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Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 3 квартал 2015 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

26410155 

4. Місцезнаходження 

04073, м. Київ, Московський проспект, 6 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 428 61 28 (044) 428 61 28 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

21.10.2015 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці www.pinbank.ua 
в мережі Інтернет 

21.10.2015 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери емітента 
 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

10. Інформація про заміну управителя 
 

11. Інформація про керуючого іпотекою 
 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

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

консолідованим іпотечним боргом  

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 

активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

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

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

обліку  

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

звітності 
X 

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

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

19. Примітки: 



Емiтент не здiйснював емiсiю облiгацiй та будь-яких iнших цiнних паперiв (у тому числi похiдних 

цiнних паперiв), крiм акцiй.  

Оскiльки Емiтент є банком та займається видами дiяльностi, якi не класифiкуються як переробна, 

добувна промисловiсть, виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, iнформацiя щодо обсягiв виробництва та реалiзацiї 

основних видiв продукцiї, собiвартостi реалiзованої продукцiї у звiтi не зазначається. 

Емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв. 

Емiтент не здiйснював емiсiю iпотечних цiнних паперiв, сертифiкатiв ФОН та цiльових облiгацiй.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПУБЛIЧНЕ 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) 231 

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового посередництва, - 

-, - - 

10. Органи управління підприємства 

Вiдповiдно до Статуту Емiтента органами 

управлiння є Загальнi збори акцiонерiв 

(учасникiв), Спостережна рада, Правлiння. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), 

який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Головне управлiння Нацiонального банку 

України по м. Києву i Київськiй областi 

2) МФО банку 321024 

3) поточний рахунок 32006176101 

4) найменування банку (філії, відділення банку), 

який обслуговує емітента за поточним рахунком 

в іноземній валюті 

Операцiйне управлiння Нацiонального 

банку України 

5) МФО банку 300001 

6) поточний рахунок 32002109801 
 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська лiцензiя  178 25.10.2011 
Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї, оскiльки є безстроковою.  

Генеральна лiцензiя на здiйснення 

валютних операцiй та Додаток до 

Генеральної лiцензiї на здiйснення 

валютних операцiй 

178 25.10.2011 
Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї, оскiльки є безстроковою.  



Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть: 

депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи 

263357 24.09.2013 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї, оскiльки є безстроковою. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть 

iз зберiгання активiв песiйних фондiв 

263359 24.09.2013 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї, оскiльки є безстроковою. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - депозитарна дiяльнiсть: дiяльнiсть 

iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного 

iнвестування 

263358 24.09.2013 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку України 

Необмежена 

Опис Лiцензiя не потребує продовження термiну дiї, оскiльки є безстроковою. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами: андеррайтинг  

579896 23.09.2011 

Державна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку України 

24.09.2016 

Опис 
Емiтент планує отримати нову лiцензiю пiсля закiнчення термiну дiї 

зазначеної лiцензiї. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами: брокерська дiяльнiсть 

579894 23.09.2011 

Державна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку України 

24.09.2016 

Опис 
Емiтент планує отримати нову лiцензiю пiсля закiнчення термiну дiї 

зазначеної лiцензiї. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними 

паперами: дилерська дiяльнiсть 

579895 23.09.2011 

Державна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку України 

24.09.2016 

Опис 
Емiтент планує отримати нову лiцензiю пiсля закiнчення термiну дiї 

зазначеної лiцензiї. 



IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ГЛОБАЛЬНА ПЛАТIЖНА 

МЕРЕЖА" 

2. Організаційно-

правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 37687800 

4. Місцезнаходження 04073, м. Київ, Московський проспект, 6 

5. Опис 

ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» створив в 2011 роцi дочiрнє 

пiдприємство ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТIЖНА МЕРЕЖА». Органiзацiйно-

правова форма: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю. Код за 

ЄДРПОУ – 37687800, мiсцезнаходження: 04073, м. Київ, Московський 

проспект, 6. Основний вид дiяльностi: 64.19 – Iншi види грошового 

посередництва. Частка Емiтента в статутному капiталi дочiрнього 

пiдприємства – 100%. Станом на 30.09.2015р. статутний капiтал дочiрнього 

пiдприємства складає 8 000,00 тис. грн. Статутний капiтал сформовано 

грошовими коштами. 

Вiдповiдно до статуту Товариства Емiтент має наступнi права щодо 

управлiння: брати участь в управлiннi справами Товариства, висувати на 

розгляд органiв управлiння Товариства пропозицiї з питань дiяльностi 

Товариства, обирати та бути обраним до органiв управлiння Товариства. 

Протягом звiтного перiоду Емiтент не приймав участi у створеннi будь-яких 

юридичних осiб. 

 

V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи на посаду 

корпоративного секретаря 

Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної 

на посаду корпоративного секретаря 

1 2 3 

01.04.2008 01.04.2008 Мусiхiна Олена Олександрiвна 

Опис 

Мусiхiна О.О. має досвiд роботи на посадi корпоративного секретаря 7 рокiв. Попереднє 

мiсце роботи: ЗАТ "Турбота", посада: корпоративний секретар. Мусiхiна О.О. не має 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Протягом звiтного перiоду особа, що призначена на посаду корпоративного секретаря 

Емiтента, не змiнювалась.  



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Малкiн Олег Олександрович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 18 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень", перший 

заступник Голови Правлiння. 

8. Опис 

Склад Правлiння був переобраний Спостережною радою 

16.03.2015р. (протокол №70). 

У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi 

Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента 

припинено повноваження членiв Правлiння Емiтента Сахно С.В. 

та Коляди В.П. (протокол №14 вiд 13.07.2015р.) у зв'язку з 

обранням їх членами Спостережної ради; згiдно з рiшенням 

Спостережної ради Емiтента призначено начальника управлiння 

фiнансового монiторингу Омельчука Я.А. членом Правлiння 

(протокол №18 вiд 10.08.2015р.) у зв'язку визначенням нової 

кiлькостi членiв Правлiння. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Малкiн 

О.О. не має. 

Загальний стаж роботи Малкiна О.О. складає 18 рокiв. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Полонська Елiна Генрiхiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1981 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 11 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Європейський банк розвитку та заощаджень", директор 

центру стратегiчного розвитку та роботi iз приватними клiєнтами. 



8. Опис 

Склад Правлiння був переобраний Спостережною радою 

16.03.2015р. (протокол №70). 

У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi 

Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента 

припинено повноваження членiв Правлiння Емiтента Сахно С.В. 

та Коляди В.П. (протокол №14 вiд 13.07.2015р.) у зв'язку з 

обранням їх членами Спостережної ради; згiдно з рiшенням 

Спостережної ради Емiтента призначено начальника управлiння 

фiнансового монiторингу Омельчука Я.А. членом Правлiння 

(протокол №18 вiд 10.08.2015р.) у зв'язку визначенням нової 

кiлькостi членiв Правлiння. 

Загальний стаж роботи Полонської Е.Г. складає 11 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

Полонська Е.Г. не має. 

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 

Приходько Свiтлана Вiкторiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1961 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 31 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ КБ "Надра", заступник директора Київського регiонального 

управлiння. 

8. Опис 

Склад Правлiння був переобраний Спостережною радою 

16.03.2015р. (протокол №70). 

У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi 

Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента 

припинено повноваження членiв Правлiння Емiтента Сахно С.В. 

та Коляди В.П. (протокол №14 вiд 13.07.2015р.) у зв'язку з 

обранням їх членами Спостережної ради; згiдно з рiшенням 

Спостережної ради Емiтента призначено начальника управлiння 

фiнансового монiторингу Омельчука Я.А. членом Правлiння 

(протокол №18 вiд 10.08.2015р.) у зв'язку визначенням нової 

кiлькостi членiв Правлiння. 

Загальний стаж роботи Приходько С.В. складає 31 рiк. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

Приходько С.В. не має. 

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. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1979 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 13 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», директор 

департаменту з розвитку бiзнесу. 

8. Опис 

Склад Правлiння був переобраний Спостережною радою 

16.03.2015р. (протокол №70). 

У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi 

Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента 

припинено повноваження членiв Правлiння Емiтента Сахно С.В. 

та Коляди В.П. (протокол №14 вiд 13.07.2015р.) у зв'язку з 

обранням їх членами Спостережної ради; згiдно з рiшенням 

Спостережної ради Емiтента призначено начальника управлiння 

фiнансового монiторингу Омельчука Я.А. членом Правлiння 

(протокол №18 вiд 10.08.2015р.) у зв'язку визначенням нової 

кiлькостi членiв Правлiння. 

Загальний стаж роботи Оначенка С.В. складає 13 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

Оначенко С.В. не має. 

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 

Колесник Iрина Вiкторiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1963 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 33 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Фiлiя Московського вiддiлення "Укрсоцбанку", головний 

бухгалтер вiддiлення. 

8. Опис 

Склад Правлiння був переобраний Спостережною радою 

16.03.2015р. (протокол №70). 

У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi 

Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента 

припинено повноваження членiв Правлiння Емiтента Сахно С.В. 

та Коляди В.П. (протокол №14 вiд 13.07.2015р.) у зв'язку з 

обранням їх членами Спостережної ради; згiдно з рiшенням 



Спостережної ради Емiтента призначено начальника управлiння 

фiнансового монiторингу Омельчука Я.А. членом Правлiння 

(протокол №18 вiд 10.08.2015р.) у зв'язку визначенням нової 

кiлькостi членiв Правлiння. 

Загальний стаж роботи Колесник I.В. складає 33 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

Колесник I.В. не має. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

1. Посада Голова Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Сахно Свiтлана Володимирiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1970 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 23 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», заступник Голови 

Правлiння 

8. Опис 

У звiтномi перiодi вiдбулись змiни у персональному складi 

Спостережної ради у зв'язку з набранням чинностi з 10.01.2015р. 

Закону України «Про внесення змiн до Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо визначення особливостей 

корпоративного управлiння в банках». 

Новий склад Спостережної ради був обраний позачерговими 

Загальними зборами акцiонерiв 10.07.2015р. (протокол №2). 

Загальний стаж роботи Сахно С.В. складає 23 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Сахно 

С.В. не має. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Костенко Неля Iванiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1965 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 26 



7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", головний 

економiст. 

8. Опис 

Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi 

не вiдбувалось. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

Костенко Н.I. не має. 

Загальний стаж роботи Костенко Н.I. складає 26 рокiв. 

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. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1974 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 23 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Галактон", начальник вiддiлу по управлiнню 

корпоративними проектами фiнансової служби.  

8. Опис 

Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi 

не вiдбувалось. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Цибань 

С.В. не має. 

Загальний стаж роботи Цибань С.В. складає 23 роки. 

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. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1980 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 14 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ТОВ "Мiсто Слави", начальник фiнансово-економiчного вiддiлу. 

8. Опис Змiн у персональному складi Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi 



не вiдбувалось. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

Вольний Є.В. не має. 

Загальний стаж роботи Вольного Є.В. складає 14 рокiв. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

1. Посада Корпоративний секретар 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Мусiхiна Олена Олександрiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 18 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ЗАТ "Турбота", корпоративний секретар. 

8. Опис 

Особа, що призначена на посаду корпоративного секретаря, 

протягом звiтного перiоду не змiнювалась.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

Мусiхiна О.О. не має. 

Загальний стаж роботи у Мусiхiної О.О. складає 18 рокiв. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надала. 

1. Посада член Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Полтенко Євген Сергiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1981 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 12 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», помiчник Голови 

Правлiння . 

8. Опис 

У звiтномi перiодi вiдбулись змiни у персональному складi 

Спостережної ради у зв'язку з набранням чинностi з 10.01.2015р. 

Закону України «Про внесення змiн до Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо визначення особливостей 

корпоративного управлiння в банках». 



Новий склад Спостережної ради був обраний позачерговими 

Загальними зборами акцiонерiв 10.07.2015р. (протокол №2). 

Загальний стаж роботи Полтенка Є.С. складає 12 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

Полтенко Є.С. не має. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

1. Посада член Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Танцюра Геннадiй Володимирович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1970 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 26 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ДПЗД "Укрiнтеренерго", заступник директора, начальник 

управлiння закупiвель та маркетингу 

8. Опис 

У звiтномi перiодi вiдбулись змiни у персональному складi 

Спостережної ради у зв'язку з набранням чинностi з 10.01.2015р. 

Закону України «Про внесення змiн до Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо визначення особливостей 

корпоративного управлiння в банках». 

Новий склад Спостережної ради був обраний позачерговими 

Загальними зборами акцiонерiв 10.07.2015р. (протокол №2). 

Загальний стаж роботи Танцюри Г.В. складає 26 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

Танцюра Г.В. не має. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

1. Посада член Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Солодко Євгенiй Вiкторович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1973 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 26 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

"СД" ЛТД, директор виробничо-комерцiйного спiльного 

пiдприємства. 



займав 

8. Опис 

У звiтномi перiодi вiдбулись змiни у персональному складi 

Спостережної ради у зв'язку з набранням чинностi з 10.01.2015р. 

Закону України «Про внесення змiн до Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо визначення особливостей 

корпоративного управлiння в банках». 

Новий склад Спостережної ради був обраний позачерговими 

Загальними зборами акцiонерiв 10.07.2015р. (протокол №2). 

Загальний стаж роботи Солодко Є.В. складає 26 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Солодко 

Є.В. не має. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

1. Посада член Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Коляда Василь Петрович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1954 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 43 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", начальник служби 

безпеки. 

8. Опис 

У звiтномi перiодi вiдбулись змiни у персональному складi 

Спостережної ради у зв'язку з набранням чинностi з 10.01.2015р. 

Закону України «Про внесення змiн до Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть" щодо визначення особливостей 

корпоративного управлiння в банках». 

Новий склад Спостережної ради був обраний позачерговими 

Загальними зборами акцiонерiв 10.07.2015р. (протокол №2). 

Загальний стаж роботи Коляди В.П. складає 43 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Коляда 

В.П. не має. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

1. Посада Начальник управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Омельчук Ярослав Анатолiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 



4. Рік народження 1988 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 5 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", начальник служби 

комплаєнс-контролю та фiнансового монiторингу, член 

Правлiння. 

8. Опис 

Склад Правлiння був переобраний Спостережною радою 

16.03.2015р. (протокол №70). 

У звiтному перiодi вiдбулись змiни у персональному складi 

Правлiння, а саме: згiдно з рiшенням Спостережної ради Емiтента 

припинено повноваження членiв Правлiння Емiтента Сахно С.В. 

та Коляди В.П. (протокол №14 вiд 13.07.2015р.) у зв'язку з 

обранням їх членами Спостережної ради; згiдно з рiшенням 

Спостережної ради Емiтента призначено начальника управлiння 

фiнансового монiторингу Омельчука Я.А. членом Правлiння 

(протокол №18 вiд 10.08.2015р.) у зв'язку визначенням нової 

кiлькостi членiв Правлiння. 

Загальний стаж роботи Омельчука Я.А. складає 5 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

Омельчук Я.А. не має. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Київська мiжнародна фондова бiржа" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Фондова біржа  

3. Kод за ЄДРПОУ 20064500 

4. Місцезнаходження 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В, 5 поверх 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

581146 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
05.04.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 490 57 88 (044) 490 57 88 

8. Вид діяльності дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

Емiтент користується послугами ПАТ "КМФБ" для проведення 

торгiвлi цiнними паперами за встановленими правилами, укладення i 

виконання договорiв щодо цiнних паперiв.  

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Фондова біржа  

3. Kод за ЄДРПОУ 36184092 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

399339 



6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
22.10.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 495 74 74 (044) 495 74 73 

8. Вид діяльності дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

Емiтент користується послугами ПАТ "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" для 

проведення торгiвлi цiнними паперами за встановленими правилами, 

укладення i виконання договорiв щодо цiнних паперiв.  

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Фондова біржа  

3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

034421 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
11.06.2012 

7. Міжміський код та 

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

8. Вид діяльності дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

Емiтент користується послугами ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" для 

проведення торгiвлi цiнними паперами за встановленими правилами, 

укладення i виконання договорiв щодо цiнних паперiв.  

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Фондова біржа  

3. Kод за ЄДРПОУ 33718227 

4. Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ вул. Льва Толстого, буд. 9А 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

294782 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
10.04.2015 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 537 62 12 (044) 537 62 12 

8. Вид діяльності дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

Емiтент користується послугами ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА 

"ПЕРСПЕКТИВА" для проведення торгiвлi цiнними паперами за 

встановленими правилами, укладення i виконання договорiв щодо 

цiнних паперiв.  

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

МIЖНАРОДНА ФОНДОВА БIРЖА" 



2. Організаційно-правова 

форма 
Фондова біржа  

3. Kод за ЄДРПОУ 30554892 

4. Місцезнаходження 01033, Україна, м. Київ, вул. Саксаганського, 36 В, 3 поверх 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 490 57 90 (044) 490 57 90  

8. Вид діяльності - 

9. Опис 

Станом на дату подання звiту емiтент не користується послугами 

ПрАТ "УМФБ", але є учасником фондової бiржi. 

16.04.2015р. рiшенням НКЦПФР №540 було зупинено дiю лiцензiї на 

провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з 

органiзацiї торговлi цiнними паперами серiї АВ №581137 вiд 

01.04.2011р. 

1. Найменування Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв  

2. Організаційно-правова 

форма 
Асоціація  

3. Kод за ЄДРПОУ 24382704 

4. Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ вул. Кутузова 18/7, кiм. 205,206 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

1 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
19.04.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 286 94 20 (044) 286 74 64  

8. Вид діяльності саморегулiвна органiзацiя професiйних учасникiв фондового ринку 

9. Опис 

Емiтент отримує рекомендацiї з питань депозитарної дiяльностi, 

корпоративного управлiння, розкриття iнформацiї, захисту 

персональних даних та протидiї фiнансуванню тероризму. Емiтент 

приймає регулярну участь у науково-освiтнiх та науково-практичних 

заходах з питань професiйної дiяльностi учасникiв фондового ринку. 

1. Найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ 

ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ 

РИНКАХ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 35917889 

4. Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

263463 



6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
03.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 585 42 42 (044) 481 00 99 

8. Вид діяльності клiрингова дiяльнiсть 

9. Опис 

Емiтент користується послугами ПАТ "Розрахунковий центр" щодо 

проведення грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних 

паперiв, вчинених на фондовiй бiржi. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

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

8. Вид діяльності - 

9. 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). 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдiльнiстю "IBI-Рейтинг"  

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 33262696 

4. Місцезнаходження 03164 Україна м. Київ вул. Обухiвська, 135, оф. 11 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

3 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
12.04.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 362 90 84 (044) 362 90 84  

8. Вид діяльності визначення кредитного рейтингу банка 

9. Опис 
Емiтент користується послугами ТОВ "IBI-Рейтинг" щодо визначення 

кредитного рейтингу Емiтента. 



1. Найменування АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Асоціація  

3. Kод за ЄДРПОУ 33338204 

4. Місцезнаходження 49000 Україна м. Днiпропетровськ вул. Ленiна, 30 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

3 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
22.05.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 373 97 84 (056) 373 97 84  

8. Вид діяльності саморегулiвна органiзацiя професiйних учасникiв фондового ринку 

9. Опис 

Емiтент отримує консультацiйну пiдтримку з питань дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами, користується послугою щодо попередньої 

перевiрки адмiнiстративних даних. Асоцiацiя здiйснює захист iнтересiв 

Емiтента та iнших професiйних учасникiв фондового ринку у органах 

державної влади. 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Юридична контора 

Спектор» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 37387370 

4. Місцезнаходження Україна м. Київ проспект Бажана,16 кв. 296 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 572 72 73 (044) 572 72 73  

8. Вид діяльності 
нотарiальна та iнша юридична дiяльнiсть, консультування з питань 

комерцiйної дiяльностi та управлiння 

9. Опис 

Емiтент користується послугами ТОВ "Юридична контора Спектор" 

щодо нотарiального посвiдчення документiв тощо. 

Iнформацiя щодо наявностi лiцензiй, дозволiв у ТОВ "Юридична 

контора Спектор" у Емiтента вiдсутня. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "УНIКА" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 20033533 

4. Місцезнаходження 01032 Україна м. Київ вул. Саксаганського, 70-А 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

293984 



6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
07.08.2014 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 225 60 00 (044) 225 60 00 

8. Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

9. Опис 
Емiтент користується послугами страхової компанiї щодо страхування 

предмету застави. 

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Українська промислова страхова 

компанiя" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 22957885 

4. Місцезнаходження 01133 Україна м. Київ бул. Лесi Українки, 7-Б, (лiтера А), офiс 157 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

520896 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
26.02.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 221 01 79 (044) 559 45 35 

8. Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

9. Опис 
Емiтент користується послугами страхової компанiї щодо страхування 

предмету застави. 

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 

компанiя" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 20602681 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

584500 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
15.06.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 537 66 14 (044) 537 66 14  

8. Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

9. Опис 
Емiтент користується послугами страхової компанiї щодо страхування 

предмету застави. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ПРОВIДНА» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 23510137 

4. Місцезнаходження 03049 Україна м. Київ Повiтрофлотський пр-т, 25 



5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

520904 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
16.02.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 492 18 18 (044) 492 18 18  

8. Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

9. Опис 
Емiтент користується послугами страхової компанiї щодо страхування 

предмету застави. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Сузiр'я" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 22891956 

4. Місцезнаходження 03067 Україна м. Київ вул. Гарматна, 6 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

293913 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
22.07.2014 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 239 29 97 (044) 239 29 97 

8. Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

9. Опис 
Емiтент користується послугами страхової компанiї щодо страхування 

предмету застави. 

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство «Українська страхова компанiя 

«Княжа Вiєнна Iншуранс груп» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 24175269 

4. Місцезнаходження 04050 Україна м. Київ вул. Глибочицька, 44 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

483124 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
01.10.2009 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 207 72 72 (044) 207 72 72 

8. Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

9. Опис 
Емiтент користується послугами страхової компанiї щодо страхування 

предмету застави.  

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «АКВ ГАРАНТ» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 



3. Kод за ЄДРПОУ 22887185 

4. Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ пр-т Перемоги, 67 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

584919 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
05.09.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 454 75 25 (044) 454 75 25 

8. Вид діяльності Iншi послуги у сферi страхування 

9. Опис 

Емiтент користується послугами страхової компанiї щодо страхування 

предмету застави (виключно у разi наявностi рiшення колегiального 

органу). 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI 

УКРАЇНА" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 30373906 

4. Місцезнаходження 03680 Україна м. Київ вул. Фiзкультури, 28 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

2091 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
26.01.2001 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 284 18 65 (044) 284 18 66 

8. Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

9. Опис 

Емiтент користується послугами ТОВ "БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА" 

щодо здiйснення аудиту, бiзнес консультування, незалежної оцiнки 

бухгалтерського та управлiнського облiку.  



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

17.06.2010 423/1/10 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000061428 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
10 22984203 229842030 99.93 

Опис 

Торгiвля простими iменними акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшньому органiзованому ринку. На зовнiшнiх ринках торгiвля простими 

iменними акцiями Емiтента не здiйснюється. 

Простi iменнi акцiї Емiтента з 10 листопада 2010 року знаходяться в другому рiвнi лiстингу бiржового списку Публiчного акцiонерного 

товариства «Київська мiжнародна фондова бiржа», рiшення про включення цiнних паперiв Емiтента в лiстинг №284. Договiр про внесення 

цiнних паперiв до бiржового реєстру ПАТ «Київська мiжнародна фондова бiржа» був укладений з Емiтентом 26 березня 2012 року.  

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 

привілейована 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
10 15797 157970 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. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 20228 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

ПАТ «ТАСКОМБАНК» 17.09.2015 10114 30 16.10.2015 

ПАТ «ТАСКОМБАНК» 17.09.2015 10114 30 16.10.2015 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 0 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі за 

похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 60840 X X 

Усього зобов'язань X 946443 X X 

Опис: 

Статтi балансу станом за 30.09.2015р. «Кошти клiєнтiв» в сумi 865 298 тис. грн., резерви 

за зобов’язаннями в сумi 77 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 30.09.2015р.: «Iншi 

фiнансовi зобов’язання» в сумi 10 738 тис. грн., «Iншi зобов’язання» в сумi 4 311 тис. грн. 

та «Субординований борг» в сумi 45 791 тис. грн.  



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за 3 квартал 2015 року 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 165551 125374 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0 

Торгові цінні папери 0 0 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток 
0 0 

Кошти в інших банках, у тому числі: 0 39938 

в іноземній валюті 0 39938 

резерви під знецінення коштів в інших банках 0 -23 

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 859916 818043 

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 803611 785581 

в іноземній валюті 354714 285576 

резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів -7113 -5765 

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 56305 32462 

в іноземній валюті 11837 8980 

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -15991 -17707 

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі: 27161 53601 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж -276 -276 

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі: 0 0 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 280 280 

Інвестиційна нерухомість 8433 8433 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 733 736 

Відстрочений податковий актив 8925 8925 

Основні засоби та нематеріальні активи 50053 44056 

Інші фінансові активи, у тому числі: 15285 23147 

резерви під інші фінансові активи -988 -371 

Інші активи, у тому числі: 17536 17216 

резерви під інші активи -58 -47 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 16089 16089 

Усього активів, у тому числі: 1169962 1155838 

в іноземній валюті 497553 416231 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків, у тому числі: 20228 43375 

в іноземній валюті 0 38869 

Кошти клієнтів, у тому числі: 865298 813541 

кошти юридичних осіб, у тому числі: 301474 234406 



в іноземній валюті 17251 18959 

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 132248 114153 

в іноземній валюті 5468 4479 

кошти фізичних осіб, у тому числі: 563824 579135 

в іноземній валюті 463691 448749 

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 98365 89846 

в іноземній валюті 73923 74766 

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 0 0 

в іноземній валюті 0 0 

Інші залучені кошти 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 7 

Відстрочені податкові зобов'язання 0 0 

Резерви за зобов’язаннями 77 123 

Інші фінансові зобов’язання 10738 15830 

Інші зобов'язання 4311 5261 

Субординований борг 45791 42757 

Зобов'язання групи вибуття 0 0 

Усього зобов'язань, у тому числі: 946443 920894 

в іноземній валюті 481455 507294 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 230000 230000 

Емісійні різниці 17925 17925 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -28975 -17906 

Резервні та інші фонди банку 4668 4692 

Резерви переоцінки -99 233 

Усього власного капіталу 223519 234944 

Усього зобов'язань та власного капіталу 1169962 1155838 

Затверджено до випуску та підписано       
 

15.10.2015 року   Керівник Колесник Iрина Вiкторiвна 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Волинець В.Л. (044) 428 61 28 (внут. 1327)   Головний бухгалтер  Гадомська Тетяна Iванiвна 

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



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 3 квартал 2015 року 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за відповідний 

квартал 

попереднього року 

за відповідний 

квартал 

попереднього року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 44275 125398 32686 102014 

Процентні витрати -25925 -76767 -21745 -72011 

Чистий процентний 

дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

18350 48631 10941 30003 

Комісійні доходи 9062 26150 10007 24400 

Комісійні витрати -1635 -4750 -2343 -4843 

Результат від операцій з 

цінними паперами в торговому 

портфелі банку 

0 0 0 0 

Результат від операцій з 

хеджування справедливої 

вартості 

0 0 0 0 

Результат від переоцінки інших 

фінансових інструментів, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням 

результату переоцінки через 

прибутки або збитки 

0 0 0 0 

Результат від продажу цінних 

паперів у портфелі банку на 

продаж 

-49 -124 -204 115 

Результат від операцій з 

іноземною валютою 
1482 12703 3277 1836 

Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
-3338 -20497 -687 7562 

Результат від переоцінки 

об'єктів інвестиційної 

нерухомості 

0 0 0 0 

Доходи/(витрати), які 

виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 

0 0 0 -2263 

Витрати/(доходи), які 

виникають під час первісного 

визнання фінансових 

зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, 

ніж ринкова 

0 0 0 0 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 
1244 171 -1550 -10012 



інших банках 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості та інших 

фінансових активів 

-287 -397 573 -345 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
-1 0 35 -44 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 

зобов'язаннями 
28 46 119 85 

Інші операційні доходи 431 1396 365 1820 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 
-25114 -74398 -21390 -57459 

Частка в прибутку/(збитку) 

асоційованих компаній 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
173 -11069 -857 -9145 

Витрати на податок на 

прибуток 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) від 

діяльності, що триває 
173 -11069 -857 -9145 

Прибуток/(збиток) від 

припиненої діяльності після 

оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) 173 -11069 -857 -9145 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

Переоцінка цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
-346 -333 -274 -721 

Переоцінка основних засобів та 

нематеріальних активів 
0 0 0 0 

Результат переоцінки за 

операціями з хеджування 

грошових потоків 

0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

прибутку асоційованої компанії 
0 0 0 0 

Податок на прибуток, 

пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 

0 0 0 0 

Інший сукупний дохід після 

оподаткування 
-346 -333 -274 -721 

Усього сукупного доходу -173 -11402 -1131 -9866 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від 

діяльності, що триває: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

 

0.01 

 

-0.48 

 

-0.04 

 

-0.40 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0.01 -0.48 -0.04 -0.40 

  



Прибуток/(збиток) на акцію від 

припиненої діяльності: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0 0 0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію за 

квартал: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

 

0.01 

 

-0.48 

 

-0.04 

 

-0.40 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0.01 -0.48 -0.04 -0.40 

 

Затверджено до випуску та підписано       
 

15.10.2015 року   Керівник Колесник Iрина Вiкторiвна 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Волинець В.Л. (044) 428 61 28 (внут. 1327)   Головний бухгалтер  Гадомська Тетяна Iванiвна 

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

 


