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Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2018 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

26410155 

4. Місцезнаходження 

01135, м. Київ, площа Перемоги, 1 

5. Міжміський код, телефон та факс 

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

6. Електронна поштова адреса 

admin@pinbank.ua 
II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 

25.07.2018 
(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 
сторінці 

https://www.pinbank.ua/ в мережі 
Інтернет 

25.07.2018 
(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 
1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів X 

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість  

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
10. Інформація про конвертацію цінних паперів  
11. Інформація про заміну управителя  
12. Інформація про керуючого іпотекою  
13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом  

15. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  

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

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



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

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

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва)  

21. Примітки: 
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - не надаються, оскiльки протягом 
звiтнього перiоду Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. 4. Iнформацiя щодо 
посади корпоративного секретаря - не надається, оскiльки посада корпоративного секретаря у 
Банку вiдсутня. 7. 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не надається, 
оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв (випуск 
яких пiдлягає реєстрацiї). 7. 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не надається, 
оскiльки протягом звiтного перiоду Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. 8. 2) 
iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - не надається, оскiльки 
емiтент є банком, та не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна 
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 
видiв економiчної дiяльностi. 8. 3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не 
надається, оскiльки емiтент є банком, та не займається видами дiяльностi, що класифiкується як 
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 
за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 8. 5) iнформацiя про прийняття рiшення про 
надання згоди на вчинення значних правочинiв - не надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного 
перiоду не приймав рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв. 8. 6) iнформацiя 
про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть - не надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не приймав рiшення 
про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 9. Iнформацiя 
про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не надається, оскiльки протягом звiтного 
перiоду не здiйснювалося надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань 
емiтента за кожним випуском боргових цiнних паперiв. 10. Iнформацiя про конвертацiю цiнних 
паперiв - не надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював конвертацiю 
цiнних паперiв. 11. Iнформацiя про замiну управителя - не надається, оскiльки Емiтент не 
здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 12. Iнформацiя про керуючого iпотекою - не 
надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 13. 
Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв - не надається, оскiльки Емiтент 
не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 14. Iнформацiя про змiни в реєстрi 
забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом - не надається, 
оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 15. 1) iнформацiя про 
замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття - не надається, оскiльки Емiтент не 
здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 15. 2) iнформацiя про розмiр iпотечного 
покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим 
iпотечним покриттям - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних 
цiнних паперiв. 15. 3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром 
(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля 
замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду - не 
надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 15. 4) 
iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 
iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював 
випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 16. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка 



здiйснює обслуговування iпотечних активiв - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск 
(емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 17. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями 
(стандартами) бухгалтерського облiку - не надається у зв'язку з тим, що така Емiтентом за 
пiдсумком звiтного перiоду не складалась. 19. Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть 
поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за 
кожним суб’єктом забезпечення окремо) - не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду не 
здiйснювалося надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емiтента за 
кожним випуском боргових цiнних паперiв. 20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї 
цiльових облiгацiй пiдприємтв, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 
об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював 
випуск (емiсiю) цiльових цiнних паперiв, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'ектами 
нерухомостi. Iнформацiя про засновникiв Емiтента: Вiдкрите акцiонерне товариство "Полтавський 
гiрничо-збагачувальний комбiнат" – володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 
0,2060%; ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРIЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ 
АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБIНАТ" – володiє часткою в статутному капiталi Емiтента в розмiрi 
0,2747%. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовленим аудитором 
(аудиторською фiрмою) не надається, оскiльки промiжна фiнансова звiтнiсть за 2 квартал 2018 
року не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою) у будь-який спосiб. Промiжний звiт 
керiвництва: ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з 
дiючим законодавством України, зокрема Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», 
нормативними актами Нацiонального банку України та на пiдставi лiцензiї №178 вiд 25.10.2011 
року, виданої Нацiональним банком України. ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» є 
унiверсальним банком. Основним видом дiяльностi Банку є надання банкiвських послуг 
юридичним та фiзичним особам. Банк приймає вклади населення, надає кредити та здiйснює 
перекази грошових коштiв на територiї України i за її межами, проводить валюто обмiннi операцiї, 
а також надає iншi банкiвськi послуги юридичним та фiзичним особам. 
Головний офiс Банку знаходиться в м. Києвi. Банк має 32 вiддiлення в мiстах Києвi, Житомирi, 
Вiнницi, Днiпрi, Львовi, Кропивницькому, Одесi, Чернiвцях, Харковi, Херсонi.  
Вiдповiдно до вимог МСФЗ (IFRS) 9 Банк запровадив нову модель визнання збиткiв вiд 
знецiнення: модель очiкуваних кредитних збиткiв. Керiвництво вважає, що воно вживає усiх 
необхiдних заходiв для пiдтримання стабiльної дiяльностi Банку. Система управлiння ризиками у 
Банку наявна. Вона розроблена на пiдставi мiжнародних норм та стандартiв, базується на досвiдi 
розвинутих фiнансових ринкiв та пройшла адаптацiю на українському ринку. Вона охоплює всi 
основнi функцiї з iдентифiкацiї, аналiзу та оцiнки ризикiв, а також поточного супроводження, 
керування та нагляду за процесами управлiння ризиками. В своїй дiяльностi Банк видiляє наступнi 
категорiї ризикiв: кредитний ризик, ризик лiквiдностi, ринковi ризики, операцiйний ризик. Служба 
ризик-менеджменту Банку представлена Департаментом аналiзу та ризикiв. Для зниження ризикiв 
вiд проведення кредитних та iнвестицiйних операцiй Банком створенi постiйно дiючi колегiальнi 
органи: Кредитний Комiтет та Комiтет з управлiння активами i пасивами. Основною метою Банку, 
з урахуванням умов, що склалися та прогнозiв на 2018 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.Твердження щодо промiжної iнформацiї, а саме - офiцiйна позицiя осiб, якi 
здiйснюють управлiнськi функцiї, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова 
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне 
подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i, що 
промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до 
частини четвертої статтi 40 1 цього Закону»: Керiвництво пiдтверджує офiцiйну позицiю, що 
наскiльки це їм вiдомо, промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв 
бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 
звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 
фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i i, що промiжний звiт керiвництва включає 



достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 1 цього 
Закону». Вiдомостi про участь Емiтента в iнших юридичних особах: у 2005р. Емiтент брав участь 
у заснуваннi ПрАТ "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй"(код за ЄДРПОУ33691415) . 
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 31.03.2018р. 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. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв або правочинiв, щодо вчинення яких є 
заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, 
та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть – значних правочинiв або правочинiв, 
щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв 
iз заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть у звiтному перiодi не 
було. Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 
голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 
результатами обмеження таких прав передано iншiй особi: загальна кiлькiсть голосуючих акцiй –
22 889 416 штук; кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено – 0 (нуль); кiлькiсть 
голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй 
особi - 0 (нуль).  



III. 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. Органи управління підприємства - 
11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

Нацiональний банк України 

2) МФО банку 300001 

3) поточний рахунок 32009109801026 

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

Операцiйне управлiння 
Нацiонального банку України 

5) МФО банку 300001 

6) поточний рахунок 32002109801 
 

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.  



VI. Інформація про 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) 36 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", Головний бухгалтер 

8. 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. 
У звiтному кварталi посадовим особам Емiтента (крiм членiв 

Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у 
розмiрi 786 333,58 грн. 

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

Загальний стаж роботи Колесник I.В. складає 36 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 Москаленко Iрина Василiвна 



фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи - 

4. Рік народження 1964 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 28 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", радник групи радникiв 

8. 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.  
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв 

Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у 
розмiрi 786 333,58 грн. 

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

Загальний стаж роботи Москаленко I.В. складає 28 рокiв. 
Iнформацiя щодо посад, якi обiймала Москаленко I.В. протягом 

п'яти останнiх рокiв: 
04.08.2008 - 07.12.2012 - заступник Голови Правлiння, член 

Правлiння ПАТ"Комерцiйний банк "Актив- банк" 
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) 16 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК», директор 
департаменту з розвитку бiзнесу. 

8. 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.  

У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв 
Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у 

розмiрi 786 333,58 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 16.04.2009 - по 01.04.2012 Директор Захiдної дирекцiї з розвитку 
бiзнесу, 

з 02.04.2012 - по 05.11.2013 Директор департаменту з розвитку 
бiзнесу, 

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) 29 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", заступник головного 
бухгалтера. 

8. 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. 
У звiтному роцi посадовим особам Емiтента (крiм членiв 

Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї) була виплачена винагорода у 
розмiрi 786 333,58 грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Гадомська 
Т.I. не має.  

Загальний стаж роботи Гадомської Т.I. складає 29 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 - заступник головного бухгалтера 

ПАТ «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) 26 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", заступник Голови 
Правлiння, член Правлiння 

8. 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 кварталi членам Наглядової ради була виплачена 

винагорода у розмiрi 249 903,93 грн. 
Загальний стаж роботи Сахно С.В. складає 26 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) 45 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПАТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК", начальник служби 
безпеки, член Правлiння 

8. 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 звiтному кварталi членам Наглядової ради була виплачена 
винагорода у розмiрi 249 903,93 грн. 

Загальний стаж роботиКоляди В.П. складає 45 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) 26 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ПАТ "Держзембанк" - корпоративний секретар. 

8. 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 звiтному роцi членам Наглядової ради була виплачена винагорода 
у розмiрi 249 903,93 грн. 

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

Загальний стаж роботи Голубєвої О.В. складає 26 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) 27 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ДПЗД "Укрiнтеренерго", заступник директора, начальник 
управлiння закупiвель та маркетингу 

8. 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 звiтному кварталi членам Наглядової ради була виплачена 
винагорода у розмiрi 249 903,93 грн. 

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

Загальний стаж роботи Танцюри Г.В.складає 27 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 Наглядової ради 

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

Солодко Євгенiй Вiкторович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи - 

4. Рік народження 1973 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 27 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

"СД" ЛТД, директор виробничо-комерцiйного спiльного 
пiдприємства. 

8. 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 звiтному роцi членам Наглядової ради була виплачена винагорода 
у розмiрi 249 903,93 грн. 

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

Загальний стаж роботи Солодка Є.В.складає 27 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) 29 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ВАТ "Українська iновацiйно-фiнансова компанiя", головний 
економiст. 

8. 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 Наглядовiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок 

та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Наглядову 
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 кварталi 
не вiдбувалось.  

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

Загальний стаж роботи Костенко Н.I. складає 29 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) 26 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ТОВ "ВС ЕНЕРДЖI IНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА", начальник 
вiддiлу iнвестицiйного фiнансування. 

8. 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 

Наглядовiй радi, Правлiнню Емiтента та iнiцiатору проведення 
позапланової (спецiальної) перевiрки; доповiдати Загальним зборам 
та Наглядовiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок 

та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати 
Наглядовому 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 кварталi 
не вiдбувалось.  

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

Загальний стаж роботи Цибань С.В. складає 26 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.  
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 

Вольний Євген Володимирович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи - 

4. Рік народження 1980 

5. Освіта вища 



6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

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

8. 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 Наглядовiй радi Емiтента про результати проведених перевiрок 

та виявленi недолiки i порушення; негайно iнформувати Наглядову 
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 16 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. 
VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

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

2. Організаційно-правова 
форма Приватне акціонерне товариство 



3. Kод за ЄДРПОУ 20033533 

4. Місцезнаходження м. Київ  

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

293993 

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 м. Київ  

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

641756 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 19.02.2015 

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 "Страхова компанiя "ПРОВIДНА" 

2. Організаційно-правова 
форма Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 23510137 

4. Місцезнаходження м. Київ  

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 "Українська пожежно-страхова 
компанiя" 

2. Організаційно-правова 
форма Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 20602681 

4. Місцезнаходження м. Київ  

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

641952 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 09.06.2015 

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 "Українська страхова компанiя 
"Княжа Вiєнна Iншуранс груп" 

2. Організаційно-правова 
форма Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 24175269 

4. Місцезнаходження м. Київ  

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 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-правова 
форма Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження м. Київ  

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 вiдповiдальнiстю «Аудиторська фiрма 
«Актив-Аудит» 

2. Організаційно-правова 
форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 30785437 

4. Місцезнаходження м. Київ  

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

2315 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 30.03.2001 

7. Міжміський код та 
телефон/факс (044) 498-56-52 (044) 498-56-52 

8. Вид діяльності аудиторська дiяльнiсть 

9. Опис 
Емiтент користується послугами ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив-

Аудит» щодо здiйснення аудиту та пiдтвердження фiнансової 
звiтностi.  

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

2. Організаційно-правова 
форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 33262696 

4. Місцезнаходження м. Київ  

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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
"ЕНЕРГЕТИЧНА РЕЄСТРАЦIЙНА КОМПАНIЯ" 

2. Організаційно-правова 
форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 31810610 

4. Місцезнаходження Київ 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

263431 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 10.10.2013 

7. Міжміський код та 
телефон/факс (044) 494-43-73 (044) 494-43-73  

8. Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, 
депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 
Емiтент користується послугами щодо обслуговування власного 

рахунку в цiнних паперах та облiку рахункiв власникiв цiнних паперах 
Емiтента. 



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  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 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 
привілейована 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  10 15797  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 та забезпечення емітента 

Види зобов'язань Дата 
виникнення 

Непогашена частина 
боргу (тис. грн.) 

Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

Зобов'язання за 
цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за 
кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 
паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН 
(за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними 
паперами (у тому числі 
за похідними цінними 
паперами)(за кожним 
видом): 

X 0 X X 

за фінансовими 
інвестиціями в 
корпоративні права (за 
кожним видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та 
забезпечення X 64279 X X 

Усього зобов'язань та 
забезпечень X 1317022 X X 

Опис: 

Статтi балансу станом за 30.06.2018р. «Кошти клiєнтiв» в сумi 1 252 714 тис. грн., резерви за 
зобов’язаннями в сумi 29 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 30.06.2018р.: «Iншi фiнансовi 
зобов’язання» в сумi 23 943 тис. грн., та «Субординований борг» в сумi 40 336 тис. грн. 



4. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів 

№ 
з/
п 

Дата 
прийнят

тя 
рішення 

Найменуван
ня 

уповноважен
ого органу, 
що прийняв 

рішення 

Граничн
а 

сукупна 
вартість 
правочи

нів 
(тис.грн) 

Вартість 
активів 
емітента 

за 
даними 
останнь
ої річної 
фінансо

вої 
звітності 

(тис. 
грн) 

Співвідноше
ння 

граничної 
сукупної 
вартості 

правочинів 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

особливої 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційній 
базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 12.04.201
8 

Загальнi 
збори 

акцiонерiв 
Банку 

700000 1561776 44.82 

Депозитнi 
сертифiкати 
Нацiональн
ого банку 
України  

12.04.2018 https://www.pinban
k.ua/ 

Зміст інформації: 

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. 



Проміжний скорочений звіт 
про фінансовий стан (Баланс) 

на 30.06.2018 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній 
період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти  472319 630833 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 
України    

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток    

Кошти в інших банках    
Кредити та заборгованість клієнтів  596707 639155 

Цінні папери в портфелі банку на продаж  69 69 

Цінні папери в портфелі банку до погашення  450740 210216 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії    
Інвестиційна нерухомість    
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток  4  

Відстрочений податковий актив  1351 1351 

Гудвіл    
Основні засоби та нематеріальні активи  16375 20335 

Інші фінансові активи    
Інші активи  49333 52349 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 
вибуття  1973 1973 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників  
Активи – усього за додатковими статтями    
Усього активів:  1588871 1556281 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків    
Кошти клієнтів  1252714 1252429 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток    

Боргові цінні папери, емітовані банком    
Інші залучені кошти    
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток   540 

Відстрочені податкові зобов'язання    
Резерви за зобов’язаннями  29 32 

Інші фінансові зобов’язання    



Інші зобов'язання  23943 28502 

Субординований борг  40336 40347 

Зобов'язання групи вибуття    
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 
показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями    
Усього зобов'язань:  1317022 1321850 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал  230000 230000 

Емісійні різниці  17924 17924 

Незареєстрований статутний капітал    
Інший додатковий капітал    
Резервні та інші фонди банку  6306 4790 

Резерви переоцінки    
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  17619 -18283 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 
показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями    
Неконтрольована частка    
Усього власного капіталу  271849 234431 

Усього зобов'язань та власного капіталу  1588871 1556281 

Промiжний скорочений звiт про фiнансовий стан на 30 червня 2018 року неаудовано. 
*- балансова вартiсть фiнансових iнструментiв вiдображена вiдповiдно до МСФЗ 9. 
Залишки статей Промiжного скороченого фiнансового звiту на 01.01.2018р. вiдрiзняються вiд 
залишкiв Звiту про фiнансовий стан станом на 31.12.2017р. на суми рiзниць мiж балансовою 
вартiстю фiнансових iнструментiв оцiненою згiдно з МСФЗ 9 та МСБО 39. 
Затверджено до випуску та підписано        

25.07.2018 року   Голова правління Колесник I.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Гадомська Т.I., (044) 4286128(вн.1265)   Головний бухгалтер  Гадомська Т.I. 

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



Проміжний скорочений звіт 
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 2 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній 
період 

1 2 3 4 

Процентні доходи  35624 39060 

Процентні витрати  -13209 -19488 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  22415 19572 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках    

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після 
створення резерву під знецінення кредитів та 
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках    

Комісійні доходи  14468 14745 

Комісійні витрати  -3644 -5373 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток    

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості    
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 
продаж    

Результат від операцій з іноземною валютою  1268 983 

Результат від переоцінки іноземної валюти  -2075 -551 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості    
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання 
фінансових активів за процентною ставкою, вищою або 
нижчою, ніж ринкова    

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання 
фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або 
нижчою, ніж ринкова    

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів    

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 
паперів у портфелі банку на продаж    

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 
паперів у портфелі банку до погашення    

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями   -154 

Інші операційні доходи  321 181 

Адміністративні та інші операційні витрати  -9873 -21442 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній    



Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників  
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями    
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників  
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями    
Прибуток/(збиток) до оподаткування  8738 -8309 

Витрати на податок на прибуток  -2372  
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває  6366 -8309 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування    

Прибуток/(збиток) за рік  6366 -8309 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів    
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії    
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 
показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 
статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 
показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 
статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного 
доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток    

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 
прибуток чи збиток після оподаткування    

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж    
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 
потоків    

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 
звітності    

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії    
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 
показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 
статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 
показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 
статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи 
збиток    



Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 
прибуток чи збиток після оподаткування    

Інший сукупний дохід після оподаткування    
Усього сукупного доходу за рік  6366 -8306 

Прибуток (збиток), що належить:  
власникам банку  6366 -8309 

неконтрольованій частці    
Усього сукупного доходу, що належить:  
власникам банку  6366 -8306 

неконтрольованій частці    
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:  
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 17 0.28 -0.36 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію    
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:  
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію    
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію    
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 
банку:  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 17 0.28 -0.36 

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

 
Промiжний скорочений звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 2 квартал, що 
закiнчився 30 червня 2018 року неаудовано.  
Затверджено до випуску та підписано        

25.07.2018 року   Голова правління Колесник I.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Гадомська Т.I., (044) 4286128(вн.1265)   Головний бухгалтер  Гадомська Т.I. 

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



Проміжний скорочений звіт 
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2 квартал 2018 року 

 

Найменува
ння статті 

Примі
тки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрол
ьована 
частка 

Усьог
о 

власн
ого 

капіт
алу 

статут
ний 

капіта
л 

емісійн
і 

різниці 
та 

інший 
додатк
овий 

капіта
л 

незареєстр
ований 

статутний 
капітал 

резер
вні 
та 

інші 
фонд

и 

резерв
и 

переоц
інки 

нерозподі
лений 

прибуток 

додат
кові 

статті 

усь
ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок 
на кінець 
періоду, 
що передує 
попереднь
ому 
періоду (до 
перерахун
ку) 

 230000 17924  4675  -14046    
23855

3 

Вплив змін 
облікової 
політики, 
виправленн
я помилок 
та вплив 
переходу 
на нові 
та/або 
переглянуті 
стандарти і 
тлумачення 

           

Скоригован
ий залишок 
на початок 
попередньо
го періоду 

           

Усього 
сукупного 
доходу:  

прибуток/(з
биток) за 
рік       -6533    -6533 

інший 
сукупний 
дохід      9     9 

Амортизаці
я резерву            



переоцінки 
основних 
засобів або 
реалізовани
й результат 

Розподіл 
прибутку 
до 
резервних 
та інших 
фондів 

    115  -115     

Незареєстр
ований 
статутний 
капітал 

           

Операції з 
акціонерам
и            

Емісія 
акцій:  

номінальна 
вартість            

емісійний 
дохід            

Власні 
акції, що 
викуплені в 
акціонерів: 

 

купівля            
продаж            
анулюванн
я            

Об'єднання 
компаній            

Дивіденди       -24    -24 

Залишок на 
кінець 
попередньо
го періоду 

 230000 17924  4790 9 -20718    
23200

5 

Усього 
сукупного 
доходу:  

прибуток/(з
биток) за 
рік       37442    37442 

інший 
сукупний 
дохід            

Амортизаці
я резерву            



переоцінки 
основних 
засобів або 
реалізовани
й результат 

Розподіл 
прибутку 
до 
резервних 
та інших 
фондів 

    1516  -1516     

Незареєстр
ований 
статутний 
капітал 

           

Операції з 
акціонерам
и            

Емісія 
акцій:  

номінальна 
вартість            

емісійний 
дохід            

Власні 
акції, що 
викуплені в 
акціонерів: 

 

купівля            
продаж            
анулюванн
я            

Об'єднання 
компаній            

Дивіденди       -24    -24 

Додаткові 
статті – 
опис статей 
та вміст 
показників 

 

Додаткові 
статті – 
усього за 
додатковим
и статтями 

           

Залишок на 
кінець 
звітного 
періоду 

 230000 17924  6306  -17619    
27184

9 

 



Промiжний скорочений звiт про змiни у власному капiталi за 2 квартал , що закiнчився 30 липня 
2018 року неаудовано. 
Затверджено до випуску та підписано        

25.07.2018 року   Голова правління Колесник I.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Кiютiна Н.М., (044) 4286128(вн.1270)   Головний бухгалтер  Гадомська Т.I. 

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



Проміжний скорочений звіт 
про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній 
період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані    
Процентні витрати, що сплачені    
Комісійні доходи, що отримані    
Комісійні витрати, що сплачені    
Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток    

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами    
Результат операцій з іноземною валютою    
Інші отримані операційні доходи    
Виплати на утримання персоналу, сплачені    
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені    
Податок на прибуток, сплачений    
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях    

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях    
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 
Національному банку України    

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів    
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах    

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках    
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 
клієнтів    

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів    
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів    
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків    
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів    
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 
емітовані банком    

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями    
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань    



Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань    
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 
операційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж    
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 
продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення    
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку 
до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 
грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній    
Надходження від реалізації асоційованих компаній    
Придбання інвестиційної нерухомості    
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості    
Придбання основних засобів    
Надходження від реалізації основних засобів    
Придбання нематеріальних активів    
Надходження від вибуття нематеріальних активів    
Дивіденди, що отримані    
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій    
Емісія привілейованих акцій    
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій    
Викуп власних акцій    
Продаж власних акцій    
Отримання субординованого боргу    
Погашення субординованого боргу    
Отримання інших залучених коштів    
Повернення інших залучених коштів    
Додаткові внески в дочірню компанію    
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю    
Дивіденди, що виплачені    
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів    
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
фінансової діяльності    



Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 
на грошові кошти та їх еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду    
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду    
- 
Затверджено до випуску та підписано        

10.03.2017 року   Голова правління Колесник I.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Гадомська Т.I.(044)428-6128(вн.12-65)   Головний бухгалтер  Гадомська Т.I. 

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



 
Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній 
період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  39814 -6534 

Коригування:    
Знос та амортизація  4948 5282 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 5, 6 -6538 16354 

Амортизація дисконту/(премії)  -108 -251 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток    

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами    
Результат операцій з іноземною валютою  3646 625 

(Нараховані доходи)  -1393 -1979 

Нараховані витрати  -716 154 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності   -35 

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності    
Інший рух коштів, що не є грошовим  -433 -10598 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях  39220 24214 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях    
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 
Національному банку України    

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів    
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що 
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах    

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках    
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 
клієнтів 5 48299 -6143 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів    
Чисте зменшення (збільшення) інших активів  2140 -15707 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків    
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 8 910 -141215 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 
емітовані банком    



Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 9 -266 -27 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань    
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань  -5023 10492 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
операційної діяльності до сплати податку на прибуток  85280 -128386 

Податок на прибуток, що сплачений  -2372 -4 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
операційної діяльності  82908 -128390 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж  -17960000 -9620000 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 
продаж  0  

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення    
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку 
до погашення  17720000 9750000 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 
грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній    
Надходження від реалізації асоційованих компаній    
Придбання інвестиційної нерухомості    
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості   3891 

Придбання основних засобів  -627 -11236 

Надходження від реалізації основних засобів    
Придбання нематеріальних активів  -954 -1224 

Надходження від вибуття нематеріальних активів    
Дивіденди, що отримані   2 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
інвестиційної діяльності  -241581 127577 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій    
Емісія привілейованих акцій    
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій    
Викуп власних акцій    
Продаж власних акцій    
Отримання субординованого боргу    
Погашення субординованого боргу    
Отримання інших залучених коштів    
Повернення інших залучених коштів    
Додаткові внески в дочірню компанію    



Надходження від продажу частки участі без втрати контролю    
Дивіденди, що виплачені 18 -24 -24 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів    
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
фінансової діяльності  -24 -24 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 
на грошові кошти та їх еквіваленти  183 -3096 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів  -158514 -3933 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду  630833 196378 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду  472319 192445 

Промiжний скорочений звiт про рух грошових коштiв за 2 квартал, що закiнчився 30 червня 
2018 року неаудовано. 
Затверджено до випуску та підписано        

25.07.2018 року   Голова правління Колесник I.В. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Гадомська Т.I.(044)428-61-28(вн.1265)   Головний бухгалтер  Гадомська Т.I. 

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



Примітки 
до проміжного скороченого звіту 

за 2 квартал 2018 року 

 
№ 
з/п Текст примітки 

1 

Примiтка 1. Iнформацiя про банк Найменування Банку: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» Мiсцезнаходження Банку: 01135, м. Київ, площа Перемоги,1 Органiзацiйно-
правова форма: приватне акцiонерне товариство Країна реєстрацiї: Україна Акцiонерний банк «Перший 

Iнвестицiйний Банк» зареєстровано Нацiональним банком України 20 червня 1997 року. У вiдповiдностi до 
норм Закону України «Про акцiонернi товариства» та за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв, Банк змiнив 

свою назву на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК». Змiна 
найменування Банку з ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» на 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» вiдбулась у зв'язку зi змiною типу 
акцiонерного товариства з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство. Змiна типу 

вiдбулась в зв’язку iз необхiднiстю приведення Статуту Банку у вiдповiднiсть до вимог Закону України № 
2210-VIII «Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо спрощення ведення бiзнесу та 

залучення iнвестицiй емiтентами цiнних паперiв» вiд 16 листопада 2017 року. АТ «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» здiйснює свою дiяльнiсть згiдно з дiючим законодавством України, зокрема 

Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», нормативними актами Нацiонального банку України та 
на пiдставi лiцензiї №178 вiд 25.10.2011 року, виданої Нацiональним банком України. АТ «ПЕРШИЙ 

IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» є унiверсальним банком. Основним видом дiяльностi Банку є надання банкiвських 
послуг юридичним та фiзичним особам. Банк приймає вклади населення, надає кредити та здiйснює перекази 
грошових коштiв на територiї України i за її межами, проводить валюто обмiннi операцiї, а також надає iншi 

банкiвськi послуги юридичним та фiзичним особам. Головний офiс Банку знаходиться в м. Києвi. Банк має 32 
вiддiлення в мiстах Києвi, Житомирi, Вiнницi, Днiпрi, Львовi, Кропивницькому, Одесi, Чернiвцях, Харковi, 
Херсонi, Рiвному. Акцiонерами Банку на 30 червня 2018 року є 5 юридичних та 5 фiзичних осiб. Iстотною 

участю в акцiонерному капiталi Банку в розмiрi 88,89% володiє Є.Л.Гiнер, нерезидент, громадянин Росiйської 
Федерацiї. Кiнцевою контролюючою стороною Банку є Є.Л.Гiнер. За станом на кiнець дня 30.06.2018р. частка 

керiвництва у Статутному капiталi Банку складає: - Спостережна рада Банку – 0 % - Правлiння Банку – 0% 
Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть затверджена до випуску 25 липня 2018 року. Помилок та пов'язаних з 
ними коригувань, якi є важливими для розумiння змiн у фiнансовому станi Банку, пiсля дати останньої рiчної 

звiтностi не виявлено. Нетипових операцiй, якi могли б вплинути на активи, зобов'язання та капiтал або 
потоки грошових коштiв, АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» протягом пiврiччя, що закiнчилося 30 

червня 2018 року, не здiйснював. При складаннi промiжної скороченої фiнансової звiтностi Банк 
використовував наскрiзну нумерацiю примiток. Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi 

припущення безперервної дiяльностi Банку у майбутньому.  
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Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть Банкiвський сектор 
працював у першому пiврiччi 2018 року без помiтних потрясiнь, макроекономiчна ситуацiя була сприятливою 

завдяки вищим темпам економiчного зростання, вiдсутностi шокiв на валютному ринку та подальшому 
уповiльненню iнфляцiї. За оцiнками Нацiонального банку за останнi пiвроку знизилися кредитний ризик та 

ризик прибутковостi банкiвського сектору. Ризик лiквiдностi залишається низьким. Ключовим викликом для 
України залишається рефiнансування зовнiшнiх боргiв. Без належної спiвпрацi з мiжнародними фiнансовими 
органiзацiями неможливо буде залучити необхiднi кошти на вигiдних умовах. Сприятливi макроекономiчнi 
тенденцiї забезпечили стабiльну роботу банкiвського сектору. Банки мають стiйке внутрiшнє фондування – 

гривневi кошти зростають темпами вищими за 15% на рiк, кошти клiєнтiв перевищують 80% загальних 
зобов’язань сектору. Це також створює певнi ризики лiквiдностi у разi настання зовнiшнього шоку – залученi 

на внутрiшньому ринку ресурси короткi. Банки повиннi тримати достатнiй обсяг високоякiсних лiквiдних 
активiв, щоб мати змогу повнiстю виконувати свої зобов’язання навiть в умовах стресових сценарiїв. За 

даними НБУ станом на 01.06.2018 кiлькiсть банкiв, якi мають банкiвську лiцензiю складає 82, на початок 2018 
року – 82. Чистi активи банкiв станом на 01.06.2018 становили 1 311 896 млн. грн., тодi як 01.01.2018 – 1 336 

358 млн. грн. Зменшення на 24462 млн. грн. вiдбулося в основному за рахунок формування резерву пiд активи 
(прирiст на 29 984 млн. грн.). Капiтал банкiв зменшився на 4 790 млн. грн. та становив 158 807 млн. грн., 

зобов’язання банкiв зменшились на 19 672 млн. грн. та склали 1 153 089 млн. грн. Основною метою Банку, з 
урахуванням умов, що склалися та прогнозiв на 2018 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.  
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Примiтка 3. Основи подання промiжної скороченої фiнансової звiтностi Промiжна скорочена фiнансова 
звiтнiсть Банку за шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2018 року пiдготована у вiдповiдностi до 
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть». Промiжна 

скорочена фiнансова звiтнiсть не мiстить всiх вiдомостей i даних, що пiдлягають розкриттю в рiчнiй 
фiнансовiй звiтностi, i повинна розглядатися у сукупностi з рiчною фiнансовою звiтнiстю Банку станом на 31 

грудня 2017 року. Принципи облiку, прийнятi при пiдготовцi промiжної скороченої фiнансової звiтностi, 
вiдповiдають принципам, що застосовувалися при пiдготовцi рiчної фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31 грудня 2017 року та прийнятих нових поправок до стандартiв, якi вступили в дiю починаючи з 
1 сiчня 2018 року. Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть складена з врахуванням вимог нового стандарту 

МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (iз змiнами, внесеними в липнi 2014 року, вступає в силу для рiчних 
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Основнi вiдмiннi характеристики нового 

стандарту полягають в наступному: - Фiнансовi активи класифiкуються за трьома категорiями оцiнки: 
оцiнюванi згодом за амортизованою вартiстю, оцiнюванi згодом за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд, i оцiнюванi згодом за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. - Класифiкацiя 
боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами органiзацiї та вiд того, чи 

включають передбаченi договором грошовi потоки виключно виплати основної суми i вiдсоткiв. Якщо 
борговий iнструмент утримується для отримання коштiв, то вiн може враховуватися за амортизованою 
вартiстю, якщо вiн при цьому вiдповiдає також вимозi про виплату виключно основної суми i вiдсоткiв. 

Борговi iнструменти, що вiдповiдають вимозi про виплату виключно основної суми та вiдсоткiв, утримуванi в 
портфелi, коли органiзацiя одночасно утримує грошовi потоки активiв i продає активи, можуть бути вiднесенi 
до категорiї за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, якi не мiстять грошовi 
потоки, що вiдповiдають вимозi про виплату виключно основної суми та вiдсоткiв, повиннi оцiнюватися за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток (наприклад, похiднi iнструменти). Вбудованi похiднi 
iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових активiв, а включаються до їх складу при оцiнцi дотримання 
умови виплати виключно основної суми i вiдсоткiв. - Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за 
справедливою вартiстю. При цьому керiвництво може прийняти рiшення, яке не пiдлягає змiнi, про подання 

змiн у справедливiй вартостi в складi iншого сукупного доходу, якщо iнструмент не призначений для торгiвлi. 
Якщо ж iнструмент власного капiталу вiдноситься до категорiї «призначених для торгiвлi», то змiни у 

справедливiй вартостi представляються у звiтi про прибутки та збитки. Вiдповiдно до вимог МСФЗ (IFRS) 9 
Банк запровадив нову модель визнання збиткiв вiд знецiнення: модель очiкуваних кредитних збиткiв. Модель 

передбачає «трьохетапний» пiдхiд, заснований на змiнi кредитної якостi фiнансових активiв з моменту їх 
первiсного визнання. Банк враховує миттєвi збитки, рiвнi очiкуваним кредитним збиткам за 12 мiсяцiв, при 

первiсному визнаннi фiнансових активiв, якi не є знецiненими кредитними активами (або очiкуваним 
кредитним збиткам за весь термiн дiї для торгової дебiторської заборгованостi). У тих випадках, коли 

кредитний ризик значно збiльшується, знецiнення оцiнюється з використанням очiкуваних кредитних збиткiв 
за весь термiн дiї кредиту, а не очiкуваних кредитних збиткiв за 12 мiсяцiв. Модель передбачає операцiйнi 

спрощення для оренди i торгової дебiторської заборгованостi. Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Банку 
включає в себе звiтнiсть за шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2018 року. Одиницi вимiру, у яких 

подається промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть - тисячi гривень. Фiнансова звiтнiсть складена на основi 
припущення про безперервнiсть дiяльностi. Операцiї з пов’язаними особами Банк проводить за звичайними 

цiнами або за тарифами, що дiють в Банку. На час подання промiжної скороченої фiнансової звiтностi за 
шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2018 року, суттєвих помилок минулих перiодiв не виявлено, 

коригування звiтностi не здiйснювалося.  
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Примiтка 4. Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) Рядок 
Найменування статтi 30 червня 2018 року (неаудовано) 01 сiчня 2018 року (неаудовано) 1 Готiвковi кошти 64 

699 50 349 2 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв) 112 647 54 076 3 
Кореспондентськi рахунки та депозити "овернайт" у банках: 294 986 526 436 3.1 України 294 986 526 436 3.2 

Iнших країн - - 4 Резервiв пiд знецiнення коштiв на вимогу в iнших банках (13) (28) 5 Усього грошових коштiв 
та їх еквiвалентiв 472 319 630 833  
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Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 5.1.Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.) 
Рядок Найменування статтi 30 червня 2018 року (неаудовано) 01 сiчня 2018 року (неаудовано) 1 Кредити 
юридичним особам 655 286 702 217 2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 5 399 6 605 3 Кредити, що наданi 

фiзичним особам на поточнi потреби 2 258 1 457 4 Резерв пiд знецiнення кредитiв (66 236) (71 124) 5 Усього 
кредитiв за мiнусом резервiв 596 707 639 155 Iнформацiя за кредитами, що наданi пов’язаним сторонам 
зазначена в Примiтцi 20. Станом на 30 червня 2018 року сума нарахованих та не отриманих процентних 

доходiв, яка включена до даних Примiтки 5 складає 10 282 тис. грн.; на 01 сiчня 2018 року – 8 936 тис. грн. 
Цiннi папери, якi б забезпечували кредити та заборгованiсть клiєнтiв за операцiями репо, вiдсутнi. Таблиця 

5.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами (тис. грн.) Ря-док Рух резервiв Кредити юридичним 



особам Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 
Залишок за станом на 1 сiчня 2017 року (37 084) (2 255) (741) (40 080) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд 

знецiнення протягом шестимiсячного перiоду 2017 року (12 927) (327) 64 (13 190) 3 Списання безнадiйної 
заборгованостi за рахунок резерву 3 520 - - 3 520 4 Залишок за станом на кiнець дня 30 червня 2017 року 

(неаудовано) (46 491) (2 582) (677) (49 750) 5 Залишок за станом на 1 сiчня 2018 року (неаудовано) (67 465) (3 
128) (531) (71 124) 6 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом шестимiсячного перiоду 2018 
року 6 136 735 39 6 910 7 Курсовi рiзницi (909) (24) (2) (935) 8 Рекласифiкацiя знецiнених вiдсоткiв у резерви 
(1 236) (282) (55) (1 573) 9 Списання безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву - 486 - 486 10 Залишок за 

станом на кiнець дня 30 червня 2018 року (неаудовано) (63 474) (2 213) (549) (66 236) В звiтному перiодi 
вiдбулося часткове погашення контрагентами ранiше списаної за рахунок резервiв безнадiйної заборгованостi 

на загальну суму 24 тис. грн. В звiтному перiодi за рахунок створених резервiв списано безнадiйну 
заборгованiсть за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв в сумi 486 тис. грн.  
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Примiтка 6. Iнвестицiї в цiннi папери Таблиця 6.1 Iнвестицiї в цiннi папери (тис. грн.) Рядок Найменування 
статтi 30 червня 2018 року (неаудовано) 01 сiчня 2018 року (неаудовано) 1 Борговi цiннi папери, що 

облiковуються за амортизованою собiвартiстю: 450 740 210 216 1.1 Депозитнi сертифiкати, емiтованi 
Нацiональним банком України 450 740 210 216 2 Борговi цiннi папери, iнструменти капiталу, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибутки та збитки 69 69 3 Резерв пiд знецiнення цiнних 
паперiв - - 4 Усього iнвестицiї в цiннi папери за мiнусом резервiв 450 809 210 285 Таблиця 6. 2 «Аналiз змiни 
резерву пiд знецiнення iнвестицiй у цiннi папери за звiтний перiод» не заповнюються у зв’язку з вiдсутнiстю 

змiни резервiв. Цiннi папери не передавались у виглядi забезпечення за операцiями репо.  
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Банк класифiкує необоротнi активи як утримуванi для продажу, якщо балансова вартiсть таких активiв 
вiдшкодовуватиметься шляхом операцiї з продажу, а не поточного використання. Як необоротнi активи, 

утримуванi для продажу, Банком класифiковано нежитлове примiщення в м. Києвi. Очiкується, що продаж, 
буде визнано до кiнця грудня 2018 року. Таблиця 7.1. Необоротнi активи утримуванi для продажу, та активи 

групи вибуття (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 30 червня 2018 року (неаудовано) 01 сiчня 2018 року 
(неаудовано) Необоротнi активи, утримуванi для продажу: 1 Основнi засоби 1 973 1 973 2 Усього необоротних 

активiв, утримуваних для продажу 1 973 1 973  
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Примiтка 8. Кошти клiєнтiв Таблиця 8.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 30 червня 2018 
року (неаудовано) 01 сiчня 2018 року (неаудовано) 1 Iншi юридичнi особи 948 019 878 412 1.1 Поточнi 

рахунки 934 809 768 408 1.2 Строковi кошти 13 210 110 004 2 Фiзичнi особи: 304 695 374 017 2.1 Поточнi 
рахунки 147 201 103 649 2.2 Строковi кошти 157 494 270 368 3 Усього коштiв клiєнтiв 1 252 714 1 252 429 

Станом на 30 червня 2018 року та 01 сiчня 2018 року нарахованi та несплаченi процентнi витрати за коштами 
клiєнтiв юридичних i фiзичних осiб складають 2 452 тис. грн. та 3 081 тис. грн. вiдповiдно.  
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Примiтка 9. Резерви за зобов'язаннями Таблиця 9.1. Змiни резервiв за зобов’язаннями за шестимiсячний 
перiод, що закiнчився 30 червня 2018 року (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру 

Iншi Усього 1 Залишок на 1 сiчня 2018 року (неаудовано) 32 - 32 2 Формування та/або збiльшення резерву (3) - 
(3) 3 Комiсiї отриманi за виданими гарантiями 17 - 17 4 Амортизацiя комiсiй, що отриманi за виданими 

гарантiями, яка вiдображена у промiжному скороченому звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд 
(17) - (17) 5 Iнший рух - - - 6 Залишок на кiнець дня 30 червня 2018 року (неаудовано) 29 - 29  
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Примiтка 10. Субординований борг (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 30 червня 2018 року (неаудовано) 
01 сiчня 2018 року (неаудовано) 1 Субординований борг 40 336 40 347 2 Усього 40 336 40 347 Банком 

залучено кошти на умовах субординованого боргу вiд Iнвестора – юридичної особи в сумi 30 000 тис. грн. 
(ставка залучення – 10,25% рiчних) та Iнвестора - фiзичної особи в сумi 10 000 тис. грн. (ставка залучення – 

12,5% рiчних). Кошти залучено на строк до 31 грудня 2025 року. До Примiтки включено суму нарахованих та 
несплачених процентних витрат за субординованим боргом в сумi 336 тис. грн. станом на 30 червня 2018 року 

та 347 тис. грн. – на 01 сiчня 2018 року.  
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Примiтка 11. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу) (тис. грн.) Рядок Найменування 
статтi За шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2018 року За шестимiсячний перiод, що закiнчився 
30 червня 2017 року 1 Залишок на 01 сiчня 2018 року (неаудовано) - - 2 Переоцiнка iнвестицiй у iнструменти 

капiталу - 9 3 Переоцiнка боргових фiнансових iнструментiв - - 4 Переоцiнка основних засобiв та 
нематерiальних активiв - - 5 Усього змiни резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) - 9 6 Залишок на 30 

червня 2018 року (неаудовано) - 9  
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Примiтка 12. Процентнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок Найменування статтi За тримiсячний перiод, що 
закiнчився 30 червня (неаудовано) За шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня (неаудовано) 2018 2017 
2018 2017 ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 1 Кредити та заборгованiстю клiєнтiв 26 856 36 488 53 130 77 219 2 Борговi 

цiннi папери 8 723 2 517 16 689 4 552 3 Кореспондентськi рахунки в iнших банках 45 55 89 475 4 Усього 



процентних доходiв 35 624 39 060 69 908 82 246 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 5 Строковi кошти юридичних осiб 
(2 647) (3 608) (4 960) (7 567) 6 Строковi кошти фiзичних осiб (3 545) (11 461) (9 012) (23 926) 7 Поточнi 

рахунки (5 939) (3 340) (10 101) (6 013) 8 Iншi (1 078) (1 079) (2 145) (2 145) 9 Усього процентних витрат (13 
209) (19 488) (26 218) (39 651) 10 Чистий процентний дохiд/(витрати) 22 415 19 572 43 690 42 595  
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Примiтка 13. Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок Найменування статтi За тримiсячний перiод, що 
закiнчився 30 червня (неаудовано) За шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня (неаудовано) 2018 2017 
2018 2017 КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 1 Розрахунково-касовi операцiї 14 412 14 645 29 004 27 792 2 Iнкасацiя 22 

18 46 36 3 Операцiї з цiнними паперами - 25 - 55 4 Iншi 27 3 327 441 5 Гарантiї наданi 7 54 17 119 Усього 
комiсiйних доходiв 14 468 14 745 29 394 28 443 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 7 Розрахунково-касовi операцiї (3 

379) (5 373) (6 866) (10 371) 8 Iншi (265) - (370) - 9 Усього комiсiйних витрат (3 644) (5 373) (7 236) (10 371) 10 
Чистий комiсiйний дохiд/(витрати) 10 824 9 372 22 158 18 072  
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Примiтка 14. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) Рядок Найменування статтi За тримiсячний перiод, що 
закiнчився 30 червня (неаудовано) За шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня (неаудовано) 2018 2017 

2018 2017 1 Доходи вiд операцiйного лiзингу (оренди) 63 61 122 112 2 Доходи вiд вiдновлення корисностi 
активiв - - 12 938 - 3 Доходи вiд продажу заставного майна, активiв призначених для продажу - - 1 206 - 4 

Доходи вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв - 35 - 35 5 Доходи на рiзницю мiж 
нарахованими та сплаченими процентами за зниженою ставкою за депозитними договорами - 5 - 17 6 

Повернення ранiше списаної заборгованостi за рахунок резервiв 24 - 24 - 7 Iншi 234 80 440 189 7 Усього 
операцiйних доходiв 321 181 14 730 353  
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Примiтка 15. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (тис. грн.) Рядок Найменування статтi За тримiсячний 
перiод, що закiнчився 30 червня (неаудовано) За шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня (неаудовано) 
2018 2017 2018 2017 1 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi 
та iншi експлуатацiйнi послуги (3 043) (3 598) (6 863) (7 285) 2 Втрати вiд зменшення корисностi - (12 938) - 

(12 938) 3 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (2 091) (1 305) (4 102) (2 805) 4 Професiйнi послуги (2 890) 
(1 560) (4 899) (2 829) 5 Витрати на маркетинг та рекламу (5) (9) (24) (30) 6 Витрати iз страхування (667) (359) 
(1 316) (360) 7 Сплата iнших податкiв та зборiв, крiм податку на прибуток (617) (1 396) (1 320) (3 158) 8 Iншi 
(560) (277) (750) (780) 9 Усього iнших адмiнiстративних та операцiйних витрат (9 873) (21 442) (19 274) (30 

185)  
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Примiтка 16. Витрати на податок на прибуток (тис. грн.) Рядок Найменування статтi За тримiсячний перiод, 
що закiнчився 30 червня (неаудовано) За шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня (неаудовано) 2018 
2017 2018 2017 1 Поточний податок на прибуток 2 372 - 2 372 - 2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток, 

пов’язана з : - - - - 2.1. виникненням чи списанням тимчасових рiзниць - - - - 2.2. збiльшенням чи зменшенням 
ставки оподаткування - - - - 3 Усього витрати податку на прибуток 2 372 - 2 372 -  
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Примiтка 17. Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю Таблиця 17.1. Чистий та скоригований 
прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю (тис. грн.) Рядок Найменування статтi За 

шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2018 року (неаудовано) За шестимiсячний перiод, що 
закiнчився 30 червня 2017 року (неаудовано) 1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй 

банку 37 418 (6 534) 2 Прибуток/(збиток), що належить власникам привiлейованих акцiй банку 24 24 3 
Прибуток/(збиток) за перiод 37 442 (6 534) 4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 22 984 22 

984 5 Середньорiчна кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (тис. шт.) 16 16 6 Чистий та скоригований 
прибуток/(збиток) на просту акцiю , грн. 1,63 (0,28) 7 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну 

привiлейовану акцiю , грн. 1,50 1,50 Банк не має розбавляючих потенцiйних простих акцiй, отже показник 
скоригованого прибутку/(збитку) на одну акцiю дорiвнює показнику чистого прибутку/(збитку) на одну акцiю.  
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Примiтка 18. Дивiденди На зборах акцiонерiв, що вiдбулися в квiтнi 2018 року, було прийнято рiшення 
виплату дивiдендiв за простими акцiями не проводити, виплатити дивiденди лише за привiлейованими 

акцiями. Кожна привiлейована iменна акцiя дає акцiонеру переважне право на одержання щорiчних дивiдендiв 
у розмiрi 15 вiдсоткiв її номiнальної вартостi. Виплата дивiдендiв по привiлейованих iменних акцiях 

здiйснюється незалежно вiд розмiру отриманого Банком прибутку у вiдповiдному роцi. У разi вiдсутностi або 
недостатностi чистого прибутку звiтного року та нерозподiленого прибутку минулих рокiв виплата дивiдендiв 

за привiлейованими акцiями здiйснюється за рахунок резервного капiталу Банку. Вiдповiдно до рiшення 
зборiв акцiонерiв, Банк виплатив дивiденди за привiлейованими акцiями за рахунок прибутку 2017 року в 

розмiрi 24 тис. грн. (1,50 грн. за акцiю) в перiод з 01.06.2018р. по 30.06.2018 р. Рядок Найменування статтi За 
шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2018 року (неаудовано) За шестимiсячний перiод, що 

закiнчився 30 червня 2017 року (неаудовано) за простими акцiями за привiлейованими акцiями за простими 
акцiями за привiлейованими акцiями 1 Залишок за станом на 1 сiчня, тис. грн. - - - - 2 Дивiденди, за якими 

прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду, тис. грн. - 24 - 24 3 Дивiденди, виплаченi протягом 
перiоду, тис. грн. - 24 - 24 4 Залишок за станом на кiнець дня 30 червня, тис. грн. - - - - 5 Дивiденди на акцiю, 



за якими прийнято рiшення щодо виплати протягом перiоду, грн. - 1,50 - 1,50  
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Примiтка 19. Операцiйнi сегменти 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. Таблиця 19.1. Доходи, витрати та результати 

звiтних сегментiв за шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2018 року (неаудовано) (тис. грн.) Ря-док 
Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Вилучен-ня Усього послуги корпора-тивним клiєнтам 

послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть операцiї з банками Доходи вiд зовнiшнiх 
контрагентiв: 1 Процентнi доходи 52 516 614 16 689 89 - 69 908 2 Комiсiйнi доходи 6 252 23 055 46 41 - 29 394 
3 Iншi операцiйнi доходи 14 149 494 - - 87 14 730 4 Усього доходiв сегментiв 72 917 24 163 16 735 130 87 114 

032 5 Процентнi витрати (12 818) (11 255) - - (2 145) (26 218) 6 Чистий збиток вiд зменшення корисностi 
фiнансових активiв 6 136 774 - 15 (390) 6 535 7 Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй з iноземною валютою 2 
272 1 931 - (2 190) - 2 013 8 Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки iноземної валюти - - - - (3 646) (3 646) 9 
Комiсiйнi витрати (229) (6 429) - (157) (421) (7 236) 10 Чистий прибуток/(збиток) вiд (збiльшення)/зменшення 

резервiв за зобов’язаннями - 3 - - - 3 11 Витрати на виплати працiвникам - - - - (21 447) (21 447) 12 Витрати 
зносу та амортизацiї - - - - (4 948) (4 948) 13 Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати - (1 157) - - (20 489) (21 
646) 14 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: прибуток/(збиток) 68 278 8 030 16 735 (2 202) (53 299) 37 442 Таблиця 19.2. 
Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2017 року 

(неаудовано) (тис. грн.) Ря-док Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Вилучен-ня Усього 
послуги корпора-тивним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть операцiї з 
банками Доходи вiд зовнiшнiх контрагентiв: 1 Процентнi доходи 76 619 600 4 552 475 - 82 246 2 Комiсiйнi 

доходи 9 746 18 641 56 - - 28 443 3 Iншi операцiйнi доходи 33 271 - - 49 353 4 Усього доходiв сегментiв 86 398 
19 512 4 608 475 49 111 042 5 Процентнi витрати (13 262) (24 244) - - (2 145) (39 651) 6 Чистий збиток вiд 

зменшення корисностi фiнансових активiв (12 926) (2 248) - - (235) (15 409) 7 Чистий прибуток/(збиток) вiд 
операцiй з iноземною валютою 1 706 1 169 - (1 245) - 1 630 8 Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки 

iноземної валюти - - - - (625) (625) 9 Комiсiйнi витрати (238) (10 055) - (76) (2) (10 371) 10 Чистий 
прибуток/(збиток) вiд (збiльшення)/зменшення резервiв за зобов’язаннями (317) (129) - - - (446) 11 Витрати на 

виплати працiвникам - - - - (17 239) (17 239) 12 Витрати зносу та амортизацiї - - - - (5 282) (5 282) 13 Iншi 
адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (12 938) (3 018) - - (14 229) (30 185) 14 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 

прибуток/(збиток) 48 423 (19 013) 4 610 (846) (39 708) (6 534) Таблиця 19.3. Активи та зобов’язання звiтних 
сегментiв (тис. грн.) Ря-док Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Усього послуги корпора-
тивним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть операцiї з банками АКТИВИ 
СЕГМЕНТIВ на 30 червня 2018 року (неаудовано) 1 Активи сегментiв 591 812 4 895 450 809 - 1 047 516 2 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу - 1 973 - - 1 973 3 Усього активiв сегментiв 591 812 6 868 450 809 - 
1 049 489 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ на 01 сiчня 2018 року (неаудовано) 4 Активи сегментiв 634 752 4 403 210 285 
- 849 440 5 Необоротнi активи, утримуванi для продажу - 1 973 - - 1 973 6 Усього активiв сегментiв 634 752 6 

376 210 285 - 851 413 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ на 30 червня 2018 року (неаудовано) 7 Зобов’язання 
сегментiв 948 040 304 703 - - 1 252 743 8 Усього зобов'язань сегментiв 948 040 304 703 - - 1 252 743 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ на 01 сiчня 2018 року (неаудовано) 9 Зобов’язання сегментiв 878 463 374 261 - 
- 1 252 724 10 Усього зобов'язань сегментiв 878 463 374 261 - - 1 252 724  

20 

Примiтка 20. Операцiї з пов'язаними сторонами Вiдповiдно до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо 
пов’язаних сторiн» пов’язаною стороною вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або 
впливати у значнiй мiрi на операцiйнi або фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого 
випадку вiдносин iз пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не тiльки юридична форма. 

До пов’язаних сторiн вiднесено: - найбiльших учасникiв (акцiонерiв) Банку – фiзичну особу, яка володiє 
бiльше 10% капiталу; - провiдний управлiнський персонал – фiзичнi особи, якi мають повноваження та 
вiдповiдають за планування, управлiння та контроль за дiяльнiстю Банку прямо чи опосередковано та 
включають членiв Правлiння, Спостережної ради. - Асоцiйованi компанiї – компанiї, в яких провiдний 

персонал має можливiсть здiйснювати вплив; - Iншi пов’язанi особи – прямi родичi провiдного управлiнського 
персоналу та компанiї, якi є афiлiйованими. Таблиця 20.1. Залишки за операцiями з пов'язаними особами за 

станом на кiнець дня 30 червня 2018 року (неаудовано) (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi 
учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi особи 1 



Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка: гривнi-20%) - - - - 2 Резерви пiд 
заборгованiсть за кредитами - - - - 3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка: гривнi-2.11%; долари 

США-3.95%; євро – 4,99 %) 93 667 - 287 4 Резерви за зобов’язаннями - - - - Таблиця 20.2. Доходи та витрати за 
операцiями з пов'язаними сторонами за шестимiсячний перiод, що закiнчився 31 березня 2018 року 

(неаудовано) (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний 
управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi особи 1 Процентнi доходи - - - 2 2 Процентнi 

витрати - (3) - (14) 3 Комiсiйнi доходи - - - - 4 Комiсiйнi витрати - - - - 5 Вiдрахування до резерву пiд 
знецiнення активiв - - - 2 6 Вiдрахування до резервiв за зобов’язаннями - - - 5 7 Iншi операцiйнi доходи - - - - 8 

Витрати на виплати працiвникам - (2 487) - - Таблиця 20.3. Iншi права та зобов’язання за операцiями з 
пов’язаними сторонами за станом на кiнець дня 3о червня 2018 року (неаудовано) (тис. грн.) Рядок 

Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi 
компанiї Iншi пов'язанi особи 1 Iншi зобов’язання - - - - Таблиця 20.4. Загальна сума кредитiв, наданих 

пов’язаним сторонам та погашених пов’язаними сторонами протягом шестимiсячного перiоду, що закiнчився 
30 червня 2018 року (неаудовано) (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) 

банку Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi особи 1 Сума кредитiв, наданих 
пов’язаним сторонами протягом звiтного перiоду - - - - 2 Сума кредитiв, погашених пов’язаними сторонами 

протягом звiтного перiоду - - - 23 Таблиця 20.5. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 
01 сiчня 2018 року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний 

управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi особи 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 
(контрактна процентна ставка: гривнi-22,90%) - - - 23 2 Резерви пiд заборгованiсть за кредитами - - - (2) 3 

Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка: гривнi-11,29%; долари США-8,42%) 93 445 - 988 4 Резерви за 
зобов’язаннями - - - 5 Таблиця 20.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 

шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 2017 року (неаудовано) (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 
Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Асоцiйованi компанiї Iншi 
пов'язанi особи 1 Процентнi доходи - 11 - 13 2 Процентнi витрати - - - (16) 3 Комiсiйнi доходи 2 - - 3 4 

Комiсiйнi витрати - - - - 5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення активiв - 4 - 2 6 Вiдрахування до резервiв за 
зобов’язаннями - (16) - 10 7 Iншi операцiйнi доходи - - - - 8 Витрати на виплати працiвникам - (1 876) - - 

Таблиця 20.7. Iншi права та зобов’язання за операцiями з пов’язаними сторонами за станом на 01 сiчня 2018 
року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Асоцiйованi компанiї Iншi пов'язанi особи 1 Iншi зобов’язання - - - 53 Таблиця 20.8. Виплати 
провiдному управлiнському персоналу (неаудовано) (тис. грн.) Рядок Найменування статтi За шестимiсячний 
перiод, що закiнчився 30 червня 2018 року (неаудовано) За шестимiсячний перiод, що закiнчився 30 червня 

2017 року (неаудовано) витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 1 Поточнi виплати 
працiвникам 2 487 447 1 876 513 Провiдний управлiнський персонал - персонал, вiдповiдальний за 

керiвництво, планування та контролювання дiяльностi Банку, зокрема Голова та члени ради, Голова та члени 
Правлiння, заступники Голови Правлiння, головний бухгалтер та його заступники.  

21 Примiтка 21. Подiї пiсля дати балансу Суттєвi подiї, якi вiдбулися пiсля дати балансу та що можуть вплинути 
на економiчнi рiшення користувачiв звiтностi вiдсутнi.  

 


