
Титульний аркуш 

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

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       Локтiонов О.Ю. 

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

М.П. 
27.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

26520688 

4. Місцезнаходження 

Київська, Подiльський, 04080, Київ, Олексiя Терьохiна, будинок 4 

5. Міжміський код, телефон та факс 

8(044) 454-27-00 8(044) 454-27-22 

6. Електронна поштова адреса 

ubrr@ubrr.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2017 

 (дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 78 
  

25.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці http://www.ubrr.com.ua/ 

в мережі 

Інтернет 27.04.2017 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

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 рейтингове агентство  

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. 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  

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів 
 

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

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

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

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 

 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

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

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

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

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 
 

33. 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) 

 

34. Примітки 

Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не заповнювалась, оскiльки 

товариство не бере участь в створеннi юридичних осiб. 

Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась у зв язку iз вiдсутнiстю 

такої посади. 

Iнформацiя про рейтингове агентство не заповнювалась, оскiльки у звiтному роцi емiтент не 

надавав заявку на визначення рейтингової оцiнки до рейтингового агенства. 

Iнформацiя про дивиденди не заповнювалась, оскiльки дивиденди у звiтному роцi не 

виплачувались. 

Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не заповнювалась, 

оскiльки посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента. 

 



Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнювалась, оскiльки у звiтному роцi облiгацiї не 

випускались. 

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнювалась, оскiльки у звiтному 

роцi iншi цiннi папери не випускались. 

Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнювалась, оскiльки у звiтному роцi походнi цiннi 

папери не випускались. 

Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного року не заповнювалась, оскiльки у 

звiтному роцi викуп власних акцiй не здiйснювався. 

Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв не заповнювалась, оскiльки у звiтному 

роцi сертифiкати цiнних паперiв емiтентом не видавались, форма iснування цiнних паперiв-

акцiй - бездокументарна. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiя основних видiв продукцiї та Iнформацiя про 

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнювалась у зв'язку з тим, що емiтент не займається 

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

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

Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв не 

заповнювалась, оскiльки борговi цiннi папери протягом звiтного року не випускались. 

Вiдомостi про аудиторський висновок не заповнювались оскiльки вiдповiдно до п.1 пiдпункту 

2) глави 4 роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, 

затвердженого рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013, заповнення цiєї iнформацiї 

передбачено для приватних акцiонерних товариств. 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнювалась, оскiльки iпотечнi облiгацii 

протягом звiтного року не випускались. Роздiл "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр 

iпотечного покриття" - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї;Iнформацiя про наявнiсть 

прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами 

(договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу 

iпотечного покриття - емiтент не випускав iпотечнi облiгацiї; Iнформацiя про випуски 

iпотечних сертифiкатiв - емiтент не випускав iпотечнi сертифiкати; Iнформацiя щодо реєстру 

iпотечних активiв - емiтент не має iпотечнi активи; 

Основнi вiдомостi про ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя про випуски 

сертифiкатiв ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; Iнформацiя про осiб, що володiють 

сертифiкатами ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; Розрахунок вартостi чистих активiв 

ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН; Правила ФОН - не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi ( у разi розмiщеннi цiльових облiгацiй пiдприємств, 

виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва 

) не заповнювався, оскiльки протягом 2016 року не було розмiщення цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконнання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта 

житлового будiвництва. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

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

А01 № 606677 

3. Дата проведення державної реєстрації 

29.11.2007 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

120000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

98.3275 

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) 

33 

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

64.19 Iншi види грошового посередництва 

 

 

10. Органи управління підприємства 

"Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти-акцiонернi товариства. 

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 

3200812310126 

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

у іноземній валюті 

JSC "THE STATE EXPORT-IMPORT BANK OF UKRAINE" 

5) МФО банку 

322313 



6) поточний рахунок 

16000012130492 

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 

Дилерська  185464 12.03.2013 
Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї необмежений. 

  

Валютнi операцiї 216 15.11.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською 

установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до генеральної лiцензiї на 

здiйснення валютних операцiй №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково. 

  

Валютнi операцiї 216 (додаток) 15.11.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською 

установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до додатку до генеральної 

лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №216 вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково. 

  

Банкiвськi операцiї 216 15.11.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською 

установою, яка може надавати увесь спектр послуг у вiдповiдностi до банкiвської лiцензiї №216 

вiд 15.11.2011р. Лiцензiя видана безстроково. 

  

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи засновника 

та/або учасника 

Код за 

ЄДРПОУ 

засновника 

та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать засновнику 

та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

Публiчне акцiонерне товариство «Державний 

експортно-iмпортний банк України» 
00032112 

03150Україна Київ 

Горького, буд. 127 
0.005416 

Держава Україна в особi Мiнiстерства фiнансiв 

України 
00013480 

01008Україна м.Київ 

Грушевського, 12/2 
98.3275 

ТОВ 

"БОСЕ(ГОНКОНГ)КО.,ЛIМIТЕД"(Україна) 
40977562 

03189Україна м. Київ 

Академiка Вiльямса, 

буд.6оф.43 

1.667083 

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який видав 

паспорт* 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать засновнику 

та/або учаснику (від 

загальної кількості) 

Усього 100 

V. Інформація про посадових осіб емітента 



6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Денисенко Вiталiй Миколайович  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Загальний стаж роботи – 16 рокiв. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.09.2016 3 

9) Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї 

та розвитку” вiд 27 вересня 2016 року (протокол №1) Денисенка Вiталiя Миколайовича обрано 

Головою Спостережної ради. Повноваження та обов язки вiдповiдно до Положення про 

Спостережну раду Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Строк дiї 

повноважень 3 роки. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї 

та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, емiтентом не виплачувалась.  

У 2002 роцi закiнчив Академiю державної податкової служби України за спецiальнiстю 

«Правознавство». Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник 

начальника вiддiлу Фонду державного майна України; заступник начальника юридичного 

управлiння Київської мiської ради; директор ТОВ «Денiкс Груп»; начальник юридичного вiддiлу 

ТОВ «РСГП «Столичний»Начальник юридичного управлiння ТОВ «Гелiос iнжинiринг». 

Судимостi вiдсутнi. Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. 

Мiсце роботи – Фонд державного майна України. Загальний стаж роботи – 16 рокiв. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Павлюк Наталiя Василiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 



ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

38 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: начальник вiддiлу Регiонального 

вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi, головний спецiалiст Фонду державного майна 

України.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.09.2016 3 

9) Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї 

та розвитку” вiд 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано члена Спостережної ради Павлюк 

Наталiю Василiвну. Строк дiї повноважень 3 роки. Повноваження та обов язки вiдповiдно до 

Положення про Спостережну раду Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. 

Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не 

володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Винагорода, в тому 

числi в натуральнiй формi, емiтентом не виплачувалась. Загальний стаж роботи 38 рокiв. 

Призначено на посаду члена Спостережної ради Павлюк Наталiю Василiвну 1960 року 

народження. Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер – держава Україна, в особi Фонду 

державного майна України. Акцiями АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не 

володiє. Освiта вища. У 1982 роцi закiнчила Київський технологiчний iнститут харчової 

промисловостi за спецiальнiстю iнженер - механiк. Мiсце роботи - Фонд державного майна 

України. Стаж роботи - 38 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: 

начальник вiддiлу Регiонального вiддiлення ФДМУ по Тернопiльськiй областi, головний 

спецiалiст Фонду державного майна України Судимостi вiдсутнi. Заборони обiймати певнi посади 

та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку». Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лепявко Iрина Миколаївна  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 



4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу, начальник вiддiлу Фонду державного 

майна України 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.09.2016 3 

9) Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї 

та розвитку” вiд 27вересня 2016 року (протокол №1) обрано Членом Спостережної ради. Строк дiї 

повноважень 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про Спостережну раду Товариства, 

Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, емiтентом не 

виплачувалась.  

Лепявко Iрина Миколаївна, 1963 року народження. Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер – 

держава Україна, в особi Фонду державного майна України. Акцiями АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Освiта вища. У 1984 роцi закiнчила Iнститут 

народного господарства iм. Коротченка за спецiальнiстю «Економiка працi». Мiсце роботи: Фонд 

державного майна України. Стаж роботи: 30 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 

п’яти рокiв: заступник начальника Управлiння - начальник вiддiлу, начальник вiддiлу Фонду 

державного майна України. Судимостi вiдсутнi. Заборони обiймати певнi посади та/або займатись 

певною дiяльнiстю вiдсутнi. Кандидат не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». Жоден з акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» не є афiлiйованою особою з кандидатом. Згода на розкриття паспортних даних не 

наддавалась. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гриненко Рита Леонiдiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 



Вища 

6) стаж роботи (років)** 

35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 

п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, головний спецiалiст Фонду державного майна України. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.09.2016 3 

9) Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї 

та розвитку” вiд 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Членом Спостережної ради. Строк дiї 

повноважень 3 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Повноваження та обов язки 

вiдповiдно до Положення про Спостережну раду Товариства, Статуту Товариства та укладеного 

Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, емiтентом не виплачувалась.  

Гриненко Рита Леонiдiвна, 1963 року народження. Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер – 

держава Україна, в особi Фонду державного майна України. Акцiями АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Освiта вища, закiнчила у 1985 роцi Київський 

нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка за спецiальнiстю «Iнженер-геолог»; у 2003 роцi – 

Київський нацiональний економiчний унiверситет за спецiальнiстю «Правове регулювання 

економiки». Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Загальний стаж роботи - 35 рокiв. 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: заступник начальника вiддiлу, 

головний спецiалiст Фонду державного майна України. Судимостi вiдсутнi. Заборони обiймати 

певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Кандидат не є афiлiйованою особою 

АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». Жоден з акцiонерiв АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку» не є афiлiйованою особою. Згоди на розкриття 

паспортних даних не отримано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бiлькевич Сергiй Леонiдович  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 



7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Мiсце роботи - Фонд державного майна України. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх 

п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.09.2016 3  

9) Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї 

та розвитку” вiд 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Членом Спостережної ради 

Бiлькевича Сергiя Леонiдовича. Строк дiї повноважень 3 роки. Повноваження та обов язки - 

вiдповiдно до Положення про Спостережну раду Товариства, Статуту Товариства та укладеного 

Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, емiтентом не виплачувалась.  

Бiлькевич Сергiй Леонiдович, 1979 року народження. Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер – 

держава Україна, в особi Фонду державного майна України. Акцiями АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Освiта вища, у 2003 роцi закiнчив Академiю 

державної податкової служби України за спецiальнiстю «Правознавство». Мiсце роботи - Фонд 

державного майна України. Загальний стаж роботи – 20 рокiв. Iнформацiя про стаж роботи 

протягом останнiх п’яти рокiв: головний спецiалiст Фонду державного майна України. Судимостi 

вiдсутнi. Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Кандидат 

не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». Жоден з 

акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не є афiлiйованою особою . 

Згоди на розкриття паспортних даних не отримано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Локтiонов Олег Юрiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 426249 28.09.2000 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1968 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку", Заступник Голови Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

18.01.2010 5 



9) Опис 

Призначено на посаду Голови Правлiння 18.01.2010р. (Наказ №4-К вiд 18.01.2010 року). 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року рiшення 

про переобрання Голови правлiння не приймалося.Протягом звiтного року виплачувалась 

заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення 

про Правлiння Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою в статутному 

капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Загальний стаж 

роботи 28 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посаду Голови Правлiння АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Волошанюк Олександр Сергiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

АТ 103396 21.02.2015 Гайсинським РС УГМС України у Вiнницькiй областi  

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ «БАНК «ТАВРИКА», Член Правлiння, начальник управлiння ризиками  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.09.2012 5 

9) Опис 

Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння 07.09.2012р. (Наказ №29-к вiд 07.09.2012 

року). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного року 

рiшення про переобрання Заступника Голови правлiння не приймалося. Протягом звiтного року 

виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - вiдповiдно 

до Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Часткою 

в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. 

Загальний стаж роботи 11 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: АТ «БАНК 

«ТАВРИКА», Член Правлiння, начальник управлiння ризиками; з 07.09.2012 року - Заступник 

Голови Правлiння АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Третьяков Василь Валерiйович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 623535 13.11.1997 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi  

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Український кредитний банк", Заступник Голови Правлiння 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.02.2006 5 

9) Опис 

Призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Протоколом Спостережної Ради вiд 

01.02.2006 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом 

звiтного року рiшення про переобрання Заступника Голови правлiння не приймалося. Протягом 

звiтного року виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов 

язки - вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства та укладеного 

Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 30 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав 

посаду Заступника Голови Правлiння АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння, Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Зеленюк Наталiя Олександрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СК 417223 13.12.1996 Фастiвським МРВ ГУ МВС України в Київськiй областi  

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



ЗАТ «Український банк реконструкцiй та розвитку», Начальник служби внутрiшнього аудиту 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.01.2010 5 

9) Опис 

Призначено на посаду Головного бухгалтера Рiшенням Спостережної Ради. Наказ №102-к вiд 

17.12.2007 року. Призначено на посаду Члена Правлiння Рiшенням Спостережної Ради (протокол 

№1 вiд 13.01.2010р.) Протягом звiтного року рiшення про переобрання члена правлiння не 

приймалося.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом звiтного 

року виплачувалась заробiтна плата згiдно штатного розкладу. Повноваження та обов язки - 

вiдповiдно до Положення про Правлiння Товариства, Статуту Товариства та укладеного 

Контракту. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" не володiє. Загальний стаж роботи 22 рокiв. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала 

посади головного бухгалтера та Члена Правлiння АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та 

розвитку". 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї Банку 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Iльчук Ольга Миколаївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

КТ 005700 16.09.2009 Шевченкiвським РВ УМВС України в Чернiвецькiй обл. 

4) рік народження** 

1990 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

9 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з серпня 2010 по лютий 2012 —

головний контролер-ревiзор Контрольно-ревiзiйного управлiння в Чернiвецькiй областi; з лютого 

2012 по листопад 2015 — головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової 

iнспекцiї в Чернiвецькiй областi; з квiтня 2016 по червень 2016 — головний державний 

фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї в Чернiвецькiй областi з червня 2016 — 

головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї України 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

13.11.2014 3 

9) Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї 

та розвитку” вiд 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Iльчук 

Ольгу Миколаївну. Строк дiї повноважень 3 роки. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) 



"Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Повноваження та обов язки вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Винагорода, в тому числi в 

натуральнiй формi, емiтентом не виплачувалась.  

Iльчук Ольга Миколаївна, 1990 року народження. Пропозицiю щодо кандидата внiс акцiонер – 

держава Україна, в особi Фонду державного майна України. Акцiями АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Освiта – вища; Чернiвецький нацiональний 

торговельно-економiчний iнститут Київського нацiонального торговельно-економiчного 

унiверситету, 2012 рiк закiнчення, спецiальнiсть «Фiнанси», квалiфiкацiя «Магiстр з фiнансiв». 

Мiсце роботи – Державна аудиторська служба України (основне мiсце роботи), головний 

державний аудитор вiддiлу державного фiнансового аудиту в енергетичнiй галузi Департаменту 

контролю у галузях промисловостi, енергетики, транспорту та фiнансових послуг з 05.03.2006 

року Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: з серпня 2010 по лютий 2012 —

головний контролер-ревiзор Контрольно-ревiзiйного управлiння в Чернiвецькiй областi; з лютого 

2012 по листопад 2015 — головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової 

iнспекцiї в Чернiвецькiй областi; з квiтня 2016 по червень 2016 — головний державний 

фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї в Чернiвецькiй областi з червня 2016 — 

головний державний фiнансовий iнспектор Державної фiнансової iнспекцiї України. Судимостi 

вiдсутнi. Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. Кандидат 

не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». Жоден з 

акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не є афiлiйованою особою. 

Згоди на розкриття паспортних даних не надано 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї Банку 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Петержак Олексiй Станiславович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 720001 17.02.1998 Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: 2011 – 2015 начальник вiддiлу 

створення спiльних пiдприємств Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної 

дiяльностi Фонду державного майна України; 2015 - 2016 начальник вiддiлу з питань 

правонаступництва корпоративних прав держави Департаменту мiждержавних майнових 

вiдносин, iнвестицiйної, видавничої та адмiнiстративної дiяльностi Фонду державного майна 

України; 2016 - начальник вiддiлу спiльних пiдприємств Управлiння корпоративних прав держави 

Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави 

Фонду державного майна України.  



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.09.2016 3 

9) Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї 

та розвитку” вiд 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Головою Ревiзiйної комiсiї 

Петержака Олексiя Станiславовича. Строк дiї повноважень 3 роки. Часткою в статутному капiталi 

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. Повноваження та обов язки вiдповiдно до Положення про 

Ревiзiйну комiсiю Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Винагорода, в тому 

числi в натуральнiй формi, емiтентом не виплачувалась. Загальний стаж роботи 12 рокiв. 

Петержак Олексiй Станiславович, 1969 року народження. Пропозицiю щодо кандидата внiс 

акцiонер – держава Україна, в особi Фонду державного майна України. Акцiями АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Освiта – вища; Київський державний 

економiчний унiверситет, 1996, спецiальнiсть «iнвестицiйнi системи в менеджментi», квалiфiкацiя 

«магiстр з iнформацiйних систем»;.Нацiональна академiя державного управлiння при 

Президентовi України, 2012, спецiальнiсть «державне управлiння», квалiфiкацiя «магiстр 

державного управлiння». Мiсце роботи – начальник спiльних пiдприємств Управлiння 

корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та 

корпоративними правами держави Фонду державного майна України Загальний стаж роботи: 27 

рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: 2011 - начальник вiддiлу з 

питань правонаступництва корпоративних прав держави Департаменту iнвестицiйних проектi та 

майна за кордоном Фонду державного майна України; 2011 – 2015 начальник вiддiлу створення 

спiльних пiдприємств Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi 

Фонду державного майна України; 2015 - 2016 начальник вiддiлу з питань правонаступництва 

корпоративних прав держави Департаменту мiждержавних майнових вiдносин, iнвестицiйної, 

видавничої та адмiнiстративної дiяльностi Фонду державного майна України; 2016 - начальник 

вiддiлу спiльних пiдприємств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння 

державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна 

України. Судимостi вiдсутнi. Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю 

вiдсутнi. Кандидат не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку». Жоден з акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не є 

афiлiйованою особою. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної комiсiї Банку 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дубiнська Людмила Михайлiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 663127 Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

Вища  

6) стаж роботи (років)** 



24 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: 2011 - заступник начальника вiддiлу з 

питань правонаступництва корпоративних прав держави Департаменту iнвестицiйних проектiв та 

майна за кордоном; 2011 – 2015 головний спецiалiст регулювання мiждержавних майнових 

вiдносин Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi Департаменту 

мiждержавних майнових вiдносин, iнвестицiйної, видавничої дiяльностi та адмiнiстративно-

господарської дiяльностi; 2015 - 2016 головний спецiалiст вiддiлу спiльних пiдприємств 

Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами 

та корпоративними правами держави Фонду державного майна України.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.09.2016 3 

9) Опис 

Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї 

та розвитку” вiд 27 вересня 2016 року (протокол №1) обрано Членом Ревiзiйної комiсiї Дубiнську 

Людмилу Михайлiвну. Строк дiї повноважень 3 роки. Часткою в статутному капiталi АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. Повноваження та обов язки - вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну 

комiсiю Товариства, Статуту Товариства та укладеного Контракту. Винагорода, в тому числi в 

натуральнiй формi, емiтентом не виплачувалась.  

Дубiнська Людмила Михайлiвна, 1972 року народження. Пропозицiю щодо кандидата внiс 

акцiонер – держава Україна, в особi Фонду державного майна України. Акцiями АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку» не володiє. Освiта – вища; Унiверситет економiки 

та права «КРОК», 2006, спецiальнiсть «фiнанси», квалiфiкацiя «магiстр з фiнансiв». Мiсце роботи 

– головний спецiалiст вiддiлу правонаступництва корпоративних прав держави та створення 

спiльних пiдприємств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння 

корпоративними правами держави Фонду державного майна України. Загальний стаж роботи: 25 

рокiв. Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п’яти рокiв: 2011 - заступник начальника 

вiддiлу з питань правонаступництва корпоративних прав держави Департаменту iнвестицiйних 

проектiв та майна за кордоном; 2011 – 2015 головний спецiалiст регулювання мiждержавних 

майнових вiдносин Управлiння мiждержавних майнових вiдносин та iнвестицiйної дiяльностi 

Департаменту мiждержавних майнових вiдносин, iнвестицiйної, видавничої дiяльностi та 

адмiнiстративно-господарської дiяльностi; 2015 - 2016 головний спецiалiст вiддiлу спiльних 

пiдприємств Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними 

пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. 

Судимостi вiдсутнi. Заборони обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю вiдсутнi. 

Кандидат не є афiлiйованою особою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

Жоден з акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» не є афiлiйованою 

особою. Згоди на розкриття паспортних даних не надано 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Держава Україна в 

особi Мiнiстерства 

фiнансiв України 

00013480 

01008 Україна Київська 

Шевченкiвський Київ 

Грушевського, 12/2 

235986 98.3275  0 235986 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі 

паспорта, найменування органу, 

який видав паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 235986 98.3275 98.3275 235986 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата 

проведення 
28.04.2016 

Кворум 

зборів** 
0 

Опис 

Фонд державного майна України, як акцiонер, що володiє пакетом акцiй 99,9945% статутного 

капiталу публiчного акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку» 

повiдомляє про проведення чергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку», якi скликаються на 28 квiтня 2016 року о 

12:00 за адресою: м. Київ, вул. О. Терьохiна, 4, кабiнет 001, з таким порядком денним: 

1. Про порядок проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

2. Про обрання секретаря чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

3. Про обрання Лiчильної комiсiї чергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

4. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

5. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

6. Про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

7. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк. 

8. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк. 

9. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ 

(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк. 

10. Про затвердження зовнiшньої аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки 

фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, а також затвердження 

укладеного з нею договору та встановленого розмiру оплати послуг. 

11. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк, розгляд звiту (висновкiв) незалежного аудитора (аудиторської 

фiрми) та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 

12. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» за пiдсумками роботи в 2015 роцi. 

13. Про внесення змiн до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

14. Про внесення змiн до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

15. Про затвердження Положення про органiзацiю внутрiшнього контролю в АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку». 

16. Про затвердження Положення про порядок визначення пов’язаних осiб АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку». 

 

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi банку (тис. грн.) 

 

Найменування показника Перiод 

звiтний попереднiй 

Усього активiв 122 638 100 148 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 017 1 468 

Кошти в iнших банках 0 16 732 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 394 1 474 

Усього зобов'язань 58 884 37 338 

Кошти банкiв 0 0 

Кошти клiєнтiв 242 208 

Усього власного капiталу та частка меншостi 63 754 62 810 

Статутний капiтал 118 000 118 000 

Чистий прибуток/(збиток) 570 (18 332) 

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн..) 2,42 (77,68) 



Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн.) 2,42 (77,68) 

Збори не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
26.09.2016 

Кворум 

зборів** 
99.9945 

Опис 

Фонд державного майна України, як акцiонер, що володiє пакетом акцiй 99,9945% статутного 

капiталу публiчного акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку», згiдно 

ч.6 ст.47 Закону України «Про акцiонернi товариства» iнiцiював скликання позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку», 

на 26 веренсня 2016 року. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку». 

2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

3. Про порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

4. Про затвердження плану заходiв щодо приведення дiяльностi АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку» у вiдповiднiсть до вимог банкiвського законодавства. 

5. Про затвердження програми капiталiзацiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку». 

6. Про надання згоди на вчинення правочинiв, що призводять до тимчасової змiни iстотних умов 

значних правочинiв. 

7. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

8. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

9. Про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

10. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», встановлення розмiру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв. 

11. Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та членiв Спостережної ради АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку». 

12. Про обрання членiв Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

13. Про обрання Голови та заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

14. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою, заступником 

Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

15. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк. 

16. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк. 

17. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ 

(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк. 

18. Про затвердження зовнiшньої аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки 

фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, а також затвердження 

укладеного з нею договору та встановленого розмiру оплати послуг. 

19. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк, розгляд звiту (висновкiв) незалежного аудитора (аудиторської 

фiрми) та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 

20. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» за пiдсумками роботи в 2015 роцi. 

21. Про внесення змiн до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

22. Про внесення змiн до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

23. Про внесення змiн до Положення про Правлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку». 



24. Про внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

25. Про затвердження Положення про органiзацiю внутрiшнього контролю в АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку». 

26. Про затвердження Положення про порядок визначення пов’язаних осiб АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку». 

27. Про затвердження Положення про Службу внутрiшнього аудиту АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

28. Про затвердження Плану роботи Служби внутрiшнього аудиту Банку на 2016 рiк. 

29. Про затвердження зовнiшньої аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки 

квартальної фiнансової звiтностi Банку, а також затвердження укладеного з нею договору та 

встановленого розмiру оплати послуг. 

результати розгляду питань порядку денного: 

 

1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Обрати Лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку» у кiлькостi 2 (двох) осiб та затвердити її склад: 

Орлик С. Л. – Голова Лiчильної комiсiї. 

Приступа Ю. М. – секретар Лiчильної комiсiї.».  

2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Обрати секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку» начальника Юридичного управлiння Банку Рукавичку В. Ю.». 

1. Про порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Затвердити порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку.». 

2. Про затвердження плану заходiв щодо приведення дiяльностi АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку» у вiдповiднiсть до вимог банкiвського законодавства. 

Прийняте Рiшення: 

«Затвердити план заходiв щодо приведення дiяльностi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» у вiдповiднiсть до вимог банкiвського законодавства.». 

3. Про затвердження програми капiталiзацiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку». 

Прийняте Рiшення:  

«Затвердити програму капiталiзацiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку.». 

4. Про надання згоди на вчинення правочинiв, що призводять до тимчасової змiни iстотних умов 

значних правочинiв. 

Прийняте рiшення: 

«Надати згоду на вчинення правочинiв, що призводять до тимчасової змiни iстотних умов значних 

правочинiв, вартiсть яких перевищує 25 % вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», а саме: на пiдставi пiдпункту 

2.3.2. пункту 2.3. Угоди про залучення коштiв на умовах субординованого боргу вiд 28 квiтня 2015 

року мiж АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» та АБ «УКРГАЗБАНК» (надалi – 

Угода) та на пiдставi пункту 3 Додаткової угоди №1 вiд 28.04.2015р. про внесення змiн щодо 

продовження строку залучення субординованого боргу до Договору про залучення коштiв на умовах 

субординованого боргу №2 вiд 05.11.2009 р. мiж АТ (публ.) „Український банк реконструкцiї та 

розвитку” та Державною iнновацiйною фiнансово–кредитною установою (надалi – Договiр) вчинити 

одностороннi правочини по призупиненню сплати процентiв та змiнi на перiод такого призупинення 

розмiру процентної ставки за користування коштами на умовах субординованого боргу за Угодою та 

Договором, починаючи з дати погодження даного рiшення Загальними зборами акцiонерiв АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку» до прийняття рiшення Правлiнням Нацiонального 

банку України про визнання дiяльностi Банку такою, що вiдповiдає вимогам банкiвського 

законодавства України, при цьому процентну ставку, змiнену вiдповiдно до пiдпункту 2.3.2. пункту 

2.3. Угоди та пункту 3 Договору, встановити у розмiрi 5,5% рiчних.».  

5. Про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 



розвитку» у повному складi.». 

6. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Кумулятивне голосування.». 

7. Про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» 

представника Фонду державного майна України Петержака О.С.». 

8. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», встановлення розмiру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих договорiв. 

Прийняте рiшення: 

«Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», встановлення розмiру їх 

винагороди. Уповноважити Голову Правлiння, або особу, яка виконує його обов‘язки, на пiдписання 

цих договорiв.». 

9. Про припинення повноважень Голови, заступника Голови та членiв Спостережної ради АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Припинити повноваження Спостережної ради у повному складi.». 

10. Про обрання членiв Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Кумулятивне голосування.». 

11. Про обрання Голови та заступника Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Обрати: 

Головою Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» представника 

Фонду державного майна України Вiзiря О.С.;  

заступником Голови Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» 

представника Фонду державного майна України Денисенка В.М.». 

12. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою, заступником 

Голови та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою, заступником голови 

та членами Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

Уповноважити Голову Правлiння, або особу, яка виконує його обов‘язки, на пiдписання цих 

договорiв.». 

13. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк. 

Прийняте рiшення: 

«Затвердити звiт Спостережної ради АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 

2015 рiк.». 

14. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк. 

Прийняте рiшення: 

«Затвердити звiт Правлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк.». 

15. Про розгляд та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ 

(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк. 

Прийняте рiшення:  

«Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» за 2015 рiк.».  

16. Про затвердження зовнiшньої аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки 

фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, а також затвердження 

укладеного з нею договору та встановленого розмiру оплати послуг. 

Прийняте рiшення: 

«Затвердити ТОВ «КИЇВАУДИТ» (м. Київ) зовнiшнiм аудитором для проведення аудиторської 

перевiрки фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року та затвердити умови 

договору укладеного з нею.». 

17. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку» за 2015 рiк, розгляд звiту (висновкiв) незалежного аудитора (аудиторської 

фiрми) та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 

Прийняте рiшення: 



«Затвердити рiчнi результати дiяльностi (рiчний звiт) АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» за 2015 рiк, взяти до вiдома звiт та висновки незалежного аудитора ТОВ «КИЇВАУДИТ» за 

результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку.».  

18. Про розподiл прибутку та покриття збиткiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» за пiдсумками роботи в 2015 роцi. 

Прийняте рiшення: 

«Розподiлити прибуток таким чином:  

10% вiд суми прибутку у сумi 56 999,78 грн спрямувати до резервного фонду банку; 

Залишок суми прибутку 512 998,00 грн спрямувати на покриття збиткiв банку минулих рокiв.». 

19. Про внесення змiн до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Внести та затвердити змiни до Статуту Банку шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

Уповноважити Голову Правлiння, або особу, яка виконує його обов‘язки, на пiдписання нової 

редакцiї Статуту Банку та вчинення всiх необхiдних дiй для забезпечення проведення державної 

реєстрацiї.».  

20. Про внесення змiн до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Внести змiни до Положення про Спостережну раду АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» шляхом викладення його в новiй редакцiї.». 

21. Про внесення змiн до Положення про Правлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Внести змiни до Положення про Правлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» шляхом викладення його в новiй редакцiї.». 

22. Про внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Внести змiни до Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» шляхом викладення його в новiй редакцiї.». 

23. Про затвердження Положення про органiзацiю внутрiшнього контролю в АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Затвердити Положення про органiзацiю внутрiшнього контролю в АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку.». 

24. Про затвердження Положення про порядок визначення пов’язаних осiб АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Затвердити Положення про порядок визначення пов’язаних осiб АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку.». 

25. Про затвердження Положення про Службу внутрiшнього аудиту АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

Прийняте рiшення: 

«Затвердити Положення про Службу внутрiшнього аудиту АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку.». 

26. Про затвердження Плану роботи Служби внутрiшнього аудиту Банку на 2016 рiк. 

Прийняте рiшення: 

«Затвердити План роботи Служби внутрiшнього аудиту Банку на 2016 рiк.». 

27. Про затвердження зовнiшньої аудиторської фiрми для проведення аудиторської перевiрки 

квартальної фiнансової звiтностi Банку, а також затвердження укладеного з нею договору та 

встановленого розмiру оплати послуг. 

Прийняте рiшення: 

«Затвердити аудиторську фiрму ТОВ «Аудиторська фiрма «Актив аудит» (м. Київ) для проведення 

зовнiшнього аудиту з метою пiдтвердження показникiв промiжної фiнансової звiтностi Банку на 1 

пiврiччя 2016 року, у т.ч. Звiту про фiнансовий стан (Баланс) Банку за станом на кiнець дня 30.06.2016 

та затвердити умови укладеного з нею договору».  

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi банку (тис. грн.) 

Найменування показника Перiод 

звiтний попереднiй 

Усього активiв 122 638 100 148 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 017 1 468 

Кошти в iнших банках 0 16 732 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 394 1 474 



Усього зобов'язань 58 884 37 338 

Кошти банкiв 0 0 

Кошти клiєнтiв 242 208 

Усього власного капiталу та частка меншостi 63 754 62 810 

Статутний капiтал 118 000 118 000 

Чистий прибуток/(збиток) 570 (18 332) 

Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн..) 2,42 (77,68) 

Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю (грн.) 2,42 (77,68) 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
12.12.2016 

Кворум 

зборів** 
0 

Опис 

Збори не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму. 

Порядок денний Зборiв: 

1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку». 

2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

3. Про порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

4. Про збiльшення статутного капiталу АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

5. Про приватне розмiщення акцiй АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

6. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб щодо прийняття рiшень та 

вчинення необхiдних дiй, пов’язаних з приватним розмiщенням акцiй АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
15.12.2016 

Кворум 

зборів** 
99.9945 

Опис 

Порядок денний Зборiв: 

1. Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український 

банк реконструкцiї та розвитку». 

2. Про обрання секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

3. Про порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

4. Про збiльшення статутного капiталу АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

5. Про приватне розмiщення акцiй АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». 

6. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб щодо прийняття рiшень та 

вчинення необхiдних дiй, пов’язаних з приватним розмiщенням акцiй АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку». 

1. Рiшення, прийняте з першого питання порядку денного: 

«Встановити склад Лiчильної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» на 

позачергових загальних зборах акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», 

що скликанi на 15 грудня 2016 року, у кiлькостi 2 (двi) особи, та обрати до складу Лiчильної комiсiї 

АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»: 

- Орлика Сергiя Леонтiйовича - Головою Лiчильної комiсiї. 

- Приступу Юрiя Михайловича - секретарем Лiчильної комiсiї.». 

 

2. Рiшення, прийняте з другого питання порядку денного: «Обрати секретарем позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», що скликанi на 



15 грудня 2016 року, начальника Юридичного управлiння АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку» Рукавичку Валерiю Юрiївну.». 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв Банку, якi зареєструвалися для участi у 

Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй. 

3. Рiшення, прийняте з третього питання порядку денного: ««Затвердити такий порядок проведення 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», 

що скликанi на 15 грудня 2016 року (далi – Збори):  

1. Встановити, що Збори проводяться вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про заходи, спрямованi 

на сприяння капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв". 

2. Встановити, що особи, якi бажають виступити або поставити запитання з питань порядку денного 

Зборiв мають подати вiдповiдну записку секретарю зборiв через Лiчильну комiсiю, а до обрання 

Лiчильної комiсiї – через тимчасову Лiчильну комiсiю. У записцi необхiдно зазначити прiзвище, iм’я 

та по-батьковi автора записки – учасника Зборiв, а також кiлькiсть належних йому або акцiонеру, 

якого вiн представляє, акцiй АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку». Не пiдписанi 

записки або такi, що не мiстять вищезазначеної iнформацiї, до розгляду не приймаються. Регламент: 

доповiдi - до 15 хвилин; виступи – до 10 хвилин; вiдповiдi на запитання – до 10 хвилин. 

3. На Зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування. 

Збори не мають права приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного. 

4. Тимчасовiй лiчильнiй комiсiї здiйснювати роз’яснення порядку голосування та пiдрахунок голосiв 

до обрання Зборами акцiонерiв Лiчильної комiсiї, а пiсля обрання Лiчильної комiсiї роз’яснення з 

вищезазначених питань надавати Лiчильнiй комiсiї. Голосування з питань порядку денного проводити 

з використанням бюлетенiв, отриманих акцiонерами та їх представниками при реєстрацiї, за 

принципом: 1 проста iменна акцiя – 1 голос, за винятком кумулятивного голосування. Неправильно 

заповненi, не пiдписанi акцiонером або його представником бюлетенi визнаються недiйсними i не 

враховуються при пiдрахунку голосiв. 

5. Кiлькiсть голосiв пiдраховується i результати пiдрахунку голосiв оформляються протоколом про 

пiдсумки голосування.».  

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв Банку, якi зареєструвалися для участi у 

Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй. 

4. Рiшення, прийняте з четвертого питання порядку денного: «З метою капiталiзацiї Публiчного 

акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку» вiдповiдно до Закону України 

"Про заходи, спрямованi на сприяння капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв", - збiльшити статутний 

капiтал Публiчного акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку» на суму 2 

000 500 грн. (два мiльйони 500 гривень 00 коп.) шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй 

Публiчного акцiонерного товариства «Український банк реконструкцiї та розвитку» у кiлькостi 4 001 

(чотирьох тисяч однiєї) простих iменних акцiй iснуючої номiнальної вартостi по 500 (п’ятсот) гривень 

кожна, на загальну номiнальну вартiсть 2 000 500 грн. (два мiльйони 500 гривень 00 коп.) за рахунок 

додаткових внескiв акцiонерiв та iнвесторiв, визначених рiшенням про приватне розмiщення акцiй АТ 

(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку.» 

 

5. Рiшення, прийняте з п’ятого питання порядку денного: «Затвердити рiшення про приватне 

розмiщення акцiй АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» (додається).» 

Рiшення прийняте простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв Банку, якi зареєструвалися для участi у 

Зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцiй. 

6. Рiшення, прийняте з шостого питання порядку денного: «Визначити Спостережну раду АТ (публ.) 

Український банк реконструкцiї та розвитку» уповноваженим органом АТ (публ.) Український банк 

реконструкцiї та розвитку», якому надаються повноваження щодо: 

- затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй; 

- затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 

- затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 

- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй. 

Визначити Правлiння АТ (публ.) Український банк реконструкцiї та розвитку» уповноваженим 

органом АТ (публ.) Український банк реконструкцiї та розвитку», якому надаються повноваження 

щодо: 

- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження Спостережною радою АТ 

(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» у встановленi законодавством строки 

результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, або у 

разi прийняття Спостережною радою АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» 

рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання 

розмiщуваних акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 

опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 



Визначити Голову Правлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» Локтiонова 

Олега Юрiйовича та Заступника Голови Правлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку» Волошанюка Олександра Сергiйовича уповноваженими особами АТ (публ.) Український 

банк реконструкцiї та розвитку», кожнiй з яких окремо надаються повноваження проводити дiї щодо: 

- забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких 

прийнято рiшення про розмiщення; 

- забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй.» 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата 

проведення 
27.12.2016 

Кворум 

зборів** 
99.9945 

Опис 

порядок денний Зборiв: 

1.Про обрання Лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.)  

«Український банк реконструкцiї та розвитку». 

2.Про обрання секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.)  

«Україн ський банк реконструкцiї та розвитку». 

3.Про порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.)  

«Український банк  

реконструкцiї та розвитку». 

4.Про внесення змiн до Статуту АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та  

розвитку», пов’язаних iз збiльшенням статутного капiталу АТ (публ.) «Український банк  

реконструкцiї та розвитку» згiдно ст.2 Закону України "Про заходи, спрямованi на сприяння  

капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв". 

1. Розгляд першого питання порядку денного 

: 

Рiшення прийняте з першого питання порядку денного :  

«Встановити склад Лiчильної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконстр укцiї та  

розвитку» на позачергових загальних зборах акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк  

реконструкцiї та розвитку», що скликанi на 27 грудня 2016 року, у кiлькостi 2 (двi) особи, та  

обрати до складу Лiчильної комiсiї АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»: 

-Орлика Сергiя Леонтiйовича -Головою Лiчильної комiсiї; 

-Приступу Юрiя Михайловича -секретарем Лiчильної комiсiї 

2. Рiшення, прийняте з другого питання порядку денного: Обрати секретарем позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розв итку», що скликанi на 27 

грудня 2016 року, начальника Юридичного управлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї 

та розвитку» Рукавичку Валерiю Юрiївну 

 

3. Рiшення, прийняте з третього питання порядку денного:  

Затвердити такий порядок проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв АТ (публ.) 

«Український банк реконструкцiї та розвитку», що скликанi на 27 грудня 2016 року (далi - Збори):  

1. Встановити, що Збори проводяться вiдповiдно до статтi 2 Закону України "Про заходи,  

спрямованi на сприяння капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв". 

2. Встановити, що особи, якi бажають виступити або поставити запитання з питань порядку  

денного Зборiв, мають подати вiдповiдну записку секретарю зборiв через Лiчильну комiсiю. У  

записцi необхiдно зазначити прiзвище, iм’я та по-батьковi автора записки–учасника Зборiв, а  

також кiлькiсть належних йому або акцiонеру, якого вiн представляє, акцiй АТ (публ.)  

«Український банк реконструкцiї та розвитку». Не пiдписанi записки або такi, що не мiстять  

вищезазначеної iнформацiї, до розгляду не приймаються. Регламент: доповiдi -до 15 хвилин;  

виступи - до 10 хвилин; вiдповiдi на запитання – до 10 хвилин. 

3. На Зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.  

Збори не мають права приймати рiшення з питань, не включених до порядку денного. 

4. Тимчасовiй лiчильнiй комiсiї здiйснювати роз’яснення порядку голосування та пiдрахунок  

голосiв до обрання Зборами акцiонерiв Лiчильної комiсiї, а пiсля обрання Лiчильної комiсiї  

роз’яснення з вищезазначених питань надавати Лiчильнiй комiсiї. Голосування з питань порядку  

денного проводити з використанням бюлетенiв, отриманих акцiонерами та їх представниками при  

реєстрацiї, за принципом: 1 проста iменна акцiя –1 голос. Неправильно заповненi, не пiдпи 

санi акцiонером або його представником бюлетенi визнаються недiйсними i не враховуються при  



пiдрахунку голосiв. 

5. Кiлькiсть голосiв пiдраховується i результати пiдрахунку голосiв оформляються протоколом  

про пiдсумки голосування. 

4. Рiшення, прийняте з четвертого питання порядку денного:  

Внести змiни до Статуту АТ(публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», пов’язанi iз 

збiльшенням статутного капiталу АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку» згiдно 

ст.2 Закону України "Про заходи, спрямованi на сприяння капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв". 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна Київська Шевченкiвський Київ вул.Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №581322 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04 

Факс (044)482-52-07 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" спiвпрацює з ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

вiдповiдно до договору №Е -7938/П вiд 30.08.2013 року. ПАТ 

"Нацiональний депозитарiй України" здiйснює послуги Депозитарiя 

по обслуговуванню емiсiї акцiй Банку. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Незалежна аудиторська фiрма ТОВ «КИЇВАУДИТ» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 01204513 

Місцезнаходження 03164 Україна Київська Печерський Київ вул.Саксаганського, 53/80 

оф 306 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво №1970 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 

Міжміський код та телефон (044) 287-70-55 

Факс (044) 287-42-94 

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" спiвпрацює з ТОВ "Аудиторська фiрма "КИЇВАУДИТ" 

вiдповiдно до Договору №397 про надання послуг з проведення 

аудиторської перевiрки, що укладений 28.03.2016р. мiж ТОВ 

«КИЇВАУДИТ» та АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та 

розвитку». Аудитор - Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» - Iщенко Н.М., – 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв 

№0026 вiд 29.10.2009р. Свiдоцтво про внесення до реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000276, строк 

дiї з 27.08.2015р. до 30.07.2020р.Свiдоцтво Нацiонального банку 

України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають 

право на проведення аудиторських перевiрок банкiв №0000013 вiд 

17.09.2012р. 

Аудитор Т.М. Зубенко.Сертифiкат аудитора банкiв №0150 (рiшення 



АПУ вiд 28.04.2011р.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Унiверсал Банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21133352 

Місцезнаходження 79015 Україна Київська Шевченкiвський Львiв вул.Ю.Федьковича, 51 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ № 263460 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (032) 235-09-65 

Факс (032) 235-29-42 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та 

розвитку" спiвпрацює з Публiчним акцiонерним товариством 

"Унiверсал Банк" вiдповiдно до договору №022799 вiд 22.07.2014 

року. Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк" здiйснює 

послуги Депозитарної установи. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21133352 

Місцезнаходження 04114 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Автозаводська,54/19 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АД 075843 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.09.2012 

Міжміський код та телефон 044-391-58-85 

Факс 044-391-56-18 

Вид діяльності торгiвля цiнними паперами( брокерська) 

Опис брокерське обслуговування за договором на брокерське 

обслуговування №119/14-БОТ вiд 19.03.2014 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.12.2016 119/1/2016 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000080972 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
500 240000 120000000 100 

Опис 

У звiтному роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх ринках не здiйснювалась, факту лiстингу/делiстингу цiнних 

паперiв на фондових бiржах не було. Рiшення про додаткову емiсiю приймалось позачерговими загальними зборами акцiонерiв 15.12.2016 

р.Приватне розмiщення додаткового випуску 2001 шт. прострих iменних акцiй номiналу 500,00 грн. було здiйснене 19 грудня 2016 року та 

зареєстровано в НКЦПФР згiдно вимог дiючого законодавства.  

  



XI. Опис бізнесу 

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною 

банкiвською установою, яка може надавати увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим 

законодавством України та у вiдповiдностi до наявних банкiвських лiцензiй i письмового дозволу 

Нацiонального банку України та лiцензiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку. У 2016 роцi Банк здiйснював свою дiяльнiсть на територiї однiєї областi (регiонально). 

Злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу протягом звiтного року не вiдбувалось. 

  

Станом на кiнець дня 31.12.2016 року АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

вiддiлень, фiлiй, представництв та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв не має. Змiни в 

органiзацiйнiй структурi вiдбулись у зв язку iз скороченням штату працiвникiв. 

  

Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 33 , середня 

чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 1 , 

чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) -1 (осiб), 

фонду оплати працi - 4882.4 тис.грн. Факти змiни розмiру фонду оплати працi, його збiльшення 

або зменшення вiдносно попереднього року - (на 31.12.2015р.-4914.8тис.грн.) Зменшення вiдносно 

попереднього перiоду на 32.4 тис.грн. 

  

Публiчне акцiонерне товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" є членом 

саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку - асоцiацiї "Українськi 

Фондовi Торговцi", мiсцезнаходження : 49000, м. Днiпропетровськ, вул.Ленiна, 30. 

  

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами Публiчне акцiонерне 

товариство "Український банк реконструкцiї та розвитку" не проводило. 

  

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку 

третiх осiб не мав. 

  

Основними принципами облiкової полiтики Банку є:  

- повне висвiтлення; 

- превалювання сутностi над формою; 

- автономнiсть; 

- обачнiсть та безперервнiсть; 

- нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; 

- послiдовнiсть; 

- фактична собiвартiсть. 

  

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" здiйснює свою дiяльнiсть в рамках 

банкiвської Лiцензiї №216, яка видана Нацiональним банком України 27.10.2009 року. Згiдно 

даної лiцензiї Банк має право здiйснювати такi банкiвськi операцiї, визначенi частиною першою та 

пунктами 5-11 частини другої статтi 47 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть": - 

приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних та фiзичних осiб; - вiдкриття та ведення поточних 

рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за 

допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на них; - розмiщення залучених коштiв 



вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; - надання гарантiй i поручительств та 

iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; - придбання 

права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, 

приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг); - лiзинг; - 

послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та 

документiв; - випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних 

платiжних iнструментiв; - випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з 

використанням цих карток; - надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських 

операцiй. Окрiм Лiцензiї Банк має письмовий дозвiл Нацiонального банку України №216 вiд 

15.11.2011 р. на право здiйснення операцiй, визначених пунктами 1-4 частини другої та частиною 

четвертою статтi 47 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" згiдно з додатком до 

письмового дозволу, а саме: 1. Операцiї з валютними цiнностями: - ведення рахункiв клiєнтiв 

(резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв нерезидентiв у грошовi одиницi 

України; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй 

валютi та здiйснення операцiй за ними; - залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному 

ринку України; - торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком 

валютно-обмiнних операцiй); - iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку 

України. 2. Емiсiя власних цiнних паперiв. 3. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за 

дорученням клiєнтiв. 4. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи 

андеррайтинг). 5. Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi: з iнструментами грошового 

ринку; з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках; з фiнансовими 

ф'ючерсами та опцiонами. Крiм того Банк має Лiцензiю Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з торгiвлi 

цiнними паперами: дилерської дiяльностi - серiя АЕ № 185464 . У звiтному 2016 роцi АТ (публ.) 

"Український банк реконструкцiї та розвитку" здiйснював такi операцiї: - вiдкриття та ведення 

поточних рахункiв клiєнтiв; - розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в iнших банках; 

- розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик; - 

здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi; - купiвля/продаж iноземної валюти 

на мiжбанкiвському валютному ринку України вiд власного iменi та за дорученням клiєнтiв. 

  

Iнформацiя про основнi придбання або вiдчуження активiв АТ (публ.) "Український банк 

реконструкцiї та розвитку" визначаються в аудиторському висновку. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афiлiйованими особами протягом звiтного року не укладались. 

  

Станом на 31 грудня 2016 року в АТ(публ.)"Український банк реконструкцiї та розвитку": - 

основних засобiв – 29 330 тис.грн. проти 29 675 тис.грн. або на 345 тис.грн. (на 1,2% у 

процентному вiдношеннi) менше, нiж на попередню рiчну звiтну дату. Питома вага у активах 

банку склала 29 % проти 23 %. 

Зменшення питомої ваги у структурi активiв склало 6 п.п. - нематерiальних активiв – 139 тис грн 

проти 150 тис грн або на 11 тис грн (на 7 % у процентному вiдношеннi) менше, нiж на попередню 

рiчну звiтну дату. Питома вага у активах банку склала 0,15 % проти 0,07 %. Збiльшення питомої 

ваги у структурi активiв склало 0,08 п.п.  

В 2016 роцi Банком залучався незалежний оцiнювач в зв`язку з необхiдностi оцiнки акцiй Банку 

при реєстрацiї емiсiї.  

У звiтному роцi основних засобiв у фiнансовий лiзинг Банк не отримував. На звiтну дату основнi 

засоби, що переданi пiд заставу зобов`язань, вiдсутнi.  

Угод на придбання основних засобiв у майбутньому АТ(публ.) "Український банк реконструкцiї 

та розвитку" у звiтному перiодi не укладав. 



 

  

Проблеми, якi можуть вплинути на дiяльнiсть Банку мiнiмiзуються працiвниками Банку. В 

комплексному процесi ризик-менеджменту в Банку приймають участь всi його структурнi 

пiдроздiли та рiвнi - вiд вищого керiвництва Банку (Спостережної Ради та Правлiння) до рiвня, на 

якому безпосередньо приймається ризик. За членами Спостережної Ради Банку вiдносно оцiнки та 

управлiння ризиками визнанi такi функцiї та завдання: - визначення значних ризикiв, з якими 

працює або планує працювати Банк; - визначення потреб Банку у капiталi; - аналiз ходу виконання 

планiв дiяльностi Банку та отримання вiд вiдповiдних пiдроздiлiв пояснень щодо розходжень мiж 

запланованими i фактичними показниками та рiвнями ризику; - використання власного 

незалежного судження при здiйсненнi загального нагляду за операцiями Банку в iнтересах 

власникiв Банку, з метою досягнення стабiльної i довготривалої роботи Банку; - регулярна оцiнка 

ефективностi i обережностi дiй Правлiння щодо управлiння операцiями Банку i ризиками, на якi 

наражається Банк. За членами Правлiння Банку у рамках комплексної системи ризик-

менеджменту, визначенi такi функцiї та завдання: - визначення всiх (без виключення) ризикiв, по 

операцiям та контрагентам, з якими Банк працює або планує працювати, а також взаємозв'язок мiж 

рiзними категорiями (видами) ризикiв; - вiдображення у внутрiшнiх нормативних документах 

Банку власного бачення класифiкацiї ризикiв та їх визначень (Карта ризику) та перiодичний (не 

рiдше одного разу на рiк) перегляд цих документiв з метою їх актуалiзацiї; - встановлення i 

впровадження належних та ефективних процедур i засобiв контролю для управлiння ризиками, на 

якi наражається Банк; здiйснення монiторингу дотримання цих процедур i засобiв контролю, а 

також забезпечення їх адекватностi та ефективностi шляхом перегляду та внесення необхiдних 

змiн; - забезпечення доведення до вiдповiдних працiвникiв Банку планiв на випадок кризових 

обставин з метою поiнформування їх про можливi додатковi обов'язки та порядок дiй у ситуацiях, 

що можуть виникнути; - залучення до процесу розробки внутрiшньої нормативної бази щодо 

класифiкацiї ризикiв та їх кiлькiсної оцiнки вiдповiдних працiвникiв виконавчих пiдроздiлiв з 

ризик-менеджменту та внутрiшнього аудиту; - забезпечення постiйного пiдвищення квалiфiкацiї 

керiвного складу та працiвникiв Банку щодо ризик-менеджменту. Загальнi функцiї аналiзу, оцiнки 

та контролю ризикiв виконує Управлiння ризик-менеджменту. До функцiй Служби внутрiшнього 

аудиту входить: - здiйснення аудиту процесiв та процедур Банку з ризик-менеджменту аналогiчно 

аудиту будь-якого iншого виду дiяльностi/операцiї/функцiї Банку; - оцiнювання достатностi та 

ефективностi систем внутрiшнього контролю Банку в частинi ризик-менеджменту та винесення 

рекомендацiй на розгляд Спостережнiй Радi щодо їх вдосконалення; - сприяння забезпеченню 

результативностi i ефективностi операцiй, достовiрностi, повноти i своєчасностi фiнансової й 

управлiнської iнформацiї, а також повної вiдповiдностi дiяльностi банку чинним законам i 

нормативно-правовим актам. Крiм того, у Банку дiють Комiтет по управлiнню ризиками, активами 

та пасивами та Кредитний Комiтет, якi являються колегiальними органами по контролю та 

управлiнню ризиками. Згiдно з затвердженою органiзацiйною структурою Банку Управлiння 

ризик-менеджменту пiдпорядковується Заступнику Голови Правлiння Банку. Представники 

Управлiння ризик-менеджменту є членами наступних колегiальних органiв Банку: - Заступник 

Голови Правлiння, який є куратором даного напрямку дiяльностi, входить до складу Правлiння 

Банку та до усiх профiльних комiтетiв Банку; - Начальник Управлiння ризик-менеджменту 

входить до складу Комiтету з управлiння ризиками, активами та пасивами та Кредитного 

Комiтету. Представники Управлiння ризик-менеджменту мають право вносити рекомендацiї та 

пропозицiї щодо прийняття рiшень. 

 

  

Штрафнi санкцiї i компенсацiй за порушення законодавства у 2016 роцi ненараховувались i не 

сплачувались. 



  

Основною функцiєю регулятивного капiталу Банку є забезпечення його безперервної дiяльностi, 

оскiльки неочiкуванi збитки покриваються за рахунок регулятивного капiталу, окремi складовi 

елементи якого враховуються як резерв. Iнформацiю про Статутний капiтал Банку, власний 

капiтал та про рух резервiв та iнших фондiв Банку адекватно наведено в аудиторському висновку 

та вiдповiдних звiтах та примiтках до рiчної фiнансової звiтностi. Принципи формування резервiв 

та регулятивного капiталу не суперечать нормативним вимогам Нацiонального банку. 

  

На звiтну дату в АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" вiдсутнi укладенi, але 

не виконанi договори. 

  

Згiдно iз Статутом стратегiчна мета АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" 

полягає у створеннi сприятливих умов для розвитку економiки України через сприяння розвитку 

iнновацiйної та iнвестицiйної дiяльностi i пiдтримку вiтчизняного товаровиробника, 

дотримуючись при цьому оптимального балансу iнтересiв клiєнтiв, акцiонерiв та самого Банку. 

Головнi стратегiчнi прiорiтети Банку знаходяться у сферi середньострокового та довгострокового 

кредитування iнвестицiйних та iнновацiйних проектiв, а також надання усього комплексу послуг 

юридичним особам вiдповiдно до свiтових стандартiв та реальних потреб клiєнтiв. 

  

АТ (публ.) "Український банк реконструкцiї та розвитку" є унiверсальною банкiвською 

установою, яка може надавати увесь спектр банкiвських послуг згiдно з дiючим законодавством 

України та у вiдповiдностi до наявних банкiвської лiцензiї i письмового дозволу Нацiонального 

банку України та лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. Витрати на 

дослiдження та розробку за звiтний рiк не проводились. 

  

Протягом 2016 року розглядалася судова справа за участю АТ (публ.) «Український банк 

реконструкцiї та розвитку» по якiй 13.11.2014 року було порушено провадження, позивач: 

Державна iновацiйна фiнансово кредитна установа про визнання недiйсною Дод угоди №1 вiд 28 

квiтня 2015 р. про пролонгацiю строку надання коштiв в сумi 32 млн.грн. на умовах 

субординованого боргу. 02.03.2017 року Господарським судом мiста Києва винесено рiшення на 

користь Банку, в задоволеннi позову вiдмовлено в повному обсязi. 

  

Якiсть управлiння активами та пасивами значною мiрою залежна вiд економiчного середовища в 

країнi та зовнi, потребує постiйного монiторингу динамiки розвитку як економiки в цiлому, так i 

окремих галузей, в якi Банк iнвестував кошти. У цiлому управлiння активами i пасивами Банку 

спрямоване на отримання прибутку, забезпечення повернення наданих позичальникам коштiв та, в 

першу чергу, виконання зобов'язань перед клiєнтами вчасно та у повному обсязi. Процедури 

управлiння активами та пасивами Банку описанi в рiчному звiтi. Розкриття iнформацiї за видами 

активiв у фiнансовiй звiтностi Банку вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України та 

нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Сукупний ризик за активними 

операцiями є помiрним. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
29960 29675 0 0 29960 29675 

будівлі та споруди 29432 29675 0 0 29432 29675 

машини та 

обладнання 
69 45 0 0 69 45 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 56 15 0 0 56 15 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки       

інвестиційна 

нерухомість 
      

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 29960 29675 0 0 29960 29675 

Опис Станом на 31 грудня 2016 року в АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку»: 

Вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв, стосовно яких є передбаченi 

законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, становить 1 113 

тис. грн.; 

Вартiсть оформлених у заставу основних засобiв i нематерiальних активiв не має; 

Залишкова вартiсть основних засобiв, що тимчасово не використовуються (консервацiя, 

реконструкцiя тощо), не має; 

Залишкова вартiсть основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, не має; 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв, тис.грн. – 932 

тис.грн;. 

Вартiсть нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi, не має; 

Вартiсть створених нематерiальних активiв не має; 

Збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi б виникали у результатi переоцiнок, а 

також унаслiдок збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у 

власному капiталi, не вiдбувалось. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
62136 63754 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
120000 118000 



Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
0 0 

Опис Чистi активи - активи пiдприємства за вирахуванням його зобов'язань. 

(Мiнфiн, Наказ "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського облiку" вiд 

07.07.1999 N 163) 

Висновок Вартiсть чистих активiв Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2016р. становить 62 136 

тис. грн. та є меншою вiд розмiру статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам частини 

третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 362 X X 

Усього зобов'язань X 362 X X 

Опис: 362 тис 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

10.02.2016 10.02.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

17.03.2016 23.02.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

27.09.2016 28.09.2016 
Відомості про зміну складу посадових 

осіб емітента 

27.09.2016 28.09.2016 

Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

27.09.2016 28.09.2016 

Відомості про прийняття рішення про 

попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

«КИЇВАУДИТ» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
01204513 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м. Київ, вул. Саксаганського, 

53/80 оф. 306 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
1970 23.02.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 

перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 

389 П 000389 04.10.2016 

30.07.2020 

Текст аудиторського висновку (звіту)  

Аудиторський висновок  

(Звiт незалежного аудитора) 

щодо фiнансової звiтностi 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ» 

за 2016 рiк за станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року 

Адресат: 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України 

Нацiональний банк України 

Акцiонери Публiчного акцiонерного товариства „УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ” 

Управлiнський персонал Публiчного акцiонерного товариства „УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА 

РОЗВИТКУ” 

Вступний параграф. 

Незалежна аудиторська фiрма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ» (далi – 

аудитор) на пiдставi договору вiд 26 жовтня 2016 року № 515/16-17 провела аудит фiнансової звiтностi за станом на 

кiнець дня 31 грудня 2016 року Публiчного акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА 

РОЗВИТКУ» (далi – Банк), iдентифiкацiйний код юридичної особи 26520688, яка включає: 

1. Звiт про фiнансовий за стан (Баланс) за станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року; 

2. Звiт про прибутки i збитки за 2016 рiк; 

3. Звiт про сукупний дохiд за 2016 рiк;  



4. Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2016 рiк; 

5. Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк; 

6. Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк.  

Фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та облiкової полiтики 

Банку. 

Облiкова полiтика базується на вимогах Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

Принципи облiкової полiтики розкритi в примiтцi № 4 до цiєї фiнансової звiтностi. 

Метою аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК 

РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ» є висловлення думки аудитора про те, чи вiдображає фiнансова звiтнiсть Банку 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, його фiнансовий стан вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi. 

Основнi вiдомостi про Банк: 

Повне найменування Банку: Публiчне акцiонерне товариство «Український банк реконструкцiї та розвитку».  

Iдентифiкацiй код – 26520688.  

Мiсцезнаходження Банку: Україна, 04080, м. Київ, вул. О. Терьохiна, б. 4. 

Дата державної реєстрацiї - Банк зареєстрований Державним реєстратором Подiльської районної у м. Києвi Державної 

адмiнiстрацiї 29.11.2007р. Внесений до Державного реєстру банкiв 19.03.2004р. за номером 292.  

Основнi види дiяльностi- Iншi види грошового посередництва (код КВЕД 64.19). 

Дата внесення змiн до установчих документiв: 27 грудня 2016 року ( рiшення позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв, протокол №3); 

Перелiк акцiонерiв, якi є власниками 5% i бiльше акцiй на дату складання аудиторського висновку: 

Держава Україна в особi Фонду державного майна України – 98,3275%. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал 

визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора. 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами 

аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого 

надання впевненостi та супутнiх послуг, а також «Вимог до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку 

цiнних паперiв», затверджених Рiщенням НКЦПФР № 160 вiд 12.02.2013р. iз змiнами та доповненнями. Стандарти 

вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 

господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з 

метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 

також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних 

управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Висловлення думки. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Банку, що додається: 

1. Звiт про фiнансовий стан (Баланс) за станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року; 

2. Звiт про прибутки i збитки за 2016 рiк; 

3. Звiт про сукупний дохiд за 2016 рiк;  

4. Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2016 рiк; 

5. Звiт про рух грошових коштiв за 2016 рiк; 

6. Примiтки до фiнансової звiтностi за 2016 рiк.  

вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства 

«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ» за станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року, його 

фiнансовi результати i рух грошових коштiв за перiод з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi. 

Пояснювальний параграф  

Звертаємо увагу на власний капiтал Банку, сума якого станом на 31 грудня 2016 року складала 62 136 тис.грн. i є 

меншою нiж статутний капiтал. Це не вiдповiдає вимогам частини 3 статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

 

Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» Н. I. Iщенко 

(Сертифiкат аудитора банкiв № 0026) 

Аудитор Т.М. Зубенко 

(Сертифiкат аудитора банкiв № 0150) 



6 березня 2017 року 

Адреса: м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, офiс 306 

Тел. (044) 287-70-55, 287-42-94 

 

Iншi додатковi обов’язки стосовно надання аудиторського висновку щодо аудиту фiнансової звiтностi Банку за 2016 

рiк станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року, вiдповiдно до рiшень Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 14.05.2013р. № 817 та вiд 12.02.2013 р. № 160. 

1. Вiдповiднiсть розмiру власного капiталу нормативно-правовим актам НКЦПФР та установчим документам. 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року, згiдно зi Статутом ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ», погодженим Нацiональним банком України 28 грудня 

2016 року та зареєстрованим державним реєстратором 28 грудня 2016 року, номер запису 10711050027023977, 

статутний капiтал Банку становив 120 000 000,00 (сто двадцять мiльйонiв) гривень 00 коп. i подiлений на 240 000 

(двiстi сорок тисяч) простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 500 (п’ятсот) гривень кожна. Привiлейованих 

iменних акцiй Банк не випускав.  

Сплачений та зареєстрований статутний капiтал за станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року становив 120 000 000,00 

(сто двадцять мiльйонiв) гривень 00 коп. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 119/1/2016, дата видачi 

29.12.2016. 

Внески до статутного капiталу попередньої емiсiї пiдтверджуються наступними документами: 

Номер документу Дата документу Сума, грн. Код валюти Назва документа 

1271 16.12.2003 16 000 000,00 980 Платiжне доручення 

4 09.12.2003 500,00 980 Об’ява про внесення  

готiвки (квитанцiя) 

5 09.12.2003 500,00 980 Об’ява про внесення  

готiвки (квитанцiя) 

6 09.12.2003 500,00 980 Об’ява про внесення  

готiвки (квитанцiя) 

1 11.03.2004 (1 500,00) 980 Платiжне доручення (повернення надлишково  

сплачених грошових коштiв) 

1782 05.03.2004 16 000 000,00 980 Платiжне доручення 

12302/з6 15.02.2007 1000,00 980 Квитанцiя 

1 15.02.2007 21 997 000,00 980 Платiжне доручення 

67942 13.02.2007 1000,00 980 Платiжне доручення 

33 16.02.2007 1000,00 980 Меморiальний ордер 

1 23.03.2007 18 000 000,00 980 Платiжне доручення 

1 23.04.2010 500,00 980 Заява на переказ готiвки 

387 23.04.2010 22 998 500,00 980 Платiжне доручення 

1 26.04.2010 500,00 980 Заява на переказ готiвки 

2 26.04.2010 500,00 980 Заява на переказ готiвки 

802 16.12.2011 22 999 000,00 980 Платiжне доручення 

51 04.11.2011 500,00 980 Заява на переказ готiвки 

3 19.12.2016 2 000 500,00 980 Платiжне доручення 

Всього 120 000 000,00  

 

Станом на 01.01.2017р. вартiсть чистих активiв Банку є меншою вiд статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам 

частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України. 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року статутний капiтал ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ» вiдповiдав даним Статуту, погодженого Нацiональним 

банком України 28 грудня 2016 року та зареєстрованого державним реєстратором 28.12.2016 року, номер запису 

10711050027023977 i вiдповiдав вимогам, установленим нормативно-правовими актами Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку України та Нацiонального банку України. 

Власний капiтал банку менше статутного капiталу на 57 864 тис. грн., що не вiдповiдає вимогам частини 3 статтi 155 

Цивiльного кодексу України. 

2.Вiдсутнiсть у Банка прострочених зобов’язань щодо сплати податкiв. 

При виконаннi нашого аудиту нами не виявлено прострочених зобов'язань ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ» щодо сплати податкiв та зборiв, 

несплачених штрафних санкцiй за порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних 

паперiв. 

3.Напрямки використання коштiв, що внесенi для формування статутного капiталу. 

Аудитором встановлено, що грошовi кошти, внесенi для формування статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ» були використанi для 

здiйснення активних банкiвських операцiй. 

4. Операцiї з пов’язаними особами. 

Iнформацiя щодо операцiй з пов’язаними особами Банку розкрита в примiтцi №34 «Операцiї з пов’язаними 



сторонами».  

Пiд час проведення аудиту нами були проаналiзованi господарськi операцiї, що здiйсненi Банком з пов’язаними 

особами, на предмет дотримання статтi 52 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть».  

В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог «Положення 

про визначення пов’язаних iз банком осiб», затвердженого постановою Правлiннi НБУ № 315 вiд 12.05.2015 року, 

вiдповiдностi та адекватностi представлення iнформацiї щодо операцiй з пов’язаними особами. 

На думку аудитора, операцiї з iнсайдерами/пов’язаними особами не мають потенцiйного впливу на фiнансовi 

результати та не несуть ризикiв для Банку. 

5.Iнформацiя про наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та зобов’язань. 

Iнформацiя щодо непередбачених зобов`язань та непередбачених активiв за станом на кiнець дня 31.12.2016р. 

розкрита управлiнським персоналом Банку в пояснювальнiй примiтцi № 31 «Потенцiйнi зобов`язання банку». 

В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних 

законодавчих та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України стосовно забезпечень, непередбачених 

зобов`язань та непередбачених активiв. Iнформацiя щодо забезпечень, непередбачених зобов`язань та непередбачених 

активiв представлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

На думку аудитора, iнформацiя щодо забезпечень, непередбачених зобов`язань та непередбачених активiв 

вiдображена в фiнансовiй звiтностi достовiрно, в усiх суттєвих аспектах. 

6. Подiї, що вiдбулись пiсля дати балансу. 

Iнформацiя про подiї, що вiдбулись мiж датою балансу (31 грудня 2016 року) та датою затвердження фiнансової 

звiтностi, розкрита Банком в примiтцi № 35 «Подiї пiсля дати балансу».  

В результатi проведених процедур нами не було отримано iнформацiї про суттєвi подiї, що вiдбулись мiж датою 

балансу (31 грудня 2016 року) та датою складання цього звiту, i якi потребують коригування фiнансової звiтностi або 

додаткового розкриття в фiнансовiй звiтностi, та якi можуть суттєво впливати на прийняття економiчних рiшень 

користувачами фiнансової звiтностi. 

Також нами не було отримано iнформацiї щодо iнших фактiв та обставин, якi б могли мати суттєвий вплив на 

фiнансовий стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА 

РОЗВИТКУ» або на його дiяльнiсть у майбутньому. 

Звiт щодо вимог «Положення про порядок подання до Нацiонального банку України звiту аудитора за результатами 

щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi», затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України 

09.09.2003 року № 389, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29.09.2003 року № 871/8192, iз змiнами та 

доповненнями. 

1. Вiдповiднiсть (достовiрнiсть вiдображення) розподiлу активiв i зобов’язань банку за строками до погашення на 

пiдставi аналiзу статистичної форми № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками», затвердженої 

постановою Правлiння НБУ вiд 01.03.2016р. № 129 iз змiнами та доповненнями.  

Аудитор здiйснив аналiз статистичної форми звiтностi № 631 “Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками” за 

станом на кiнець дня 31.12.2016р. з метою визначення вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) обсягу активiв i 

зобов’язань Банку за строками погашення. В результатi встановлено: 

Короткостроковi Довгостроковi 

(понад 12 мiс) 

(тис. грн.) 

На вимогу та менше 1 мiсяця 

(тис. грн.) Вiд 1 до 3 мiс. 

(тис. грн.) Вiд 3 до 12 мiс. 

(тис. грн.) Всього 

короткострокових  

За станом на кiнець дня 31.12.2016  

Активи 21 648 34 554 6 370 62 572 56 833 

Зобов’язання 759 - - 759 56 390 

Чистий розрив лiквiдностi 20 889 34 554 6 370 61 813 443 

Сукупний розрив лiквiдностi 20 889 55 443 61 813 - - 

 

Статистична форма звiтностi № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками складена станом на 01.01.2017 

року у вiдповiдностi з вимогами постанови Правлiння НБУ вiд 01.03.2016р. № 129, iз послiдуючими змiнами. Данi 

статистичної форми звiтностi № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками» станом на 01.01.2017 року, в 

усiх суттєвих аспектах, достовiрно вiдображають обсяг активiв i зобов’язань за строками погашення.  

Аудитор здiйснив аналiз Примiтки № 29.10 «Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення на 

основi очiкуваних строкiв погашення за 2016 рiк». У цiй таблицi управлiнський персонал Банку розкрив iнформацiю 

щодо накопичення вiд’ємного «розриву» за термiнами погашення довгострокових фiнансових активiв та зобов’язань у 

часовому iнтервалi понад 5 рокiв в сумi 56 390 тис. грн. Але нагромадженi в попереднi перiоди лiквiднi кошти 

дозволяють перекрити вiд’ємний розрив лiквiдностi в цьому перiодi. Тому сукупний розрив лiквiдностi в кожному iз 

проаналiзованих в таблицi iнтервалiв є додатною величиною. З цiєї причини Банк має розглянути можливi варiанти 

додаткового розмiщення надмiрних лiквiдних коштiв. Проведений аналiз дає змогу зробити висновок, що в цiлому 

банк не має проблем з лiквiднiстю у перiодах, що аналiзуються. 



На думку аудитора, фiнансова iнформацiя щодо активiв та пасивiв Банку за строками погашення вiдображена в 

фiнансовiй звiтностi достовiрно, в усiх суттєвих аспектах. Невiдповiднiсть мiж даними статистичної форми № 631 

«Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками» за станом на кiнець дня 31.12.2016р. та примiткою № 29.10 

«Аналiз фiнансових активiв та зобов’язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2016 

рiк» пояснюється рiзною методикою складання цих звiтiв. 

В результатi виконаних аудиторських процедур встановлено, що кiлькiсть ризику лiквiдностi помiрна, якiсть 

управлiння ризиком лiквiдностi задовiльна. За станом на кiнець дня 31.12.2016р. система управлiння ризиками Банку 

забезпечувала контроль цiєї кiлькостi ризику.  

2. Якiсть управлiння активами та пасивами банку. 

2.1. Активи банку. 

За станом на кiнець дня 31.12.2016р. активи Банку мають наступну структуру: 

За станом 

на кiнець дня 

31.12.2016р. 

(тис грн.) У % 

до активiв 

1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 395 1,2 

2. Цiннi папери в портфелi банку до погашення 59 969 50,2 

3. Iнвестицiйна нерухомiсть 27 855 23,3 

4. Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток 248 0,2 

5. Основнi засоби та нематерiальнi активи 28 978 24,3 

6. Iншi фiнансовi активи 31 0,0 

7. Iншi активи 922 0,8 

Всього активiв 119 398 100 

Аналiз якостi портфелю цiнних паперiв до погашення. 

Фiнансова iнформацiя щодо портфелю цiнних паперiв до погашення за станом на кiнець дня 31.12.2016р. розкрита 

управлiнським персоналом Банку в пояснювальнiй примiтцi № 9 „Цiннi папери в портфелi банку до погашення”. 

Портфель до погашення представлений депозитними сертифiкатами НБУ та державними облiгацiями, резерв пiд 

знецiнення не формувався. 

В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних 

законодавчих та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України стосовно операцiй з цiнними паперами. 

Iнформацiя стосовно операцiй з цiнними паперами представлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

На думку аудитора, якiсть портфеля цiнних паперiв задовiльна. Iнформацiя щодо операцiй з цiнними паперами 

вiдображена в фiнансовiй звiтностi достовiрно, в усiх суттєвих аспектах. 

Аналiз операцiй з iнвестицiйною нерухомiстю. 

Фiнансова iнформацiя щодо iнвестицiйної нерухомостi за станом на кiнець дня 31.12.2016р. розкрита управлiнським 

персоналом Банку в пояснювальнiй примiтцi № 10 „Iнвестицiйна нерухомiсть”. 

У результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних 

законодавчих та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України стосовно операцiй з iнвестицiйною 

нерухомiстю. Iнформацiя стосовно операцiй з iнвестицiйною нерухомiстю представлена у вiдповiдностi до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Аналiз операцiй з основними засобами та нематерiальними активами. 

Фiнансова iнформацiя щодо операцiй з основними засобами та нематерiальними активами за станом на кiнець дня 

31.12.2016р. розкрита управлiнським персоналом Банку в пояснювальнiй примiтцi № 11 „Основнi засоби та 

нематерiальнi активи”.  

В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних 

законодавчих та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України стосовно операцiй з основними засобами та 

нематерiальними активами. Iнформацiя стосовно операцiй з основними засобами та нематерiальними активами 

представлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

На думку аудитора, iнформацiя щодо операцiй з основними засобами та нематерiальними активами, вiдображена в 

фiнансовiй звiтностi достовiрно, в усiх суттєвих аспектах. 

 

2.2. Зобов’язання банку. 

Зобов’язання Банку за станом на кiнець дня 31.12.2016р. мають наступну структуру: 

За станом на кiнець дня 31.12.2016р., 

(тис. грн.) У % до зобов’язань 

Банку 

Кошти клiєнтiв 20 0,0 

Резерви за зобов’язаннями 111 0,0 

Iншi фiнансовi зобов’язання 3 0,0 

Iншi зобов’язання 362 0,6 

Субординований борг 56 766 99,4 



Всього: 57 262 100 

Субординований борг. 

Фiнансова iнформацiя щодо субординованого боргу за станом на кiнець дня 31.12.2016р. розкрита управлiнським 

персоналом Банку в пояснювальнiй примiтцi №18 „Субординований борг”. 

В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних 

законодавчих та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України щодо субординованого боргу. Iнформацiя 

щодо субординованого боргу представлена у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

На думку аудитора, iнформацiя щодо субординованого боргу вiдображена в фiнансовiй звiтностi достовiрно, в усiх 

суттєвих аспектах. 

3.Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку України щодо 

питань, що викладенi нижче. 

3.1.Визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями. 

Станом на кiнець дня 31.12.2016 року Банк не мав заборгованостi за кредитами, тому кредитний ризик за кредитними 

операцiями не визначався. 

Портфель цiнних паперiв Банку станом на 31.12.2016 року представлений безризиковими  

депозитними сертифiкатами НБУ та державними облiгацiями. 

На думку аудитора, кредитний ризик розрахований Банком для вiдшкодування можливих втрат за активними 

операцiями у вiдповiдностi до «Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для 

вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями», затвердженого Постановою Правлiння НБУ 

вiд 25.01.2012 року № 23. 

Банк в цiлому дотримується вимог «Положення про порядок формування та використання банками України резервiв 

для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями», затвердженого Постановою Правлiння 

НБУ вiд 25.01.2012 року № 23. 

3.2.Система внутрiшнього аудиту. 

У вiдповiдностi до Закону України „Про банки i банкiвську дiяльнiсть” та Положення „Про органiзацiю внутрiшнього 

аудиту в банках України ”, яке затверджено Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 311 вiд 10 травня 

2016 року в Публiчному акцiонерному товариствi «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ» 

функцiонує Служба внутрiшнього аудиту, яка дiє згiдно з Положенням про Службу внутрiшнього аудиту АТ(публ.) 

«УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ»”, що було затверджене рiшенням Спостережної ради 

Банку 26.09.2016р. (протокол №1). 

Служба внутрiшнього аудиту пiдпорядковується безпосередньо Спостережнiй радi Банку. Внутрiшнi аудитори 

компетентнi та мають незалежний статус. 

Служба внутрiшнього аудиту проводить перевiрки напрямiв дiяльностi Банку (протягом 2016 року проведено 11 

перевiрок), а також пiдроздiлiв Банку у вiдповiдностi до плану проведення перевiрок, який затверджено 

Спостережною радою Банку. Служба внутрiшнього аудиту складає звiти за результатами перевiрки та подає звiти на 

розгляд Правлiння Банку та Спостережної ради Банку. 

У результатi проведених нами процедур не виявлено фактiв, якi б свiдчили про невiдповiднiсть роботи або органiзацiї 

служби внутрiшнього аудиту Банку нормативно-правовим актам Нацiонального банку України. Процедури аудиту, якi 

здiйснює служба внутрiшнього аудиту, вiдповiдають нормативно-правовим актам Нацiонального банку України. 

3.3. Система внутрiшнього контролю Банку. 

При проведеннi аудиторських процедур щодо фiнансової звiтностi Банку нами було розглянуто у межах, необхiдних 

для визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур заходи внутрiшнього контролю Банку. 

Проведенi процедури не мали за мету проведення повної та всеохоплюючої перевiрки системи внутрiшнього 

контролю Банку з метою визначення всiх можливих недолiкiв. 

Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за органiзацiю та функцiонування системи внутрiшнього контролю. 

Пiд час аналiзу заходiв контролю Банку та загальної якостi управлiння Банком нами було розглянуто адекватнiсть 

структури управлiння видам та обсягам операцiй Банку (участь органiв управлiння у прийняттi рiшень, розподiл 

обов’язкiв мiж керiвниками, наявнiсть положень про структурнi пiдроздiли та посадових iнструкцiй, як заходiв 

контролю управлiнського персоналу за дiяльнiстю Банку) на предмет дотримання вимог «Положення про органiзацiю 

внутрiшнього контролю в банках України», затвердженого постановою Правлiння НБУ № 867 вiд 29 грудня 2014 р. 

Органами управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна Рада та Правлiння Банку. Вищий управлiнський 

персонал Банку обiзнаний зi справами Банку. В Банку працюють постiйно дiючi кредитний комiтет; комiтет з 

управлiння ризиками, активами та пасивами; комiтет клiєнтської полiтики (тарифний комiтет); тендерний комiтет; 

комiтет з питань iнформацiйної безпеки, технологiчний комiтет.  

Органiзацiйна структура в цiлому є ефективною. Банком розроблено та затверджено письмовi положення про всi 

структурнi пiдроздiли Банку та посадовi iнструкцiї для спiвробiтникiв та керiвникiв вiддiлiв, в яких визначається коло 

їх обов’язкiв. Засiдання Правлiння Банку та Спостережної ради Банку проводяться на регулярнiй основi. 

Ми провели огляд системи управлiння iнформацiйною безпекою (СУIБ) з метою визначити вiдповiднiсть системи 

внутрiшнього контролю за iнформацiйною безпекою вимогам Нацiонального банку України. При оглядi 

використовувалась управлiнська iнформацiя, внутрiшнi положення та процедури щодо функцiонування системи 

управлiння iнформацiйною безпекою, iнформацiя, що отримана вiд працiвникiв банку. Процедури огляду включали 

аналiз внутрiшнiх нормативних документiв банку з питань iнформацiйної безпеки, та аналiтичнi процедури щодо 

окремих контролiв у процесах СУIБ, достатнiсть яких має вплив на рiчну фiнансову звiтнiсть банку. 



В результатi проведених нами процедур не виявлено фактiв, якi б свiдчили про невiдповiднiсть системи внутрiшнього 

контролю потребам та обсягу дiяльностi Банку, а також вимогам «Положення про органiзацiю внутрiшнього 

контролю в банках України», затвердженого постановою Правлiння НБУ № 867 вiд 29 грудня 2014 р.  

3.4. Ведення бухгалтерського облiку. 

Бухгалтерський облiк в Публiчному акцiонерному товариствi «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА 

РОЗВИТКУ» протягом 2016 року вiвся у вiдповiдностi до вимог Закону України „Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi ”, нормативно-правових актiв НБУ та Облiкової полiтики Банку, яка затверджена 

рiшенням Правлiння вiд 30.11.2015 (протокол №41-1). 

Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства «УКРАЇНСЬКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦIЇ ТА РОЗВИТКУ» 

за станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року складена у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової 

звiтностi. 

Протягом 2016 року коригування за поточний та попереднi перiоди не проводились. Iнформацiя щодо облiкової 

полiтики та облiкових оцiнок розкрита управлiнським персоналом Банку в примiтцi №4 до фiнансової звiтностi. Банк 

зазначив основу складання фiнансової звiтностi, основнi принципи, методи оцiнки, професiйнi судження. 

Аудитором були виконанi процедури щодо визначення того, чи є прийнятними облiковi оцiнки, застосованi 

управлiнським персоналом Банку.  

Статтi активiв та пасивiв Облiкова оцiнка при первiсному визнаннi Послiдуюча оцiнка за станом  

на кiнець дня 31.12.2016р. 

Нематерiальнi активи Первiсна (iсторична) вартiсть Первiсна вартiсть за вирахуванням накопиченої амортизацiї 

Основнi засоби Первiсна (iсторична) вартiсть Первiсна вартiсть за вирахуванням накопиченої амортизацiї 

Запаси Собiвартiсть Найменша з двох оцiнок: собiвартiсть або чиста вартiсть реалiзацiї 

Кредити наданi (отриманi) Справедлива вартiсть, включаючи витрати на операцiю За амортизованою собiвартiстю з 

використанням ефективної ставки вiдсотка 

Цiннi папери в портфелi до погашення Справедлива вартiсть, до якої додаються витрати на операцiї За амортизованою 

собiвартiстю з урахуванням зменшення корисностi 

На думку аудитора, облiковi оцiнки, що використанi Банком у фiнансовiй звiтностi, є обґрунтованими, прийнятними 

та достатньо розкритими у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Органiзацiйна структура пiдроздiлiв, якi займаються вiдображенням господарських операцiй в фiнансовому облiку, є 

адекватною та вiдповiдає загальнiй органiзацiйнiй структурi Банку.  

Iнвентаризацiя основних засобiв, нематерiальних активiв та товарно-матерiальних цiнностей проведена Банком за 

станом на 1 грудня 2016 року. Вiдповiдно до протоколу засiдання iнвентаризацiйної комiсiї Банку вiд 19.12.2016р. не 

виявлено розбiжностей мiж фактичною наявнiстю активiв та даними бухгалтерського облiку. 

Iнвентаризацiю дебiторської i кредиторської заборгованостi та витрат майбутнiх перiодiв проведено Банком за станом 

на 1 грудня 2016 року. Iнвентаризацiйною комiсiєю не встановлено обставин, що вказували б на необхiднiсть 

додатково формувати резерв пiд дебiторську заборгованiсть та не виявлено кредиторської заборгованостi, що пiдлягає 

списанню.  

В результатi проведених процедур нами не було встановлено фактiв, якi б свiдчили про порушення вимог чинних 

законодавчих та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України стосовно формування доходiв, витрат та 

фiнансового результату Банку. 

Iнформацiя щодо доходiв, витрат та фiнансового результату Банку представлена у вiдповiдностi до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, належним чином розкрита вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, дозволяє користувачу фiнансової звiтностi скласти власне уявлення щодо фiнансового стану 

Банку та прийняти адекватнi зваженi рiшення. 

В результатi проведення аудиторських процедур, нами не виявлено фактiв, що свiдчили б про невiдповiднiсть 

бухгалтерського облiку вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996-

XIV вiд 16.07.1999 р., «Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України», 

затвердженого постановою Правлiння НБУ № 566 вiд 30.12.1998 року, Облiкової полiтики Банку. 

4. Спроможнiсть Банку продовжити дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

Звертаємо увагу на примiтку 2 до фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про продовження економiчної кризи в Українi. 

Незважаючи на те, що 2016 рiк характеризувався уповiльненням економiчного спаду, зупиненням падiння ВВП та 

скороченням iнфляцiї, стан економiки України залишається складним. Це було спричинено як вiйськовими подiями на 

сходi країни, так i низькими суверенними рейтингами України, нерозвиненiстю фондового ринку країни, значними 

курсовими ризиками та стало причиною банкрутства фiнансових установ банкiвського сектора, вiдпливу iноземного 

капiталу, рiзкого зниження платоспроможностi населення. Цi подiї можуть негативно вплинути на результати 

дiяльностi та майбутнiй фiнансовий стан Банку такою мiрою, яка на дату видачi цього висновку не пiдлягає 

обґрунтованому прогнозуванню. 

 

Основнi вiдомостi про аудитора. 

• Найменування: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «КИЇВАУДИТ». 

• Код ЄДРПОУ: 01204513 

• Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1970, видане за рiшенням Аудиторської 

палати України вiд 23.02.2001 р. № 99, продовжене за рiшенням Аудиторської палати України вiд 30.07.2015 р. № 

313/3 термiном до 30.07.2020 р. 



• Аудиторська фiрма ТОВ «КИЇВАУДИТ» має Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв П 000389, видане НКЦПФР 4 жовтня 

2016 року, термiн чинностi до 30.07.2020 року . 

• Згiдно з рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв вiд 17.09.2012 р. № 39, ТОВ «КИЇВАУДИТ» включено до 

Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв (свiдоцтво про включення 

до реєстру № 0000013 вiд 17.09.2012 року). 

• Вiдомостi про аудитора, який пiдписав висновок: 

Директор (аудитор) – Iщенко Надiя Iванiвна ( сертифiкат аудитора банкiв № 0026, виданий згiдно рiшення 

Аудиторської палати України вiд 29 жовтня 2009 року №207/2, термiн чинностi сертифiката до 01 сiчня 2020 року).  

• Вiдповiдальний за аудит Банку – Зубенко Тетяна Миколаївна (сертифiкат аудитора банкiв № 0150, виданий 

вiдповiдно до Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» та рiшення Аудиторської палати України вiд 28.04.2011 

р., строк дiї сертифiкату до 28.04.2021 року). 

• Поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306. 

• Електронна адреса: kievaudit@ukr.net 

• Сайт: www.kievaudit.com. 

• Телефон: (044) 287-42-94. 

 

Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» Н. I. Iщенко 

(Сертифiкат аудитора банкiв №0026) 

 

Аудитор Т.М. Зубенко 

(Сертифiкат аудитора банкiв №0150)  

6 березня 2017 року 

Адреса : м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, офiс 306 

Тел. (044) 287-70-55, 287-42-94 

Поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306. 

• Електронна адреса: kievaudit@ukr.net 

• Сайт: www.kievaudit.com. 

• Телефон: (044) 287-42-94. 

 

Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» Н. I. Iщенко 

(Сертифiкат аудитора банкiв №0026) 

 

Аудитор Т.М. Зубенко 

(Сертифiкат аудитора банкiв №0150)  

6 березня 2017 року 

Адреса : м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, офiс 306 

Тел. (044) 287-70-55, 287-42-94 

-Поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306. 

• Електронна адреса: kievaudit@ukr.net 

• Сайт: www.kievaudit.com. 

• Телефон: (044) 287-42-94. 

 

Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» Н. I. Iщенко 

(Сертифiкат аудитора банкiв №0026) 

 

Аудитор Т.М. Зубенко 

(Сертифiкат аудитора банкiв №0150)  

6 березня 2017 року 

Адреса : м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, офiс 306 

Тел. (044) 287-70-55, 287-42-94 

-Поштова адреса: м. Київ, вул. Саксаганського, 53/80, оф. 306. 

• Електронна адреса: kievaudit@ukr.net 

• Сайт: www.kievaudit.com. 

• Телефон: (044) 287-42-94. 

 

Директор ТОВ «КИЇВАУДИТ» Н. I. Iщенко 

(Сертифiкат аудитора банкiв №0026) 

 

Аудитор Т.М. Зубенко 

(Сертифiкат аудитора банкiв №0150)  

6 березня 2017 року 



Адреса : м. Київ, вул. Саксаганського,53/80, офiс 306 

Тел. (044) 287-70-55, 287-42-94 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2016 3 3 

2 2015 2 1 

3 2014 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  

Акціонери   X 

Депозитарна установа  X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Додатковий випуск акцій X  

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  X  

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу  X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 5 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 5 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу X  

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше (запишить)  

 

так 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
18 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi Наглядової ради 



не створювалися 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi Наглядової ради 

не створювалися 

 

так 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою   X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X  

Інше (запишіть)   

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X  

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  

Відсутність конфлікту інтересів  X  

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть):   X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)  
 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
 X 

Інше (запишіть)   

 



Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 



 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X  

Положення про наглядову раду  X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X  

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства   X 

Положення про порядок розподілу прибутку   X 

Інше (запишіть):  iнших немає 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі   X 



Менше ніж раз на рік   X 

Раз на рік  X  

Частіше ніж раз на рік   X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше (запишіть)  

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X  

Інше (запишіть)   

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше (запишіть)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X 

Інше (запишіть)   

 



Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X  

Випуск депозитарних розписок   X 

Випуск облігацій   X 

Кредити банків   X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

Інше (запишіть):    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори  X 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились   

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 11.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: 

Технологiчний комiтет банку  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не 

оприлюднено  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Корпоративне управлiння у Банку здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства 



України, яке регулює здiйснення пiдприємницької дiяльностi господарським товариством, 

Кодексу корпоративного управлiння АТ (публ.) «Український банк реконструкцiї та розвитку», 

положеннях внутрiшнiх документiв Товариства - Статуту, Положення про Спостережну Раду, 

Положення про Ревiзiйну комiсiю, Положення про загальнi збори, рiшень загальних зборiв 

акцiонерiв товариства та Спостережної Ради. Ефективне управлiння досягається завдяки 

квалiфiкованому виконавчому органу, рацiональному i чiткому розподiлу повноважень , а також 

належнiй системi пiдзвiтностi та контролю. Система корпоративного управлiння створює 

необхiднi умови для своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж членами 

Спостережної Ради та виконавчим органом. Органи корпорацiї та їх посадовi особи дiють 

добросовiсно та розумно в iнтересах товариства. Акцiонери як власники товариства вирiшують 

найважливiшi питання дiяльностi товариства. Рiшення з таких питань приймаюся вищим органом 

товариства - загальними зборами акцiонерiв. Перелiк повноважень загальних зборiв, прописаний у 

статутi товариства. За пiдсумками року виконавчий орган звiтується перед загальними зборами 

про свою дiяльнiсть та загальний стан товариства. У разi вiдхилення напряму дiяльностi 

товариства вiд попередньо визначених планiв та мети виконавчий орган при наданнi звiтiв вказує 

на це з наданням вiдповiдних пояснень. Беззаперечною є обов’язкова участь виконавчого органу у 

засiданнях Спостережної Ради, на яких розглядається звiтнiсть виконавчого органу. Звiт 

виконавчого органу загальним зборам акцiонерiв включає iнформацiю, яка надає можливiсть 

акцiонерам детально обговорити та критично оцiнити стратегiю, ризики, напрями дiяльностi та 

фiнансовi результати дiяльностi товариства. Метою корпоративного управлiння у Банку – є 

впровадження у щоденну практику вiдповiдних норм та традицiй корпоративної поведiнки, 

заснованої на стандартах корпоративного управлiння, що застосовується у мiжнароднiй практицi, 

вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведiнки та звичаїв дiлового обiгу; - 

захист iнтересiв акцiонерiв, незалежно вiд розмiру пакету акцiй, якими вони володiють; - 

досягнення порозумiння мiж усiма особами, зацiкавленими в ефективнiй роботi компанiї: 

акцiонерами, клiєнтами, партнерами, спiвробiтниками; - створення стимулiв трудової дiяльностi, 

що забезпечують виконання органами управлiння та працiвниками компанiї усiх дiй, що необхiднi 

для досягнення стратегiчних цiлей дiяльностi компанiї; - здiйснення контролю за фiнансово-

господарською дiяльнiстю товариства; - ухвалення стратегiї товариства, основнi плани дiй, 

полiтику управлiння ризиками, затвердження рiчного бюджету, бiзнес-планiв товариства та 

здiйснення контролю за їх реалiзацiєю. 

 



ЗВІТ 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.12.2016 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти  1395 1017 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України 
 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток 
 0 0 

Кошти в інших банках  0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів  0 394 

Цінні папери в портфелі банку на продаж  0 38935 

Цінні папери в портфелі банку до погашення  59969 22845 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії  0 0 

Інвестиційна нерухомість  27855 27881 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток 
 248 248 

Відстрочений податковий актив  0 0 

Гудвіл  0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи  28978 29330 

Інші фінансові активи  31 35 

Інші активи  922 1953 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття 
 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників  

Активи – усього за додатковими статтями  119398 122638 

Усього активів:    

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків  0 0 

Кошти клієнтів  20 242 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком  0 0 

Інші залучені кошти  0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання  0 0 

Резерви за зобов’язаннями  111 1314 

Інші фінансові зобов’язання  3 0 

Інші зобов'язання  362 580 



Субординований борг  56766 56748 

Зобов'язання групи вибуття  0 0 

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
н/д 

Зобов’язання – усього за додатковими статтями    

Усього зобов'язань:  57262 58884 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал  120000 118000 

Емісійні різниці  0 0 

Незареєстрований статутний капітал  0 0 

Інший додатковий капітал  -99 0 

Резервні та інші фонди банку  4044 3987 

Резерви переоцінки  0 374 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  -61809 -58607 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
н/д 

Власний капітал – усього за додатковими статтями    

Неконтрольована частка    

Усього власного капіталу  62136 63754 

Усього зобов'язань та власного капіталу  119398 122638 

н/д 

Затверджено до випуску та підписано        

28.02.2017 року   Голова правління Локтiонов О.Ю. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Орлик С.Л. (044) 454-27012   Головний бухгалтер  Зеленюк Н.О. 

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

 

 

 

 

 

 

 

Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 



(Звіт про фінансові результати) 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи  11229 10648 

Процентні витрати  -6981 -7352 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  4248 3296 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів 

та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
 7 1267 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після 

створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості 

клієнтів, коштів в інших банках 

 4255 4563 

Комісійні доходи  73 32 

Комісійні витрати  -18 -10 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 

 224 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості  0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
 -9 0 

Результат від операцій з іноземною валютою  -7 -17 

Результат від переоцінки іноземної валюти  -61 -1 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості  0 0 

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

фінансових активів за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, ніж ринкова 

 0 0 

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

фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, ніж ринкова 

 0 4308 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 
 -17 87 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку на продаж 
 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку до погашення 
 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями  1203 201 

Інші операційні доходи  243 350 

Адміністративні та інші операційні витрати  -9031 -8541 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній  0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників н/д 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями  0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників н/д 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями  0 0 



Прибуток/(збиток) до оподаткування  -3145 570 

Витрати на податок на прибуток  0 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває  -3145 570 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік  -3145 570 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів  0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії  0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників 
н/д 

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями 
 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників 
н/д 

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями 
 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного 

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

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування 
 0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж  -374 374 

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 
н/д 

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями 
 - - 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників 
н/д 

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 
 -374 374 

Інший сукупний дохід після оподаткування  -374 374 

Усього сукупного доходу за рік  -3519 944 

Прибуток (збиток), що належить:  

власникам банку  -3519 944 

неконтрольованій частці    



Усього сукупного доходу, що належить:  

власникам банку  -3519 944 

неконтрольованій частці    

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  -13,33 2,42 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  -13,33 2,42 

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  -13,33 2,42 

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

рік 
 -13,33 2,42 

 

н/д 

Затверджено до випуску та підписано        

28.02.2017 року   Голова правління Локтiонов О.Ю. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Орлик С.Л. (044) 454-27-12   Головний бухгалтер  Зеленюк Н.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)    

 

 

 

 

 

 

Звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2016 рік 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатковий 

капітал 

незареєстрований 

статутний 

капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 

додаткові 

статті 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок на 

кінець періоду, 
 118000 0 0 3987 0 -59177 0 62810 0 62810 



що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та вплив 

переходу на нові 

та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

           

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

 118000 0 0 3987 0 -59177 0 62810 0 62810 

Усього сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(збиток) 

за рік 
 0 0 0 0 0 570  570  570 

інший сукупний 

дохід 
 0 0 0 0 374 0  374  374 

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

           

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

           

Незареєстрований 

статутний капітал 
           

Операції з 

акціонерами 
           

Емісія акцій:  

номінальна 

вартість 
   0 0 0 0     

емісійний дохід  0  0 0 0 0     

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 

 

купівля            

продаж            

анулювання            

Об'єднання 

компаній 
           

Дивіденди            

Залишок на  118000 0 0 3987 374 -58607 0 63754 0 63754 



кінець 

попереднього 

періоду 

Усього 

сукупного 

доходу: 

 

прибуток/(збиток) 

за рік 
 0 0 0 0 0 -3145 0 -3145 0 -3145 

інший сукупний 

дохід 
 0 0 0 0 -374 0 0 -374 0 -374 

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

           

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

 0 0 0 57 0 -57 0 0 0 0 

Незареєстрований 

статутний капітал 
           

Операції з 

акціонерами 
           

Емісія акцій:  

номінальна 

вартість 
 2000 0 0 0 0 0 0 2000 0 2000 

емісійні різниці 

та інший 

додатковий 

капітал 

 0 -99 0 0 0 0 0 -99 0 -99 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 

 

купівля            

продаж            

анулювання            

Об'єднання 

компаній 
           

Дивіденди            

Додаткові статті – 

опис статей та 

вміст показників 

н/д 

Додаткові статті – 

усього за 

додатковими 

статтями 

           

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 

 120000 -99 0 4044 0 -61809 0 62136 0 62136 
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28.02.2017 року   Голова правління Локтiонов О.Ю. 
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Орлик С.Л. (044)454-27-12   Головний бухгалтер  Зеленюк Н.О. 
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ЗВІТ 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  -3145 570 

Коригування:    

Знос та амортизація 10, 11 553 545 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 7, 12, 13 10 -1354 

Амортизація дисконту/(премії)  -2303 -237 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 

   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами  -166 0 

Результат операцій з іноземною валютою  61 1 

(Нараховані доходи)  -528 -598 

Нараховані витрати  567 -2501 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності    

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності    

Інший рух коштів, що не є грошовим  -1203 -4409 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 
 -6154 -7983 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях    

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України 
 0 0 

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів  0 0 



Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 

 0 0 

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках  0 18000 

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів 
7 398 1079 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 12 -12 15 

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 13 193 340 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 14 -222 34 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями    

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 16 3 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 16 -218 69 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток 
 -6012 11554 

Податок на прибуток, що сплачений  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
 -6012 11554 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж  -2635 -40011 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж  

 38 792 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
 2527 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення  -449019 -69795 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
 415000 69846 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів 
 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням 

сплачених грошових коштів 
 0 0 

Придбання асоційованих компаній  0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній  0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 10 -20  

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості  0 0 

Придбання основних засобів 11 -134 -14 

Надходження від реалізації основних засобів  0 0 

Придбання нематеріальних активів  (22) (31) 

Надходження від вибуття нематеріальних активів  0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
 

4 489 (40 005) 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 



Емісія простих акцій 19 2000 0 

Емісійні різниці та інший додатковий капітал 19 (99) 0 

Емісія привілейованих акцій    

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій    

Викуп власних акцій    

Продаж власних акцій    

Отримання субординованого боргу 18 0 28000 

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 
 1901 28000 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти 
 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 378 -451 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду  1017 1468 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 1395 1017 

Затверджено до випуску та підписано        
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Орлик С.Л. (044)-454-27-12   Головний бухгалтер  Зеленюк Н.О. 

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

 

 


