИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.  

10.07.2015 - по теперiшнiй час - Голова Наглядової ради АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК>.  

Сахно С.В. не займає посад на iнших пiдприємствах. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

 

 

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 

 ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", начальник служби безпеки, член Правлiння 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 12.04.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Наглядової ради вiдносяться: обрання та 

припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього 

аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до 

компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; 

прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; 

прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за 

дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту; 

визначення стратегiї розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та 

здiйснення контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, 

реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, 

затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання 

та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають 

обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою.  

У зiвтному роцi переобрано на посаду. 

У звiтному роцi членам Наглядової ради  була виплачена винагорода у розмiрi 990 тис.грн 

Загальний стаж роботи Коляди В.П. складає 46 рокiв. 

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

Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Коляда В.П. протягом п'яти останнiх рокiв: 

16.03.2007 - 10.07.2015 - начальник служби безпеки ПАТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.  

10.07.2015 - по теперiшнiй час - член Наглядової ради АТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК>.  

Коляда В.П. не займає посад на iнших пiдприємствах.  

Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

 

 

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" - корпоративний секретар. 



8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 12.04.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Наглядової ради вiдносяться: обрання та 

припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього 

аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до 

компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; 

прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; 

прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за 

дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту;визначення стратегiї 

розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення 

контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, 

реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, 

затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання 

та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають 

обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою.  

У зiвтному роцi переобрано на посаду. 

У звiтному роцi членам Наглядової ради  була виплачена винагорода у розмiрi 990 тис.грн. 

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

Загальний стаж  роботи Голубєвої О.В. складає 27 рокiв. 

Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Голубєва О.В. протягом п'яти останнiх рокiв:  

ПАТ "Держзембанк" - корпоративний секретар; ПАТ "АКБ "Київ" - корпоративний секретар. 

 

 

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", заступник директора, начальник управлiння закупiвель та 

маркетингу 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 12.04.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Наглядової ради вiдносяться: обрання та 

припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього 

аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до 

компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; 



прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; 

прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за 

дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту;визначення стратегiї 

розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення 

контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, 

реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, 

затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання 

та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають 

обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою.  

У зiвтному роцi переобрано на посаду. 

У звiтному роцi членам Наглядової ради  була виплачена винагорода у розмiрi 990 тис.грн 

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

Загальний стаж роботи Танцюри Г.В.складає 28 рокiв. 

Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Танцюра Г.В.протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на 

iнших пiдприємствах): 

з 13.07.2015 - по теперешнiй час: член Наглядової ради АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 

БАНК"; 

з 18.12.2012 по 10.07.2015 - тимчасово не працював за станом здоров"я. 

 

 

 

1) Посада 

 Член Спостережної 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, директор виробничо-комерцiйного спiльного пiдприємства. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 12.04.2018, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Вiдповiдно до Статуту Емiтента до компетенцiї Наглядової ради вiдносяться: обрання та 

припинення повноважень Голови Правлiння, членiв Правлiння Емiтента, керiвника внутрiшнього 

аудиту Емiтента; затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються 

питання, пов'язанi з дiяльнiстю Емiтента, окрiм положень, затвердження яких вiдноситься до 

компетенцiї Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, 

прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного; 

прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Емiтентом акцiй; 

прийняття рiшення про розмiщення Емiтентом iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; контроль за 

дiяльнiстю Правлiння Емiтента, керiвника служби внутрiшнього аудиту; визначення стратегiї 

розвитку Емiтента; ухвалення стратегiчних планiв, iнвестицiйних програм та здiйснення 

контролю за їх реалiзацiєю; встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Емiтента; прийняття рiшення щодо створення, 



реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень Емiтента, 

затвердження їх статутiв i положень; прийняття рiшень щодо укладання договорiв про придбання 

та вiдчуження нерухомого майна Емiтента; встановлення критерiїв до договорiв, якi пiдлягають 

обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою.  

У зiвтному роцi переобрано на посаду. 

У звiтному роцi членам Спостережної ради  була виплачена винагорода у розмiрi  990 тис.грн. 

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

Загальний стаж роботи Солодка Є.В.складає 28 рокiв. 

Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Солодко Є.В.протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на 

iнших пiдприємствах):  

з 17.07.2006 по теперiшнiй час  - Адвокатське  об'єднання <Адвокатська група <Солодко i 

партнери>, Голова об'єднання; адреса: 01133, м. Київ, бул. Л. Українки, 34, оф.703,  тел. 

272-12-42 

Емiтент не володiє iншою iнформацiєю щодо попереднiх посад (у тому числi за сумiсництвом), 

роботодавцiв, професiйного досвiду Солодка Є.В. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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", головний економiст. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 07.04.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Вiдповiдно до Статуту Емiтента Ревiзiйна комiсiя: контролює дотримання Емiтентом 

чинного законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; 

розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам 

акцiонерiв Емiтента; вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Спостережнiй радi Емiтента 

пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються 

фiнансової безпеки i стабiльностi Емiтента та захисту iнтересiв клiєнтiв.  

Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю Емiтента, Ревiзiйна комiсiя має право проводити 

плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; 

своєчасно складати висновки та звiти за пiдсумками перевiрок та надавати їх Спостережнiй радi, 

Правлiнню Емiтента та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальної) перевiрки; доповiдати 

Загальним зборам та Наглядовi радi Емiтента про результати проведених перевiрок та виявленi 

недолiки i порушення; негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння Емiтента про факти 

шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; надавати висновки про виявленi пiд час 

перевiрок недолiки i порушення та здiйснювати контроль за їх усуненням та за виконанням 

пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових Загальних 

зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Емiтента або виявлення 

зловживань, вчинених посадовими особами та працiвниками Емiтента; надавати рекомендацiї 



Загальним зборам про затвердження рiчних фiнансових звiтiв Емiтента. 

Члени Ревiзiйної комiсiї Емiтента не отримують винагороди. 

Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не вiдбувалось.  

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

Загальний стаж роботи Костенко Н.I. складає 30 рокiв. 

Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Костенко Н.I. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, 

на iнших пiдприємствах):  

з 01.03.2005 - по теперiшнiй час - заступник директора фiнансово-економiчного департаменту 

ТОВ "ВС Енерджi Iнтернейшнл Україна", адреса: 01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, буд. 4-а.  

з 01.01.2009 - по теперiшнiй час - фахiвець-аналiтик ПАТ "ЕК "Житомиобленерго", адреса: 10014, 

м. Житомир, вул. Пушкiнська, буд. 32/8 (за сумiсництвом). 

Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Цибань Свiтлана Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1974 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 27 

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

 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", начальник вiддiлу iнвестицiйного 

фiнансування. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 07.04.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Вiдповiдно до Статуту Емiтента Ревiзiйна комiсiя: контролює дотримання Емiтентом 

чинного законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; 

розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам 

акцiонерiв Емiтента; вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Наглядовiй радi Емiтента 

пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються 

фiнансової безпеки i стабiльностi Емiтента та захисту iнтересiв клiєнтiв.  

Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю Емiтента, Ревiзiйна комiсiя має право проводити 

плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; 

своєчасно складати висновки та звiти за пiдсумками перевiрок та надавати їх Спостережнiй радi, 

Правлiнню Емiтента та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальної) перевiрки; доповiдати 

Загальним зборам та Спостережнiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок та 

виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння Емiтента 

про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; надавати висновки про 

виявленi пiд час перевiрок недолiки i порушення та здiйснювати контроль за їх усуненням та за 

виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Емiтента або 

виявлення зловживань, вчинених посадовими особами та працiвниками Емiтента; надавати 

рекомендацiї Загальним зборам про затвердження рiчних фiнансових звiтiв Емiтента. 

Члени Ревiзiйної комiсiї Емiтента не отримують винагороди. 



Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не вiдбувалось.  

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

Загальний стаж роботи Цибань С.В. складає 27 рокiв. 

Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Цибань С.В. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на 

iнших пiдприємствах):  

з 14.09.2007 - по теперiшнiй час - начальник вiддiлу iнвестицiйного фiнансування 

фiнансово-економiчного департаменту, начальник служби фiнансового контролю ТОВ "ВС 

Енерджi Iнтернейшнл Україна", адреса: 01601, м. Київ, вул. Госпiтальна, буд. 4-а.  

Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

 

 

1) Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Вольний Євген Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

 - 

4) Рік народження 

 1980 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 17 

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

 ТОВ "Мiсто Слави", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу. 

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

 07.04.2016, обрано 3 роки 

9) Опис 

 Вiдповiдно до Статуту Емiтента Ревiзiйна комiсiя: контролює дотримання Емiтентом 

чинного законодавства України та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України; 

розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам 

акцiонерiв Емiтента; вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Наглядовiй радi Емiтента 

пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються 

фiнансової безпеки i стабiльностi Емiтента та захисту iнтересiв клiєнтiв.  

Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю Емiтента, Ревiзiйна комiсiя має право проводити 

плановi та позаплановi (спецiальнi) перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Емiтента; 

своєчасно складати висновки та звiти за пiдсумками перевiрок та надавати їх Спостережнiй радi, 

Правлiнню Емiтента та iнiцiатору проведення позапланової (спецiальної) перевiрки; доповiдати 

Загальним зборам та Спостережнiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок та 

виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Спостережну раду та Правлiння Емiтента 

про факти шахрайства та зловживань, якi виявленi пiд час перевiрок; надавати висновки про 

виявленi пiд час перевiрок недолiки i порушення та здiйснювати контроль за їх усуненням та за 

виконанням пропозицiй Ревiзiйної комiсiї щодо їх усунення; вимагати скликання позачергових 

Загальних зборiв акцiонерiв у разi виникнення загрози суттєвим iнтересам Емiтента або 

виявлення зловживань, вчинених посадовими особами та працiвниками Емiтента; надавати 

рекомендацiї Загальним зборам про затвердження рiчних фiнансових звiтiв Емiтента. 

Члени Ревiзiйної комiсiї Емiтента не отримують винагороди. 

Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї у звiтному роцi не вiдбувалось.  

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

Загальний стаж роботи Вольного Є.В. складає 17 рокiв. 

Iнформацiя щодо посад, якi обiймав Вольний Є.В. протягом п'яти останнiх рокiв (в тому числi, на 



iнших пiдприємствах):  

з 24.03.2008 - по теперiшнiй час - начальник вiддiлу кредитної полiтики ПАТ "Українська 

iновацiйно-фiнансова компанiя", адреса: 04212, м. Київ, вул. Маршала Малиновського, буд. 12-А. 

з 01.06.2009 - по теперiшнiй час - заступник начальника фiнансово-економiчного вiддiлу ТОВ 

"Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", адреса: 04212, м. Київ, вул.Маршала 

Малиновського, буд. 12-А (за сумiсництвом). 

Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи  

 Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейо-вані іменні 

1 2 3 4 5 6 7 

Голова Наглядової 

ради 

Сахно Свiтлана 

Володимирiвна 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Голубєва Олена 

Володимирiвна 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Танцюра Геннадiй 

Володимирович 

- 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Солодко Євгенiй 

Вiкторович 

- 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Костенко Неля 

Iванiвна 

- 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Цибань Свiтлана 

Володимирiвна 

- 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Вольний Євген 

Володимирович 

- 0 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння, член 

Правлiння 

Москаленко Iрина 

Василiвна 

- 0 0 0 0 

Голова Правлiння Колесник Iрина 

Вiкторiвна 

- 0 0 0 0 

член Наглядової 

ради 

Коляда Василь 

Петрович 

- 0 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння, член 

Правлiння 

Оначенко Сергiй 

Володимирович 

- 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер, член 

Правлiння 

Гадомська Тетяна 

Iванiвна 

- 0 0 0 0 

Усього 0 0 0 0 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Вiдкрите акцiонерне 

товариство "Полтавський 

гiрничо-збагачувальний 

комбiнат" 

00191282 

39802, Україна, Полтавська обл., - 

р-н, м. Комсомольськ, вул. 

Будiвельникiв, буд. 16 

0,206 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

"ЗАПОРIЗЬКИЙ 

ВИРОБНИЧИЙ 

АЛЮМIНIЄВИЙ 

КОМБIНАТ" 

00194122 

69032, Україна, Запорізька обл., - 

р-н, м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, 

буд. 15 

0,2747 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

  

Усього 0,4807 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Гiнер Євгенiй Леннорович 20 444 834 88,89 20 444 834 0 

Усього 20 444 834 88,89 20 444 834 0 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

простi iменнi 22 889 416 228 894 160,00 Кожна проста iменна акцiя дає акцiонеру право:  

на участь в управлiннi Банком;  

на отримання дивiдендiв;  

на отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його майна 

або вартостi частини майна Банку; 

на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 

Банку; 

переважне право придбавати розмiщуванi Банком 

простi акцiї пропорцiйно частцi належних акцiонеру 

простих акцiй у загальнiй кiлькостi простих акцiй у 

випадках встановлених чинним законодавством; 

вимагати здiйснення Банком обов'язкового викупу 

належних йому голосуючих акцiй, у випадках, 

передбачених законодавством. 

Кожна привiлейована акцiя дає акцiонеру право:  

вiдсутня 

Примітки: 

Акцiонери Банку зобов'язанi: 

дотримуватись положень Статуту Банку, iнших внутрiшнiх документiв Банку та виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та Правлiння; 

виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому числi пов'язанi з майновою участю; 

оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що передбаченi Статутом Банку та рiшеннями органiв управлiння та контролю Банку; 

повнiстю оплатити акцiї, що розмiщуються Банком, до моменту затвердження результатiв розмiщення акцiй уповноваженим органом Банку; 

акцiонер Банку - власник контрольного пакету акцiй зобов'язаний в порядку та на умовах, передбачених законом запропонувати всiм акцiонерам придбати у них простi акцiї 

Банку, крiм випадкiв придбання контрольного пакету акцiй у процесi приватизацiї; 

акцiонер Банку - власник iстотної участi зобов'язаний вживати своєчасних заходiв для запобiгання настання неплатоспроможностi Банку; 

нести вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями Банку в межах вартостi належних їм акцiй; 

не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку; 

не розголошувати iнформацiю про склад акцiонерiв Банку, а також iншу iнформацiю про акцiонерiв Банку, до якої вони мають або мали доступ у зв'язку iз статусом власника 

корпоративних прав Банку; 

сприяти Банку у здiйсненнi його дiяльностi, утримуватись вiд дiй, якi можуть спричинити йому збитки чи зашкодити iмiджу; 

виконувати iншi зобов'язання, визначенi чинним законодавством України та нормативними документами Банку. 

привiлейованi iменнi 15 797 157 970,00 Кожна привiлейована акцiя дає акцiонеру право:  

на переважне одержання щорiчних дивiдендiв у розмiрi 

15 (п'ятнадцять) вiдсоткiв її номiнальної вартостi, за 

виключенням випадкiв, передбачених законодавством 

України та цим Статутом;  

на прiоритетну участь у розподiлi майна Банку або його 

вiдсутня 



вартостi у разi його лiквiдацiї; 

голосувати пiд час вирiшення Загальними зборами 

акцiонерiв питань, передбачених цим Статутом; 

переважне право придбавати розмiщуванi Банком 

привiлейованi акцiї пропорцiйно частцi належних 

акцiонеру привiлейованих акцiй у загальнiй кiлькостi 

привiлейованих акцiй у випадках встановлених чинним 

законодавством; 

вимагати здiйснення Банком обов'язкового викупу 

належних йому привiлейованих акцiй, якщо вiн 

зареєструвався для участi у Загальних зборах та 

голосував проти прийняття Загальними зборами 

рiшення про: внесення змiн до Статуту Банку, якими 

передбачається розмiщення нового класу 

привiлейованих акцiй, власники яких матимуть 

перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи 

виплат пiд час лiквiдацiї Банку; розширення обсягу прав 

акцiонерiв - власникiв розмiщених класiв 

привiлейованих акцiй, якi мають перевагу щодо 

черговостi отримання дивiдендiв чи виплат пiд час 

лiквiдацiї Банку. 

Окрiм прав, зазначених вище, акцiонери Банку мають 

право: 

вийти iз складу акцiонерiв Банку в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України;  

за письмовим запитом в установленому порядку 

одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Банку; 

самостiйно розпоряджатися акцiями, якi належать їм на 

правах власностi; 

вiдчужувати належнi їм акцiї без згоди iнших акцiонерiв 

Банку; 

iншi права вiдповiдно до законодавства України. 

Акцiонери Банку зобов'язанi: 

дотримуватись положень Статуту Банку, iнших 

внутрiшнiх документiв Банку та виконувати рiшення 

Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради та 

Правлiння; 

виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому 

числi пов'язанi з майновою участю; 

оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, що 

передбаченi Статутом Банку та рiшеннями органiв 

управлiння та контролю Банку; 

повнiстю оплатити акцiї, що розмiщуються Банком, до 

моменту затвердження результатiв розмiщення акцiй 



уповноваженим органом Банку; 

акцiонер Банку - власник контрольного пакету акцiй 

зобов'язаний в порядку та на умовах, передбачених 

законом запропонувати всiм акцiонерам придбати у них 

простi акцiї Банку, крiм випадкiв придбання 

контрольного пакету акцiй у процесi приватизацiї; 

акцiонер Банку - власник iстотної участi зобов'язаний 

вживати своєчасних заходiв для запобiгання настання 

неплатоспроможностi Банку; 

нести вiдповiдальнiсть за зобов'язаннями Банку в межах 

вартостi належних їм акцiй; 

не розголошувати комерцiйну таємницю та 

конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Банку; 

не розголошувати iнформацiю про склад акцiонерiв 

Банку, а також iншу iнформацiю про акцiонерiв Банку, 

до якої вони мають або мали доступ у зв'язку iз статусом 

власника корпоративних прав Банку; 

сприяти Банку у здiйсненнi його дiяльностi, 

утримуватись вiд дiй, якi можуть спричинити йому 

збитки чи зашкодити iмiджу; 

виконувати iншi зобов'язання, визначенi чинним 

законодавством України та нормативними документами 

Банку. 

Примітки: 

 





XI. 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 

17.06.2010 423/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000061428 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 22 984 20

3 

229 842 030 99,93 

Опис 

Торгiвля простими iменними акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшньому неорганiзованому ринку. На зовнiшнiх ринках торгiвля простими 

iменними акцiями Емiтента не здiйснюється.  

Простi iменнi акцiї Емiтента у лiстингу на фондових бiржах не знаходяться. 

Додаткова емiсiя простих iменних акцiй у звiтному роцi Емiтентом не здiйснювалась.  

 

30.12.2009 377/1/09 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000061436 Акція 

привілейован

а 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 15 797 157 970 0,07 

Опис 

У Емiтента вiдсутня iнформацiя про здiйснення торгiвлi його привiлейованими iменними акцiями на внутрiшньому ринку. На зовнiшнiх ринках 

торгiвля привiлейованими iменними акцiями Емiтента не здiйснюється.  

Привiлейованi iменнi акцiї Емiтента у лiстингу на фондових бiржах не знаходяться.  

Додаткова емiсiя привiлейованих iменних акцiй Емiтентом у звiтному роцi не здiйснювалась. 

 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами 

у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0 1,5 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 0 23 695,5 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

   15.01.2018 

Спосіб виплати дивідендів     

Дата (дати) перерахування дивідендів 

через депозитарну систему із 

зазначенням сум (грн) перерахованих 

дивідендів на відповідну дату 

   08.06.2018, 

23 695,5 

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис Загальними зборами акцiонерiв Емiтента 12 квiтня 2018 року (протокол №1 вiд 

12.04.2018р.) було прийнято рiшенням про розподiл прибутку, отриманого по 

результатам дiяльностi Емiтента за 2017р., згiдного якого виплата дивiдендiв за 

простими акцiями у звiтному роцi не здiйснювалась.  

Виплата дивiдендiв за привiлейованими акцiями у звiтному перiодi за результами 

попереднього перiоду була здiйснена згiдно з перелiком осiб (зведеним облiковим 

реєстром власникiв цiнних паперiв), якi мають право на їх отримання, що був 

складений вiдповiдно до вимог законодавства  станом на 15.01.2018р. 

Виплата дивiдендiв за привiлейованими iменними акцiями була здiйснена 

безпосередньо акцiонерам. 

 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 20 139 20 537 0 0 20 139 20 537 

  будівлі та споруди 426 396 0 0 426 396 



  машини та обладнання 5 773 3 110 0 0 5 773 3 110 

  транспортні засоби 1 892 1 426 0 0 1 892 1 426 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 12 048 15 605 0 0 12 048 15 605 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 20 139 20 537 0 0 20 139 20 537 

Опис 

В балансi Банку облiковуються основнi засоби первiсною вартiстю  32  

973 тис. грн., якi на 31.12.2018 р. повнiстю замортизованi. Перегляду 

строкiв корисного використання та  норм амортизацiї за 2018 рiк не 

вiдбувалося. Виведених з експлуатацiї основних засобiв станом на 

31.12.2018 року немає.  

Активи, що наданi пiд заставу зобов'язань станом на кiнець дня 

31.12.2018 року вiдсутнi. 

Протягом 2018  року не вiдбулося зменшення вартостi основних 

засобiв. 

 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 2 773 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 1 049 219 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 1 051 992 X X 



Опис Статтi балансу станом за 31.12.2018р. <Кошти клiєнтiв> в сумi 

971 480 тис. грн., резерви за зобов'язаннями в сумi 27 тис. грн. 

не були включенi до зазначеної вище таблицi, оскiльки її 

структурою вiдповiднi види зобов'язань не передбаченi. 

Показник таблицi <Iншi зобов'язання> включає наступнi статтi 

балансу станом за 31.12.2018р.: <Iншi фiнансовi зобов'язання> 

в сумi    30 654 тис. грн., <Iншi зобов'язання> в сумi 6 741 тис. 

грн. та <Субординований борг> в сумi 40 347 тис. грн. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "УНIКА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20033533 

Місцезнаходження 01032, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Саксаганського, 70-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

293993 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.08.2014 

Міжміський код та телефон (044) 225 60 00 

Факс (044) 225 60 00 

Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

Опис Емiтент користується послугами 

страхової компанiї щодо страхування 

предмету застави. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Українська промислова страхова 

компанiя" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 22957885 

Місцезнаходження 01133, Україна, - р-н, м. Київ, бул. Лесi 

Українки, 7-Б, (лiтера А), офiс 157 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

641756 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.02.2015 

Міжміський код та телефон (044) 221 01 79 

Факс (044) 559 45 35 

Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

Опис Емiтент користується послугами 

страхової компанiї щодо страхування 

предмету застави. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Страхова компанiя "ПРОВIДНА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 23510137 

Місцезнаходження 03049, Україна, - р-н, м. Київ, 

Повiтрофлотський пр-т, 25 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

520904 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010 

Міжміський код та телефон (044) 492 18 18 

Факс (044) 492 18 18 

Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

Опис Емiтент користується послугами 

страхової компанiї щодо страхування 

предмету застави. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Українська пожежно-страхова 

компанiя" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20602681 

Місцезнаходження 04080, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Кирилiвська, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

641952 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2015 

Міжміський код та телефон (044) 537 66 14 

Факс (044) 537 66 14 

Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

Опис Емiтент користується послугами 

страхової компанiї щодо страхування 

предмету застави. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Українська страхова компанiя "Княжа 

Вiєнна Iншуранс груп" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 24175269 

Місцезнаходження 04050, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Глибочицька, 44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

483124 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2009 

Міжміський код та телефон (044) 207 72 72 

Факс (044) 207 72 72 

Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

Опис Емiтент користується послугами 

страхової компанiї щодо страхування 

предмету застави.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 



Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04071, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Нижнiй Вал 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 591 04 00 

Факс (044) 482 52 14 

Вид діяльності - 

Опис Емiтент користується наступними 

послугами: зберiгання i обслуговування 

обiгу цiнних паперiв на рахунках у 

цiнних паперах та операцiй Емiтента 

щодо випущених ним цiнних паперiв; 

нумерацiя (кодифiкацiя) цiнних паперiв, 

випущених в Українi, вiдповiдно до 

мiжнародних норм. 

ПАТ <НДУ> з 12 жовтня 2013 року дiє 

без лiцензiї вiдповiдно до Закону 

України <Про депозитарну систему 

України> та набув статусу 

Центрального депозитарiю з 

01.10.2013р. (рiшення НКЦПФР 

№2092). 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <Аудиторська фiрма 

<Актив-Аудит> 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30785437 

Місцезнаходження 03115, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Генерала Наумова, 23-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2315 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.03.2001 

Міжміський код та телефон (044) 498-56-52 

Факс (044) 498-56-52 

Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

Опис Емiтент користується послугами ТОВ 

<Аудиторська фiрма <Актив-Аудит> 

щодо здiйснення аудиту та 

пiдтвердження фiнансової звiтностi.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдiльнiстю "IBI-Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33262696 



Місцезнаходження 03164, Україна, - р-н, м. Київ, вул. 

Обухiвська, 135, оф. 11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

3 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 362 90 84 

Факс (044) 362 90 84 

Вид діяльності визначення кредитного рейтингу банка 

Опис Емiтент користується послугами ТОВ 

"IBI-Рейтинг" щодо визначення 

кредитного рейтингу Емiтента. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, 

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА 

КОМПАНIЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 31810610 

Місцезнаходження 01033, Україна, - р-н, Київ,  вул. 

Саксаганського, 36-В 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

263431 

Найменування державного органу, що видав ліцензію або 

інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 494-43-73 

Факс (044) 494-43-73 

Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть, 

депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Опис Емiтент користується послугами щодо 

обслуговування власного рахунку в 

цiнних паперах та облiку рахункiв 

власникiв цiнних паперах Емiтента. 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

 
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо попереднього 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 12.04.2018 Загальнi збори 

акцiонерiв 

700 000 1 561 776 44,82 Депозитнi 

сертифiкати 

Нацiонального 

банку України. 

14.04.2018 https://www.pinbank.

ua/pro-bank/korporati

vne-upravlinnya/zvitn

ist/#1473613335061-

3568efca-5d1c 

Опис: 

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ <ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК> вiд 12.04.2018 року (Протокол №1) попередньо надано згоду на вчинення правочинiв, 

прийняття рiшень про вчинення яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та якi будуть вчинятись Банком протягом одного року з дати прийняття цього 

рiшення у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо купiвлi/продажу депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку 

України граничною сукупною вартiстю до 700 000 тис. грн. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв - до 700 000 тис. грн. Вартiсть активiв ПАТ "ПЕРШИЙ 



IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 1 561 776 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупностi вартостi правочинiв до вартостi активiв 

емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi - 44,82 %. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 22 889 416 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у 

загальних зборах - 20 444 834 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 20 444 834 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували 

"проти" прийняття рiшення - 0 штук. 



XV. Відомості про аудиторський звіт 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "АФ 

"Актив-Аудит" 

2 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

30785437 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

03115, м. Київ, вул. Генерала 

Наумова, 23-Б 

4 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2315 

5 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 0705, дата: 28.09.2017 

6 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2018 по 31.12.2018 

7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

01 - немодифікована 

8 Пояснювальний параграф (за наявності) - 

9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 832, дата: 27.09.2018 

10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 11.02.2019, дата 

закінчення: 15.02.2019 

11 Дата аудиторського звіту 18.03.2019 

12 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

225 000,00 

13 Текст аудиторського звіту  

Рiчна фiнансова звiтнiсть АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", складена вiдповiдно до 

мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку,разом з аудиторським висновком розмiщена на 

веб-сайтi АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК": 

URL-адреса: 

https://www.pinbank.ua/wp-content/uploads/2019/04/%D0%97%D0%B2%D1%96%D1%82_%D0%

90%D0%90_2018.pdf 

Файл: Звiт_АА_2018.pdf 

Розмiр: 18,3 МБ (19 228 460 байт) 

Контрольна сума MD5: 503818EA679FE535E9B096E0546BD0DA 

 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, про 

пiдтверджують, що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

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

iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а також про 

те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i 

здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента, разом з описом основних ризикiв та 

невизначеностей, з якими вiн стикаються у своїй господарськiй дiяльностi 

 



XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

12.04.2018 12.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

12.04.2018 12.04.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

27.04.2018 27.04.2018 Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів 

07.06.2018 08.06.2018 Відомості про зміну типу акціонерного товариства 

29.11.2018 30.11.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


