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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

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

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

змінами) (далі - Положення). 

 

Член Правлiння, вiдповiдальний 

працiвник за проведення фiнансового 

монiторингу 

 

 

 

Iзбiнська Г.М. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2020 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14352406 

4. Місцезнаходження: 01033, Київська обл., м. Київ, вул. Жилянська, 32 

5. Міжміський код, телефон та факс: (044) 364-75-04,  

6. Адреса електронної пошти: Ekaterina.Odinets@creditdnepr.com 

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

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

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

учасника фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури 

фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Повідомлення розміщено на власному 

веб-сайті учасника фондового ринку 

https://creditdnepr.c

om.ua/pro-bank/roz

kryttya-informaciyi/

zvity-emitenta 21.07.2020 

 (адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах  X 

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

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

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

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

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

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

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

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

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

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

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



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

об'єкта) житлового будівництва) 

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

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

4. 2) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - не надається, 

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

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

води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

4. 3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не надається, оскiльки Емiтент є 

банком, та не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

 

5. 2) iнформацiя про облiгацiї Емiтента - не надається, оскiльки у Емiтента вiдсутнi 

непогашенi випуски облiгацiй. 

 

5. 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi Емiтентом - не надається, оскiльки Емiтент 

протягом звiтного перiоду не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає 

реєстрацiї). 

 

5. 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери - не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду 

Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. 

 

7. Iнформацiя про корпоративного секретаря не надається у зв'язку iз звiльненням 

корпоративного секретаря Красовського В.I., вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 

10.12.2019р. 

 

9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - не 

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

на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. 

 

10. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв Емiтента, в тому числi 

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

таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 

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

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi - не 

надається, оскiльки обмеження щодо обiгу цiнних паперiв вiдсутнi. 

 

11. iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не надається, оскiльки 

протягом звiтного перiоду в обiгу не перебували забезпеченi борговi цiннi папери Емiтента. 

 

12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював 

протягом звiтного перiоду конвертацiю цiнних паперiв. 



 

13. Iнформацiя про замiну управителя - не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду 

iпотечнi цiннi папери Емiтента в обiгу не перебували. 

 

14. Iнформацiя про керуючого iпотекою - не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду 

iпотечнi цiннi папери Емiтента в обiгу не перебували. 

 

15. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв - не надається, оскiльки 

протягом звiтного перiоду iпотечнi цiннi папери Емiтента в обiгу не перебували. 

 

16. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом - не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду iпотечнi 

цiннi папери Емiтента в обiгу не перебували. 

 

17. 1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття - не надається, 

оскiльки протягом звiтного перiоду iпотечнi цiннi папери Емiтента в обiгу не перебували. 

 

17. 2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям - не надається, оскiльки 

протягом звiтного перiоду iпотечнi цiннi папери Емiтента в обiгу не перебували. 

 

17. 3) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду - не 

надається, оскiльки протягом звiтного перiоду iпотечнi цiннi папери Емiтента в обiгу не 

перебували. 

 

17. 4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення 

нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття - не надається, оскiльки протягом 

звiтного перiоду iпотечнi цiннi папери Емiтента в обiгу не перебували. 

 

18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних 

активiв - не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду iпотечнi цiннi папери Емiтента в 

обiгу не перебували. 

 

19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв - не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду в обiгу не 

перебували забезпеченi борговi цiннi папери Емiтента. 

 

20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

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

будiвництва) -  не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду в обiгу не перебували 

цiльовi борговi цiннi папери Емiтента, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 

передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 

 

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

бухгалтерського облiку.- не надається, оскiльки Емiтент розкриває промiжну фiнансову 

звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 

23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою) - не надається, оскiльки аудиторський огляд промiжної фiнансової 



звiтностi не здiйснювався. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 07.07.1993 

3. Територія (область) 

 Київська обл. 

4. Статутний капітал (грн)  

 3586561499 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 844 

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

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова Рада, Правлiння 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 

ЛIМIТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES 

LIMITED) 

1065, Кiпр, Нiкосiя (Nicosia), Мiкiнон, 12, 

ЛАВIНIА КОРТ, 6-й поверх 
НЕ 107884 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Нацiональний банк України 

2) МФО банку 

 300001 

3) поточний рахунок 

 UA713000010000032007102101026 

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

рахунком в іноземній валюті 

 Нацiональний банк України 

5) МФО банку 

 300001 

6) поточний рахунок 

 32000102101 

 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Державний орган, що видав 

ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

1 2 3 4 5 

Банкiвська лiцензiя 70 22.10.2018 Нацiональний банк України  

Опис 

Лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною 

третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". 

Термiн дiї необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами 

(дилерська дiяльнiсть) 

АЕ №294746 14.02.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами 

(брокерська дiяльнiсть) 

АЕ №294745 14.02.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть (депозитарна 

дiяльнiсть депозитарно_ 

установи) 

АЕ №294657 13.01.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть (дiяльнiсть iз 

зберiгання активiв пенсiйних 

фондiв) 

АЕ №294659 13.01.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть (дiяльнiсть iз 

зберiгання активiв iнститутiв 

спiльного iнвестування) 

АЕ №294658 13.01.2015 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової ради, представник акцiонера БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 

ЛIМIТЕД 

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

 ДУДНИК Андрiй Петрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, спецiальнiсть - "Мiжнароднi 

економiчнi вiдносини", Магiстр 

6. Стаж роботи (років) 



 19 

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

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IСТВАН", Виконавчий директор з 

iнвестицiйної дiяльностi Апарату виконавчого директора з iнвестицiйної дiяльностi, 

iдентифiкацiйний код 35142308 

8. Опис 

 Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера вiд 13.05.2019р. у зв'язку з припиненням 

повноважень членiв Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", з 13.05.2019р. ДУДНИКА 

Андрiя Петровича обрано членом та Головою Наглядової ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

строком на 1 рiк (до 13.05.2020 включно). 

 

Емiтент протягом звiтного перiоду винагороду Дуднику А.П. не виплачував.  

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Дудник А.П. не має.  

 

Загальний стаж роботи складає 19 рокiв. 

 

Перелiк посад, якi Дудник А.П. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

з 02.07.2007 по 01.01.2013 р. - фiнансовий директор ТОВ "IСТВАН"; 

 

з  02.01.2013 р. по теперiшнiй час - виконавчий директор з iнвестицiйної дiяльностi ТОВ 

"IСТВАН"; 

 

з 30.04.2014 р. по теперiшнiй час - Голова Наглядової ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"  

 

Перелiк юридичних осiб, у яких Дудник А.П. є керiвником протягом звiтного перiоду: 

 

- Член Ради Директорiв IНТЕРПАЙП ЛIМIТЕД, НЕ 170535, Кiпр Нiкосiя; 

 

- Член Ради Директорiв ГЕО-АЛЬЯНС ОЙЛ-ГАС ПАБЛIК ЛIМIТЕД, НЕ 197288, Кiпр, 

Лiмасол; 

 

- Член Ради Директорiв ЄЙС ГРУП ЛIМIТЕД, 42244, Бермудськi ос-ви, Гамiлтон; 

 

- Член Ради Директорiв РЕТЬОРН ОН IНТЕЛIДЖЕНС ЛIМIТЕД, 38780, Бермудськi ос-ви, 

Гамiлтон. 

 

Вiдповiдно до Рiшення єдиного Акцiонера АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 27.04.2020р. 

(питання №1), подовжено повноваження Голови та Членiв Наглядової Ради Банку, якi були 

обранi вiдповiдно до Рiшення єдиного Акцiонера Банку вiд 13.05.2019р. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, представник акцiонера БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 

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

 МАНДРИЧЕНКО Володимир Олександрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1977 

5. Освіта 



 Київський нацiональний економiчний унiверситет, Україна, рiк закiнчення - 1999, 

спецiальнiсть - Мiжнародна економiка, ступiнь - Магiстр 

6. Стаж роботи (років) 

 19 

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

 Фiнансовий директор ТОВ "IстВан", призначений виконуючим обов'язки Директора ТОВ 

"IстВан", 35142308, з 19 травня 2017 року по теперiшнiй час. 

8. Опис 

 Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера вiд 13.05.2019р. (питання №2) у зв'язку з 

припиненням повноважень членiв Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", з 13.05.2019 

р. обрано членом Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" строком на 1 рiк (до 

13.05.2020 включно). 

 

Мандриченко В.О. є представником акцiонера БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД 

 

Емiтент протягом звiтного перiоду винагороду Мандриченко В.О. не виплачував 

 

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

 

Перелiк посад, якi Мандриченко В.О. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

- з 02 сiчня 2013 року по теперiшнiй час - Фiнансовий директор (за основним мiсцем 

роботи) ТОВ "IстВан"; 

 

- з 13 червня 2014 року по 20 липня 2017 року - Заступник директора (за внутрiшнiм 

сумiсництвом), ТОВ "IстВан"; 

 

- з 19 травня 2017 року по теперiшнiй час - Фiнансовий директор, призначений 

виконуючим обов'язки Директора ( Протокол Загальних зборiв учасникiв ТОВ "IстВан" №40 вiд 

17.05.2017р.). 

 

Вiдповiдно до Рiшення єдиного Акцiонера АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 27.04.2020р. 

(питання №1), подовжено повноваження Голови та Членiв Наглядової Ради Банку, якi були 

обранi вiдповiдно до Рiшення єдиного Акцiонера Банку вiд 13.05.2019р.  

 

1. Посада 

 Незалежний член Наглядової ради 

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

 СТРОСС-КАН Домiнiк 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1949 

5. Освіта 

 Вища школа комерцiї, Францiя, бiзнес-адмiнiстрування, магiстрIнститут полiтичних 

дослiджень, Францiя (1972) за спецiальнiстю "полiтологiя", магiстрУнiверситет Парижу 2, 

Францiя (1973) за спецiальнiстю "право",магiстр Унiверситет Парижу 10, Францiя 

6. Стаж роботи (років) 

 47 

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

 Керуючий партнер Парнасс Iнтернешнл, Марокко (iдентифiкацiйний код RC Casablanca 



282333), Член Наглядової Ради Росiйського фонду прямих iнвестицiй, Росiйська Федерацiя 

(iдентифiкацiйний код 1177746367017) 

8. Опис 

 28.04.2017р. єдиним акцiонером АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" - БРЕНКРОФТ 

ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) прийнято рiшення про 

обрання Членiв Наглядової ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" в кiлькостi 6 осiб. Членом 

Наглядової ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" було обрано СТРОСС-КАНА Домiнiка. 

 

Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера вiд 13.05.2019р. (питання №2) у зв'язку з 

припиненням повноважень членiв Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", з 

13.05.2019р. обрано членом Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" строком на 1 рiк (до 

13.05.2020 включно). 

 

Розмiр виплаченої винагороди за 2019 рiк не надається, оскiльки не отримано згоду на 

розголошення персональних даних. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Домiнiк Стросс-Канн не має.  

 

Загальний стаж роботи складає 47 рокiв. 

 

Перелiк посад, якi Домiнiк Стросс-Канн обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

з 27.05.2013 р. по теперiшнiй час - керуючий партнер Консалтингової компанiї Парнас 

Iнтернешнл (Parnasse International) Марокко;  

 

3 26.07.2013 р. по теперiшнiй час - Член Наглядової ради Росiйського фонду прямих iнвестицiй, 

Росiйська Федерацiя; 

 

з 01.02.2016 р. по теперiшнiй час - Член Наглядової ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".  

 

Перелiк юридичних осiб, у яких Домiнiк Стросс-Канн є керiвником протягом звiтного перiоду: 

 

Член Наглядової ради Росiйського фонду прямих iнвестицiй, Росiйська Федерацiя, 

iдентифiкацiйний код 1177746367017; 

 

керуючий партнер Консалтингової компанiї Парнас Iнтернешнл (Parnasse International) Марокко, 

iдентифiкацiйний код - RC Casablanca 282333. 

 

Вiдповiдно до Рiшення єдиного Акцiонера АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 27.04.2020р. 

(питання №1), подовжено повноваження Голови та Членiв Наглядової Ради Банку, якi були 

обранi вiдповiдно до Рiшення єдиного Акцiонера Банку вiд 13.05.2019р. 

 

1. Посада 

 Незалежний член Наглядової ради 

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

 САЛТIЄЛЬ Жан-П'єр 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1937 

5. Освіта 



 Унiверситет Париж III Нова Сорбонна, Францiя за спецiальнiстю "економiчна теорiя"  

(1959 р.) Iнститут полiтичних дослiджень, Францiя за спецiальнiстю "економiка та фiнанси" 

(1961р.) 

6. Стаж роботи (років) 

 54 

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

 Партнер в компанiї Loze & Partners Vostok LPV SAS, Францiя (Лоз та Партнери Восток 

ЛПВ САС); 

 

Директор YALTA EUROPEAN STRATEGY LIMITED, United Kingdom (Ялта Єуропiан 

Стретеджi Лiмiтед); 

 

Незалежний директор  в компанiї PJSC "PIK Group", Росiйська Федерацiя (ПАТ "ПIК Груп"), 

iдентифiкацiйний код 1027739137084 

8. Опис 

 Вiдповiдно до Рiшення їдиного акцiонера вiд 13.05.2019р. (питання №2) у зв'язку з 

припиненням повноважень членiв Наглядово_ Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера вiд 

13.05.2019р. (питання №2) у зв'язку з припиненням повноважень членiв Наглядової Ради АТ 

"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", з 13.05.2019р. обрано членом Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО" строком на 1 рiк (до 13.05.2020 включно). 

 

Розмiр виплаченої винагороди за 2019 рiк не надається, оскiльки не отримано згоду на 

розголошення персональних даних. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Жан-П'єр САЛТIЄЛЬ не має.  

 

Загальний стаж роботи складає 54 роки. 

 

Перелiк посад, якi Жан-П'єр САЛТIЄЛЬ обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

- з квiтня 2008 року  по теперiшнiй час - партнер в компанiї Loze & Partners Vostok LPV 

SAS, Францiя (Лоз та Партнери Восток ЛПВ САС); 

 

- з червня 2013 по теперiшнiй час - незалежний директор PJSC "PIK Group", Росiйська 

Федерацiя (ПАТ "ПIК Груп"); 

 

- з травня 2008 по липень 2018 року - незалежний неурядовий (невиконавчий) директор 

Interpipe Limited (Iнтерпайп Лiмiтед). 

 

Перелiк юридичних осiб, у яких Жан-П'єр САЛТIЄЛЬ є керiвником протягом звiтного перiоду: 

 

Партнер в компанiї Loze & Partners Vostok LPV SAS, Францiя (Лоз та Партнери Восток ЛПВ 

САС); 

 

Директор YALTA EUROPEAN STRATEGY LIMITED, United Kingdom (Ялта Єуропiан 

Стретеджi Лiмiтед) iдентифiкацiйний код 05699535; 

 

незалежний директор  в компанiї PJSC "PIK Group", Росiйська Федерацiя (ПАТ "ПIК Груп"), 

iдентифiкацiйний код 1027739137084. 

 

Вiдповiдно до Рiшення єдиного Акцiонера АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 27.04.2020р. 



(питання №1), подовжено повноваження Голови та Членiв Наглядової Ради Банку, якi були 

обранi вiдповiдно до Рiшення єдиного Акцiонера Банку вiд 13.05.2019р.  

 

1. Посада 

 Незалежний член Наглядової ради 

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

 ОСЛУНД Андерс 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1952 

5. Освіта 

 Стокгольмська школа економiки, Швецiя (1976 р.),  спецiальнiсть 

"бiзнес-адмiнiстрування", магiстр Оксфордський унiверситет, Сполучене Королiвство Великої 

Британiї (1982 р.), спецiальнiсть "економiка", доктор 

6. Стаж роботи (років) 

 42 

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

 АТЛАНТИЧНА РАДА (ATLANTIC COUNCIL), старший науковий спiвробiтник; 

 

Iнститут з вивчення країн з перехiдною економiкою Банка Фiнляндiї, Голова Ради мiжнародних 

радникiв; 

 

Вища школа дипломатичної служби Джорджтаунського унiверситету, ад'юнкт-професор; 

 

Центр соцiальних та економiчних дослiджень, Польща, Голова Ради консультантiв. 

 

Незалежний Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Україниська 

залiзниця", Україна, Київ, iдентифiкацiйний код 40075815 

8. Опис 

 Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера вiд 13.05.2019р. (питання №2) у зв'язку з 

припиненням повноважень членiв Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", з 

13.05.2019р. обрано членом Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" строком на 1 рiк (до 

13.05.2020 включно). 

 

Розмiр виплаченої винагороди за 2019 рiк не надається, оскiльки не отримано згоду на 

розголошення персональних даних. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини ОСЛУНД Андерс не має.  

 

Загальний стаж роботи складає 42 роки. 

 

Перелiк посад, якi ОСЛУНД Андерс обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

з 18 травня 2015 р. по теперiшнiй час - старший науковий спiвробiтник Атлантичної ради 

(Atlantic Council); 

 

01.01.2009 р. по теперiшнiй час - Голова Ради мiжнародних радникiв Iнституту з вивчення країн 

з перехiдною економiкою Банка Фiнляндiї, iдентифiкацiйний код FI-00101; 

 

з ciчня 2006 р. по квiтень 2015 р. - старший науковий спiвробiтник Iнституту мiжнародної 



економiки Петерсона (Peterson Institute for International Economic); 

 

з 01.08.2002 по теперiшнiй час - ад'юнкт-професор Вищої школи дипломатичної служби 

Джорджтаунського унiверситету;  

 

01.01.1999 по теперiшнiй час - Голова Ради консультантiв Центру соцiальних та економiчних 

дослiджень, Польща, iдентифiкацiйний код 01-031; 

 

з 01.02.2016 по теперiшнiй час - Член Наглядової ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". 

 

Перелiк юридичних осiб, у яких ОСЛУНД Андерс є керiвником протягом звiтного перiоду: 

 

Голова Ради мiжнародних радникiв Iнституту з вивчення країн з перехiдною економiкою Банка 

Фiнляндiї,Фiнляндiя, Хельсiнкi,  iдентифiкацiйний код FI-00101; 

 

Незалежний Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Україниська 

залiзниця", Україна, Київ, iдентифiкацiйний код 40075815; 

 

Голова Ради консультантiв Центру соцiальних та економiчних дослiджень, Польща, Варшава, 

iдентифiкацiйний код 01-031. 

 

Вiдповiдно до Рiшення єдиного Акцiонера АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 27.04.2020р. 

(питання №1), подовжено повноваження Голови та Членiв Наглядової Ради Банку, якi були 

обранi вiдповiдно до Рiшення єдиного Акцiонера Банку вiд 13.05.2019р.  

 

1. Посада 

 Незалежний член Наглядової ради 

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

 МУНТЯНУ Олександр 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1964 

5. Освіта 

 Колумбiйський унiверситет, США (Columbia University), Мiжнароднi вiдносини, Магiстр 

мiжнародних вiдносин (1997 р.) 

6. Стаж роботи (років) 

 29 

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

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРАЙ КАПIТАЛ 

УКРАЇНА", директор, iдентифiкацiйний код 40358575 

 

Юроп Верджiн Фанд, острiв Мен (Europe Virgin Fund), управляючий 

 

 

8. Опис 

 Вiдповiдно до Рiшення єдиного акцiонера вiд 13.05.2019р. (питання №2) у зв'язку з 

припиненням повноважень членiв Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", з 

13.05.2019р. обрано членом Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" строком на 1 рiк (до 

13.05.2020 включно). 

 



Розмiр виплаченої винагороди за 2019 рiк не надається, оскiльки не отримано згоду на 

розголошення персональних даних. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини МУНТЯНУ Олександр не має.  

 

Загальний стаж роботи складає 29 рокiв. 

 

Перелiк посад, якi МУНТЯНУ О. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

З 09.11.2016 по теперiшнiй час - директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРАЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА" 

 

З 13.03.2010 по 12.03.2018 - Голова Наглядової ради ПрАТ "Чумак"; 

 

З 04.01.2010 по 09.09.2016 - економiчний радник з питань iнвестецiйної дiяльностi СПIЛЬНОГО 

ПIДПРИЄМСТВА ТОВ "ДРАГОН КАПIТАЛ"; 

 

З 20.04.2008 р по теперiшнiй час - управляючий Юроп Верджiн Фанд, острiв Мен (Europe Virgin 

Fund). 

 

Перелiк юридичних осiб, у яких МУНТЯНУ О. є керiвником протягом звiтного перiоду: 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОРАЙ КАПIТАЛ УКРАЇНА", 

директор, iдентифiкацiйний код 40358575 

 

Юроп Верджiн Фанд, острiв Мен (Europe Virgin Fund), управляючий 

 

Вiдповiдно до Рiшення єдиного Акцiонера АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 27.04.2020р. 

(питання №1), подовжено повноваження Голови та Членiв Наглядової Ради Банку, якi були 

обранi вiдповiдно до Рiшення єдиного Акцiонера Банку вiд 13.05.2019р.  

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

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

 МАЛИНСЬКА Олена Олександрiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 Вища, Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко, магiстр з менеджменту; Київський 

унiверситет iменi Тараса Шевченко, квалiфiкацiя - юрист 

6. Стаж роботи (років) 

 19 

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

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОБАНК", iдентифiкацiйний код 

19357762, Голова Правлiння 

8. Опис 

 Обрана згiдно з рiшенням Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 

31.01.2014р.; погоджена вiдповiдно до Рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань 

нагляду та регулювання дiяльностi банкiв № 67 вiд 14.02.2014. 31.05.2018 року Єдиним 



акцiонером Банку було прийнято рiшення стосовно подовження строку повноважень Голови 

Правлiння Банку Малинської Олени Олександрiвни до 31.05.2021 р. 

 

Розмiр виплаченої винагороди за 2018 рiк не надається, оскiльки не отримано згоду на 

розголошення персональних даних. 

 

У посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

 

Загальний стаж роботи складає 19 рокiв. 

 

Перелiк посад, якi Малинська О.М. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

З 01.03.2010 - 27.12.2013 - Голова Правлiння Акцiонерного банку "Енергобанк"; 

 

З 14.02.2014 по теперiшнiй час - Голова Правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО". 

 

В iнших юридичних особах посади не обiймає. 

 

З 14.02.2014 по теперiшнiй час - Голова Правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО". 

 

В iнших юридичних особах посади не обiймаї. 

 

 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння - директор з корпоративного бiзнесу 

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

 ПАЛЮРА Вiталiй Володимирович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1973 

5. Освіта 

 Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, 1997р., "Математика", математик, 

викладач; Днiпропетровський унiверситет економiки та права, 2008р. "Фiнанси", спецiалiст з 

фiнансiв 

6. Стаж роботи (років) 

 21 

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

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Заступник Голови Правлiння - директор з операцiйної 

роботи, вiдповiдальний працiвник за проведення  фiнансового монiторингу, 14352406 

8. Опис 

 11.11.2008 р. Наглядовою радою Емiтента було прийнято рiшення щодо призначення 

ПАЛЮРИ Вiталiя Володимировича Заступником Голови Правлiння Банку, Членом Правлiння, 

виконуючим обов'язки вiдповiдального працiвника Банку за проведення фiнансового 

монiторингу. Погоджений вiдповiдно до Рiшення Комiсiї з питань нагляду та регулювання 

дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в Днiпропетровськiй областi №96 вiд 25.11.2008 р. 

Обраний Першим Заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння згiдно до Рiшення 

Наглядової Ради вiд 30.04.2013. З 07.05.2013р. переведений на посаду Першого заступника 



Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Переобраний Заступником Голови 

Правлiння вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2014. З 01.09.2014р. призначений 

тимчасово виконуючим обов'язки вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового 

монiторингу. З 01.10.2014р. призначений Заступником Голови Правлiння - директором з 

операцiйної роботи, вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу. 

Призначено членом Правлiння Заступником Голови Правлiння - директором з корпоративного 

бiзнесу ПАЛЮРУ В.В. згiдно з Рiшенням вiд 06.07.2015 одноосiбного акцiонера Емiтента - 

БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED. Рiшенням 

Наглядової ради вiд 26.01.2017р. продовжено повноваження на 3-х рiчний строк. Рiшенням 

Наглядової ради вiд 24.01.2020р. продовжено повноваження на новий 3-х рiчний термiн. 

 

Заступив на посаду члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння - директора з 

корпоративного бiзнесу, з 07.07.2015р. (Наказ №570-вк вiд 06.07.2015р.), та вiдповiдно до п.19.2. 

статтi 19 роздiлу VI Статуту АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" зi строком повноважень - на три 

роки.  

 

Розмiр виплаченої винагороди за звiтний перiод не надається, оскiльки не отримано згоду на 

розголошення персональних даних. 

 

У посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

 

Загальний стаж роботи складає 21 рiк. 

 

Перелiк посад, якi Палюра В.В. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

07.05.2013р. - 08.05.2014р. - Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО";  

 

08.05.2014р. - 02.09.2014р. -Заступник Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО";  

 

02.09.2014р. - 01.10.2014р. - Тимчасово виконуючий обов'язки вiдповiдального працiвника за 

проведення фiнмонiторингу в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО";  

 

01.10.2014р. - 06.07.2015р. - Заступник Голови Правлiння - директор з операцiйної роботи ПАТ 

"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", вiдповiдальний працiвник за проведення фiнмонiторингу в ПАТ 

"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".  

 

07.07.2015 - по теперiшнiй час Заступник Голови Правлiння - директора з корпоративного 

бiзнесу АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".  

 

В iнших юридичних особах посади не обiймає. 

 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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

 МОЙСЄЄНКО Андрiй Iванович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1979 



5. Освіта 

 Вища, Сумський нацiональний аграрний унiверситет, економiчний факультет 

6. Стаж роботи (років) 

 16 

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

 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Заступник Голови Правлiння - директор з роздрiбного 

бiзнесу, iдентифiкацiйний код 14352406 

8. Опис 

 Обраний до складу Правлiння, на посаду Заступника Голови Правлiння, вiдповiдно до 

Рiшення Наглядової Ради Емiтента вiд 17.02.2014. З 01.10.2014р. призначений Заступником 

Голови Правлiння - директором з роздрiбного бiзнесу.. Рiшенням Наглядової ради вiд 

26.01.2017р. продовжено повноваження на 3-х рiчний строк. З 02.07.2018 переведений на посаду 

Заступника Голови Правлiння на пiдставi рiшення Наглядової Ради вiд 20.06.2018.  

 

Рiшенням Наглядової ради вiд 24.01.2020р. продовжено повноваження на новий 3-х рiчний 

термiн. 

 

Розмiр виплаченої винагороди за 2019 рiк не надається, оскiльки не отримано згоду на 

розголошення персональних даних. 

 

У посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

 

Загальний стаж роботи складає 16 рокiв. 

 

Перелiк посад, якi Мойсєєнко А.I. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

18.09.2012 - 17.02.2014 р. Заступник Голови Правлiння  Акцiонерного банку "Енергобанк".  

 

17.02.2014 - 30.09.2014 Заступник  Голови Правлiння АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

 

01.10.2014р. - 01.07.2018 Заступник Голови Правлiння - директор з роздрiбного бiзнесу АТ 

"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". 

 

02.07.2018 - по теперiшнiй час - Заступник Голови Правлiння АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". 

 

В iнших юридичних особах посади не обiймає. 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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

 ВОЛКОВ Сергiй Олександрович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1980 

5. Освіта 

 Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть-банкiвська 

справа; Магiстр 

6. Стаж роботи (років) 

 17 

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



 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Заступник Голови Правлiння - директор з фiнансiв, 

iдентифiкацiйний код  14352406 

8. Опис 

 Призначений Заступником Голови Правлiння - директором з фiнансiв ПАТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО" згiдно рiшення Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 01.10.2014, на пiдставi наказу №745-вк вiд 

01.10.2014р., зi строком повноважень на три роки згiдно зi Статутом АТ "БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО".  

 

Рiшенням Наглядової ради вiд 26.01.2017р. продовжено повноваження на 3-х рiчний строк. 

Рiшенням Наглядової ради вiд 24.01.2020р. продовжено повноваження на новий 3-х рiчний 

термiн. 

 

Розмiр виплаченої винагороди за звiтний перiод не надається, оскiльки не отримано згоду на 

розголошення персональних даних. 

 

У посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

 

Загальний стаж роботи складає 17 рокiв. 

 

Перелiк посад, якi Волков С.О. обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 

 

23.07.2007р. - 30.09.2014р. - Керiвник управлiння контролiнгу фiнансового департаменту ТОВ 

"IстВан";  

 

11.04.2008р. - 13.04.2010р. - Член Ревiзiйної Комiсiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; 

 

13.04.2010р. - 30.09.2014р. - Член Наглядової Ради ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".  

 

01.10.2014 - 15.12.2019 Заступник Голови Правлiння - директор з фiнансiв АТ "БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО" 

 

16.12.2019 - по теперiшнiй час Заступник Голови Правлiння АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

(рiшення наглядової Ради вiд 06.12.2019) 

 

В iнших юридичних особах посади не обiймає 

 

1. Посада 

 Член Правлiння, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу 

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

 IЗБIНСЬКА Галина Миколаївна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1966 

5. Освіта 

 Вища, Кам'янець-Подiльський сiльськогосподарський iнститут, 1988р., економiка i 

органiзацiя сiльського господарства, економiст-органiзатор сiльського господарства 

6. Стаж роботи (років) 

 31 

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



 АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Член Правлiння - директор з операцiйної роботи,  

iдентифiкацiйний код 14352406 

8. Опис 

 Згiдно рiшення Наглядової Ради АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 26.04.2019 переведена 

на посаду Члена Правлiння, вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу 

з 26.07.2019р. (Наказ №793-вк вiд 26.07.2019р.) 

 

Призначено з на посаду Члена Правлiння-директора з операцiйної роботи ПАТ "БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО" рiшенням одноосiбного акцiонера Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ 

ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED вiд 31.07.2015. Заступила на посаду Члена 

Правлiння - директора з операцiйної роботи ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" з 31.07.2015р. 

(Наказ №654-вк вiд 31.07.2015р.)  

 

Iзбiнську Г.М. призначено зi строком повноважень на три роки згiдно зi Статутом Банку. 

 

Рiшенням Наглядової ради вiд 26.01.2017р. продовжено повноваження на 3-х рiчний строк. 

Рiшенням Наглядової ради вiд 24.01.2020р. продовжено повноваження на новий 3-х рiчний 

термiн. 

 

Розмiр виплаченої винагороди за звiтний перiод не надається, оскiльки не отримано згоду на 

розголошення персональних даних. 

 

У посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

 

Загальний стаж роботи складає 31 рiк. 

 

Посади, якi обiймала Iзбiнська Г.М.протягом останнiх п'яти рокiв:  

 

31.10.2013 - 02.07.2015 - операцiйний директор ПУАТ "ФIДОБАНК".  

 

31.07.2015р. - по 25.07.2019 - Член Правлiння - директор з операцiйної роботи АТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО"  

 

26.07.2019р. - по теперiшнiй час - Член Правлiння, вiдповiдальний працiвник за проведення 

фiнансового монiторингу 

 

В iнших юридичних особах посади не обiймає.  

 

1. Посада 

 Член Правлiння - директор з питань безпеки 

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

 ПИЛИПЧАК Петро Iванович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1958 

5. Освіта 

 Ташкентська вища школа МВС СРСР 

6. Стаж роботи (років) 

 38 

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



 ПАТ "Райффайзен банк Аваль", Директор з питань безпеки та проблемної заборгованостi, 

14305909, ПАТ "Райффайзен банк Аваль", Директор з питань безпеки та проблемної 

заборгованостi, iдентифiкацiйний код 14305909 

8. Опис 

 Наглядова рада ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО" прийняла рiшення вiд 29.07.2016 р. про обрання ПИЛИПЧАКА Петра Iвановича 

Членом Правлiння - директором з питань безпеки ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".  

 

Заступив на посаду Членом Правлiння - директором з питань безпеки з 01.08.2016 на пiдставi 

наказу №579-вк вiд 29.07.2016. 

 

Рiшенням Наглядової ради вiд 26.01.2017р. продовжено повноваження на 3-х рiчний строк. 

Пилипчака П.I.  призначено зi строком повноважень на три роки згiдно зi Статутом Банку. 

Рiшенням Наглядової ради вiд 24.01.2020р. продовжено повноваження на новий 3-х рiчний 

термiн. 

 

Розмiр виплаченої винагороди за звiтний перiод не надається, оскiльки не отримано згоду на 

розголошення персональних даних. 

 

У посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

 

Загальний стаж роботи складає 38 рокiв. 

 

Посади, якi обiймав Пилипчак П.I. протягом останнiх п'яти рокiв:  

 

01.08.2009 р. - 18.07.2016 р. - Директор з питань безпеки та проблемної заборгованостi ПАТ 

"Райффайзен Банк Аваль".  

 

01.08.2016 р. по теперiшнiй час - Член Правлiння - директор з питань безпеки АТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО" 

 

В iнших юридичних особах посади не обiймає. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

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

 ЧУДАКIВСЬКИЙ Руслан Валентинович 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1976 

5. Освіта 

 Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть "Фiнанси та 

кредит", квалiфiкацiя магiстра з управлiння державними фiнансами 

6. Стаж роботи (років) 

 19 

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

 ПАТ "НЕОС БАНК", Фiнансовий директор, 19358784, ПАТ "НЕОС БАНК",  

iдентифiкацiйний код 19358784, фiнансовий директор,  

8. Опис 

 Рiшенням Наглядової  Ради  ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 03.06.2016 призначено 



з 06.06.2016 на посаду головного бухгалтера ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (наказ № 446-вк 

вiд 03.06.2016). Заступив на посаду пiсля погодження Нацiональним банком України з 

26.07.2016 на пiдставi наказу №573-вк вiд 26.07.2016.  

 

Розмiр виплаченої винагороди, в тому числi в натуральнiй формi, за 2018 рiк складає -  

 

У посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

 

Загальний стаж роботи складає 19 рокiв. 

 

Посади, якi обiймав Чудакiвський Р.В. протягом останнiх п'яти рокiв:  

 

15.10.2011р. - 03.07.2013р. - головний бухгалтер ПАТ "ЕНЕРГОБАНК";  

 

03.07.2013р. - 22.01.2014р. - радник Голови Правлiння ПАТ "ЕНЕРГОБАНК";  

 

20.05.2014р. - 01.04.2016р. - фiнансовий директор ПАТ "НЕОС БАНК"; 

 

 06.06.2016р - по теперiшнiй час - головний бухгалтер АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". 

 

В iнших юридичних особах посади не обiймає. 

 

1. Посада 

 Заступник головного бухгалтера 

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

 МIРОШНИЧЕНКО Оксана Вiкторiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4. Рік народження 

 1980 

5. Освіта 

 Днiпропетровський державний фiнансово-економiчний iнститут, Спецiальнiсть 

"Фiнанси" ,Квалiфiкацiя - економiст. 

6. Стаж роботи (років) 

 17 

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

 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", начальник вiддiлу податкового облiку i звiтностi, 

14352406, ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", iдентифiкацiйний код  14352406, начальник вiддiлу 

податкового облiку i звiтностi  

8. Опис 

 З 01.03.2016 на пiдставi наказу №143-вк вiд 22.02.2016р. було призначено заступником 

Головного бухгалтера АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МIРОШНИЧЕНКО Оксану Вiкторiвну. 

 

Розмiр виплаченої винагороди за 2018 рiк не надається, оскiльки не отримано згоду на 

розголошення персональних даних. 

 

У посадової особи вiдсутнi непогашенi судимостi за корисливi та посадовi злочини.  

 

Загальний стаж роботи складає 17 рокiв. 

 

Посади, якi обiймала Мiрошниченко О.В. протягом останнiх п'яти рокiв:  



 

07.09.2009 - 25.05.2014 - бухгалтер вiддiлу бухгалтерського облiку внутрiшньобанкiвських 

операцiй ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

 

26.05.2015 - 11.02.2015 - заступник начальника вiддiлу податкового облiку i звiтностi ПАТ 

"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

 

12.02.2015 - 30.04.2016 - начальник вiддiлу  податкового облiку i звiтностi ПАТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО" 

 

01.03.2016 - по теперiшнiй час заступник головного бухгалтера АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". 

 

В iнших юридичних особах посади не обiймає. 

 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

0  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

0  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

0  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

0  0 X  

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 8733274 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 8733274 X X 



Опис Зобов'язання Банку представленi залишками коштiв: 

 

- iнших банкiв в сумi 31 тис. грн.; 

 

- клiїнтiв в сумi 8 535 827 тис. грн.; 

 

-               резерви пiд фiнансовi зобов'язання 91 тис. грн; 

 

- зобов'язання з оренди в сумi 123 893 тис. грн. 

 

- iншi фiнансовi зобов'язання в сумi 16 645тис. грн. 

 

- iншi зобов'язання в сумi 56 787тис. грн. 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.12.1998 634/1/98 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

152 144000 21888000 100 

Опис 

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 

здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного 

капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не 

було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля 

прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №634/1/98 вiд 08.12.1998 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi 

збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №206/1/00 вiд 05.05.2000 р. 

05.05.2000 206/1/00 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

185 144000 26640000 100 

Опис 

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 

здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного 

капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не 

було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля 

прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №206/1/00 вiд 05.05.2000 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi 

збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №539/1/00 вiд 12.10.2000 р. 

12.10.2000 539/1/00 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

1 26640000 26640000 100 

Опис 

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 

здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного 

капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не 

було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля 

прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №539/1/00 вiд 12.10.2000 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi 



збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №488/1/02 вiд 10.10.2002 р. 

10.10.2002 488/1/02 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

- Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

1 73705792 73705792 100 

Опис 

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 

здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного 

капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не 

було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля 

прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №488/1/02 вiд 10.10.2002 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi 

збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №210/1/07 вiд 24.05.2007 р. 

24.05.2007 210/1/07 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA0400041101 Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

1 27500000

0 

275000000 100 

Опис 

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не 

здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного 

капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не 

було. Код ISIN - UA0400041101. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №210/1/07 вiд 24.05.2007 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi 

збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №372/1/08 вiд 18.09.2008 р. 

18.09.2008 372/1/08 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA0400041101 Акція 

проста 

документар

на іменна 

Документарні 

іменні 

1 31500000

0 

315000000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснювалась на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) 

розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. 

Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Код ISIN - UA0400041101. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №372/1/08 

вiд 18.09.2008 р. втратило чиннiсть у зв'язку з дематерiалiзацiєю акцiй та отриманням нового Свiдоцтва №269/1/10 вiд 28.05.2010 р. 

28.05.2010 269/1/10 Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000076988 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 31500000

0 

315000000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) 

розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Код ISIN - 

UA4000076988. 

 

Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ФОНДОВА БIРЖА <ПЕРСПЕКТИВА>) 

26.09.2011 допущено акцiї Банку (простi, iменнi, бездокументарної форми випуску, номiналом 1,00 грн., у кiлькостi 315 000 000 шт., за номером 

державної реєстрацiї №269/1/10 вiд 28.05.2010, та кодом ISIN UA4000076988) вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до 



бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ <ПЕРСПЕКТИВА>. 

Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями Банку на ПАТ <ПЕРСПЕКТИВА> не здiйснювалась. 

15.04.2014 31/1/2014 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000076988 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 58500000

0 

585000000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) 

розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Код ISIN - 

UA4000076988. 

 

Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО <ФОНДОВА БIРЖА <ПЕРСПЕКТИВА>) 

26.09.2011 допущено акцiї Банку (простi, iменнi, бездокументарної форми випуску, номiналом 1,00 грн., у кiлькостi 585 000 000 шт., за номером 

державної реєстрацiї №31/1/2014 вiд 15.04.2014, та кодом ISIN UA4000076988) вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до 

бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ <ПЕРСПЕКТИВА>. 

Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями Банку на ПАТ <ПЕРСПЕКТИВА> не здiйснювалась. 

 

 

17.06.2015 50/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000076988 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 83500000

0 

835000000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) 

розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було.  

 

Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА") 26.09.2011 

допущено акцiї Банку вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку 

допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" (тiкер - BKRD). Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями 

Банку на ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" не здiйснювалась. 

 

 

24.12.2015 155/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000076988 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 15210000

00 

1521000000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) 

розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було.  

 

Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА") 26.09.2011 

допущено акцiї Банку вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку 



допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" (тiкер - BKRD). Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями 

Банку на ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" не здiйснювалась. 

 

 

15.08.2017 90/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000076988 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 27200000

00 

2720000000 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного розмiщення. Мета 

випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було.  

 

Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА") 26.09.2011 

допущено акцiї Банку вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку 

допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПрАТ "ПЕРСПЕКТИВА" (тiкер - BKRD). Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями 

Банку на ПрАТ "ПЕРСПЕКТИВА" не здiйснювалась. 

27.12.2018 92/1/2018 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000076988 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1 35865614

99 

3586561499 100 

Опис 

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного розмiщення. Мета 

випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було.  

 

Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА") 26.09.2011 

допущено акцiї Банку вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку 

допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПрАТ "ПЕРСПЕКТИВА" (тiкер - BKRD). Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями 

Банку на ПрАТ "ПЕРСПЕКТИВА" не здiйснювалась. 

 



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

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 35917889 

4. Місцезнаходження 

 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г 

5. Опис 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" - власник 330 шт. акцiй ПАТ 

"Розрахунковий центр", вiдсоток акцiй, що належить Емiтенту в юридичнiй особi складає 

0,15965%. 

1. Найменування 

 ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 21672206 

4. Місцезнаходження 

 01004, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 

5. Опис 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" - власник 60 шт. акцiй ПАТ 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", вiдсоток акцiй, що належить емiтенту в юридичнiй особi 0,187%. 

1. Найменування 

 УТБ "Контрактовий дiм УМВБ" 

2. Організаційно-правова форма 

 Інші організаційно-правові форми 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 31813611 

4. Місцезнаходження 

 04070, м. Київ, вул. Межигiрська,1 

5. Опис 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" - власник 1 (одного) пая 

Унiверсальної товарної бiржi "Контрактовий дiм УМВБ", вiдсоток акцiй (часток, паїв) , що 

належить емiтенту 0,007123%. 

1. Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Сiтi-Холдiнг" 

2. Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 20277985 

4. Місцезнаходження 

 49005, м. Днiпро, вул. Фурманова, буд. 15 

5. Опис 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" - власник частки статутного 

капiталу ТОВ "Сiтi-Холдiнг", вiдсоток акцiй (часток, паїв) , що належить емiтенту 10%. 

1. Найменування 

 Приднiпровський регiональний фонд пiдтримки пiдприїмництва 

2. Організаційно-правова форма 



 Організація (установа, заклад) об'єднання громадян (релігійної організації, профспілки, 

споживчої кооперації тощо) 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 24241292 

4. Місцезнаходження 

 49000, м. Днiпро, вул. Комсомольська, буд. 34, кв. 4 

5. Опис 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" - власник частки статутного 

капiталу Приднiпровського регiонального фонду пiдтримки пiдприїмництва, вiдсоток акцiй 

(часток, паїв) , що належить емiтенту 12%. 

1. Найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 00191135 

4. Місцезнаходження 

 87504 м. Марiуполь проспект Iллiча, б. 54, корпус 4 

5. Опис 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" - власник 50 000 акцiй 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРЦИЗЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД", 

вiдсоток акцiй (часток, паїв), що належить емiтенту в юридичнiй особi 0,00192%. 

1. Найменування 

 Приватне акцiонерне товариство "Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй" 

2. Організаційно-правова форма 

 Приватне акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 

 33691415 

4. Місцезнаходження 

 02002 м. Київ, вул. Євгена Сверстюка,11 

5. Опис 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" - власник 50 шт. акцiй ПрАТ 

"ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ", вiдсоток акцiй (часток, паїв), що 

належить емiтенту в юридичнiй особi 0,4255%. 

 



X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня ринкової 

вартості 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину, з 

вартістю 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Адреса сторінки, 

на якій  

розміщена 

інформація про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у  

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

Адреса сторінки 

власного веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

про надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 24.01.2020 Наглядова 

рада 

1 400 000 9 722 026 14.4 Правочин з 

придбання 

депозитних 

сертифікатів 

НБУ на 

підставі 

Єдиного 

договору 

банківського 

обслуговуванн

я та надання 

інших послуг 

Національним 

банком 

України 

шляхом участі 

в тендері з 

розміщенняна 

термiн 14 днiв 

- в сумi 1 400 

24.01.2020 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/23772 

https://creditdnepr.com

.ua/pro-bank/rozkryttya

-informaciyi/zvity-emit

enta 



млн.грн. 

Опис: 

Затвердити збiльшення лiмiтiв на придбання депозитних сертифiкатiв НБУ до 2 200 млн.грн (у тому числi, на термiн вiд 2 до 14 днiв - не  бiльше 1 400 млн.грн.) на умовах, 

визначених рiшенням Правлiння № 99.2 вiд 26.12.2019р. 

2 24.01.2020 Наглядова 

рада 

1 400 000 9 722 026 14.4 Правочин з 

придбання 

депозитних 

сертифікатів 

НБУ на 

підставі 

Єдиного 

договору 

банківського 

обслуговуванн

я та надання 

інших послуг 

Національним 

банком 

України 

шляхом участі 

в тендері з 

розміщенняна 

термiн 14 днiв 

- в сумi 1 400 

млн.грн. 

07.02.2020 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/23772 

https://creditdnepr.com

.ua/pro-bank/rozkryttya

-informaciyi/zvity-emit

enta 

Опис: 

Затвердити збiльшення лiмiтiв на придбання депозитних сертифiкатiв НБУ до 2 200 млн.грн (у тому числi, на термiн вiд 2 до 14 днiв - не  бiльше 1 400 млн.грн.) на умовах, 

визначених рiшенням Правлiння № 99.2 вiд 26.12.2019р. 

3 24.01.2020 Наглядова 

рада 

1 400 000 9 722 026 14.4 Правочин з 

придбання 

депозитних 

сертифікатів 

НБУ на 

підставі 

Єдиного 

договору 

банківського 

обслуговуванн

я та надання 

інших послуг 

Національним 

банком 

21.02.2020 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/23772 

https://creditdnepr.com

.ua/pro-bank/rozkryttya

-informaciyi/zvity-emit

enta 



України 

шляхом участі 

в тендері з 

розміщенняУ 

на термiн 14 

днiв - в сумi 1 

400 млн.грн. 

Опис: 

Затвердити збiльшення лiмiтiв на придбання депозитних сертифiкатiв НБУ до 2 200 млн.грн (у тому числi, на термiн вiд 2 до 14 днiв - не  бiльше 1 400 млн.грн.) на умовах, 

визначених рiшенням Правлiння № 99.2 вiд 26.12.2019р. 

4 24.01.2020 Наглядова 

рада 

1 400 000 9 722 026 14.4 Правочин з 

придбання 

депозитних 

сертифікатів 

НБУ на 

підставі 

Єдиного 

договору 

банківського 

обслуговуванн

я та надання 

інших послуг 

Національним 

банком 

України 

шляхом участі 

в тендері з 

розміщення на 

термiн 14 днiв 

- в сумi 1 400 

млн.грн. 

06.03.2020 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/23772 

https://creditdnepr.com

.ua/pro-bank/rozkryttya

-informaciyi/zvity-emit

enta 

Опис: 

Затвердити збiльшення лiмiтiв на придбання депозитних сертифiкатiв НБУ до 2 200 млн.грн (у тому числi, на термiн вiд 2 до 14 днiв - не  бiльше 1 400 млн.грн.) на умовах, 

визначених рiшенням Правлiння № 99.2 вiд 26.12.2019р. 

5 24.01.2020 Наглядова 

рада 

1 500 000 9 722 026 15.43 Правочин з 

придбання 

депозитних 

сертифікатів 

НБУ на 

підставі 

Єдиного 

договору 

банківського 

20.03.2020 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/23772 

https://creditdnepr.com

.ua/pro-bank/rozkryttya

-informaciyi/zvity-emit

enta 



обслуговуванн

я та надання 

інших послуг 

Національним 

банком 

України 

шляхом участі 

в тендері з 

розміщення на 

термiн 1 

робочий день - 

в сумi 1 500 

млн.грн. 

Опис: 

Затвердити збiльшення лiмiтiв на придбання депозитних сертифiкатiв НБУ до 2 200 млн.грн (у тому числi, на термiн вiд 2 до 14 днiв - не  бiльше 1 400 млн.грн.) на умовах, 

визначених рiшенням Правлiння № 99.2 вiд 26.12.2019р. 

6 24.01.2020 Наглядова 

рада 

1 500 000 9 722 026 15.43 Правочин з 

придбання 

депозитних 

сертифікатів 

НБУ на 

підставі 

Єдиного 

договору 

банківського 

обслуговуванн

я та надання 

інших послуг 

Національним 

банком 

України 

шляхом участі 

в тендері з 

розміщенняна 

термiн 1 

робочий день - 

в сумi 1 500 

млн.грн. 

23.03.2020 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/23772 

https://creditdnepr.com

.ua/pro-bank/rozkryttya

-informaciyi/zvity-emit

enta 

Опис: 

Затвердити збiльшення лiмiтiв на придбання депозитних сертифiкатiв НБУ до 2 200 млн.грн (у тому числi, на термiн вiд 2 до 14 днiв - не  бiльше 1 400 млн.грн.) на умовах, 

визначених рiшенням Правлiння № 99.2 вiд 26.12.2019р. 

7 24.01.2020 Наглядова 

рада 

1 500 000 9 722 026 15.43 Правочин з 

придбання 

24.03.2020 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

https://creditdnepr.com

.ua/pro-bank/rozkryttya



депозитних 

сертифікатів 

НБУ на 

підставі 

Єдиного 

договору 

банківського 

обслуговуванн

я та надання 

інших послуг 

Національним 

банком 

України 

шляхом участі 

в тендері з 

розміщенняна 

термiн 1 

робочий день - 

в сумi 1 500 

млн.грн. 

w/23772 -informaciyi/zvity-emit

enta 

Опис: 

Затвердити збiльшення лiмiтiв на придбання депозитних сертифiкатiв НБУ до 2 200 млн.грн (у тому числi, на термiн вiд 2 до 14 днiв - не  бiльше 1 400 млн.грн.) на умовах, 

визначених рiшенням Правлiння № 99.2 вiд 26.12.2019р. 

8 24.01.2020 Наглядова 

рада 

1 650 000 9 722 026 16.97 Правочин з 

придбання 

депозитних 

сертифікатів 

НБУ на 

підставі 

Єдиного 

договору 

банківського 

обслуговуванн

я та надання 

інших послуг 

Національним 

банком 

України 

шляхом участі 

в тендері з 

розміщенняна 

термiн 1 

робочий день - 

25.03.2020 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/23772 

https://creditdnepr.com

.ua/pro-bank/rozkryttya

-informaciyi/zvity-emit

enta 



в сумi 1 650 

млн.грн. 

Опис: 

Затвердити збiльшення лiмiтiв на придбання депозитних сертифiкатiв НБУ до 2 200 млн.грн (у тому числi, на термiн вiд 2 до 14 днiв - не  бiльше 1 400 млн.грн.) на умовах, 

визначених рiшенням Правлiння № 99.2 вiд 26.12.2019р. 

9 24.01.2020 Наглядова 

рада 

1 700 000 9 722 026 17.49 Правочин з 

придбання 

депозитних 

сертифікатів 

НБУ на 

підставі 

Єдиного 

договору 

банківського 

обслуговуванн

я та надання 

інших послуг 

Національним 

банком 

України 

шляхом участі 

в тендері з 

розміщенняна 

термiн 1 

робочий день - 

в сумi 1 700 

млн.грн. 

26.03.2020 https://stockmarket.go

v.ua/cabinet/xml/sho

w/23772 

https://creditdnepr.com

.ua/pro-bank/rozkryttya

-informaciyi/zvity-emit

enta 

Опис: 

Затвердити збiльшення лiмiтiв на придбання депозитних сертифiкатiв НБУ до 2 200 млн.грн (у тому числi, на термiн вiд 2 до 14 днiв - не  бiльше 1 400 млн.грн.) на умовах, 

визначених рiшенням Правлiння № 99.2 вiд 26.12.2019р. 



Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.03.2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 2 365 609 1 124 122 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 437 945 365 907 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 3 059 663 3 300 795 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 1 487 948 1 497 696 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 0 0 

Відстрочений податковий актив 1100 263 099 263 099 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 255 715 261 944 

Інші фінансові активи 1130 9 067 16 435 

Інші активи 1140 215 004 134 595 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990 

Депозитнi сертифiкати 

Нацiонального банку 

України:1501131,1502244;Активи 

з права 

користування:114275,110736;Iнвес

тицiї в цiннi папери:330,330; 

Активи – усього за додатковими статтями 1990 1 615 736 1 613 310 

Усього активів 1999 9 709 786 8 577 903 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 31 39 

Кошти клієнтів 2010 8 535 827 7 161 453 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 91 379 

Інші фінансові зобов'язання 2080 16 645 90 596 

Інші зобов'язання 2090 56 787 38 756 

Субординований борг 2100 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 

їх показників 
2990 

Зобов'язання з 

оренди:123893,106149; 

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 123 893 106 149 



Усього зобов'язань 2999 8 733 274 7 397 372 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 3 586 561 2 720 000 

Емісійні різниці 3010 17 469 17 469 

Незареєстрований статутний капітал 3020 0 866 561 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 0 0 

Резерви переоцінки 3050 82 806 82 806 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 -2 710 324 -2 506 305 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та 

вміст їх показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 976 512 1 180 531 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 9 709 786 8 577 903 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.06.2020 року Керівник Заступник Голови Правлiння 

Сергiй Волков 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Багацька С.В. (056)7870312 Головний бухгалтер Руслан Чудакiвський 

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



Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 1 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 242 441 212 950 

Процентні витрати 1005 -146 409 -166 739 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 96 032 46 211 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 -217 601 -623 663 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 -121 569 -577 452 

Комісійні доходи 1040 51 386 124 861 

Комісійні витрати 1045 -20 227 -74 461 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 3 035 388 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 17 472 23 049 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 -32 775 276 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 -598 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 -3 446 -14 544 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 -293 -485 

Інші операційні доходи 1170 39 402 26 530 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -136 555 -149 248 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 

показників 
1390 

Дохiд /(витрати) вiд припинення 

визнання фiнансових 



iнструментiв:153,153375; 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 

статтями 
1390 153 153 375 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 

показників 
1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 

статтями 
1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 -204 015 -487 711 

Витрати на податок на прибуток 1510 -4 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 -204 019 -487 711 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 -204 019 -487 711 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2195 

Вибуття об'єктiв основних 

засобiв:0,-9204; 

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2195 0 -9 204 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2250 0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 0 -9 204 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2690 

Змiна результатiв переоцiнки 

боргових фiнансових 

iнструментiв:0,1040; 

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2690 0 1 040 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу,  що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2750 0 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 2860 0 -8 164 



прибуток чи збиток після оподаткування 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 0 

Усього сукупного доходу за рік 2999 -204 019 -495 875 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 -204 019 -487 711 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 -204 019 -495 875 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:    

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 -0.06000 -0.18000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 0.00000 0.00000 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0.00000 0.00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0.00000 0.00000 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 -0.06000 -0.18000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0.00000 0.00000 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.06.2020 року Керівник Заступник Голови Правлiння 

Сергiй Волков 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Багацька С.В. (056)7870312 Головний бухгалтер Руслан Чудакiвський 

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



Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 1 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 2 720 000 17 577 488 454 0 90 299 -2 590 80

1 

725 529 0 725 529 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 2 720 000 17 577 488 454 0 90 299 -2 590 80

1 

725 529 0 725 529 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 75 292 75 292 0 75 292 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 -7 493 0 -7 493 0 -7 493 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 0 9 204 9 204 0 9 204 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 378 107 0 0 0 378 107 0 378 107 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 1345 0 -108 0 0 0 0 -108 0 -108 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 2 720 000 17 469 866 561 0 82 806 -2 506 30

5 

1 180 531 0 1 180 531 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 -204 019 -204 019 0 -204 019 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 -866 561 0 0 0 -866 561 0 -866 561 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 866 561 0 0 0 0 0 -866 561 0 -866 561 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

9999 3 586 561 17 469 0 0 82 806 -2 710 32

4 

976 512 0 976 512 

Примітки: Станом на 31 березня 2019р. 

 

статуний капiтал 2720000 

 

незареєстрованi внески до статутного капiталу 866561 



 

емiсiйнi рiзницi 17577 

 

резерви пероцiнки 82135 

 

непокритий збиток 3069308 

 

усього власного капiталу 616965 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

30.06.2020 Керівник Заступник Голови Правлiння 

Сергiй Волков 

 (підпис, ініціали, прізвище) 
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 1 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 217 105 149 122 

Процентні витрати, що сплачені 1015 -155 395 -161 599 

Комісійні доходи, що отримані 1020 51 123 122 625 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 -20 464 -74 623 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 3 035 388 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 17 472 23 049 

Інші отримані операційні доходи 1100 37 860 186 933 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 -111 552 -136 559 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 39 184 109 336 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 -2 467 26 207 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 135 415 -290 154 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 6 701 11 266 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 1 674 14 110 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 -12 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 890 575 -897 080 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 -75 348 -49 729 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 4 181 4 953 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 999 903 -1 071 091 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 -368 476 



Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 -121 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 9 748 8 293 

Придбання основних засобів 2110 -703 -1 127 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 -31 -177 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 9 014 -361 608 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 378 107 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 0 378 107 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 232 570 -24 755 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 1 241 487 -1 079 347 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 2 624 122 2 715 071 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 3 865 609 1 635 724 

 

Затверджено до випуску та підписано 
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 1 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 0 0 

Коригування:    

Знос та амортизація 1030 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
1040 0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

(Нараховані доходи) 1150 0 0 

Нараховані витрати 1155 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 

діяльності 
1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

1520 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 1750 0 0 



операційної діяльності до сплати податку на прибуток 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

 

Затверджено до випуску та підписано 



 

30.06.2020 року Керівник Заступник Голови Правлiння 

Сергiй Волков 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Багацька С.В. (056)7870312 Головний бухгалтер Руслан Чудакiвський 

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



Примітки до фінансової звітності 
за 1 квартал 2020 року 

 

1.  
 

1. Iнформацiя про Банк 

 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (далi  -  "Банк") було засновано 7 липня 1993 

року згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку та у вiдповiдностi до законодавства України. 

 

16 липня 2009 р. Банк змiнив назву та органiзацiйну форму iз закритого акцiонерного товариства у 

публiчне акцiонерне товариство. У зв'язку зi змiнами законодавства України, у квiтнi 2018 р. Публiчне 

акцiонерне товариство "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" перетворене на Акцiонерне товариство "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО". 

 

12 грудня 2019 року було зареєстровано нову редакцiю статуту в зв'язку зi збiльшенням статутного 

капiталу Банку. 23 сiчня 2020 року Банк отримав свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну 

суму 3,58 млрд. грн., пiсля чого зареєстрований та сплачений розмiр статутного капiталу Банку складає 

3,58 млрд. грн. 

 

Банк здiйснює дiяльнiсть на пiдставi загальної лiцензiї №70, оновленої Нацiональним банком України 

(далi - НБУ) 22 жовтня 2018 р., що дає йому право на проведення банкiвських операцiй, у тому числi 

операцiй з iноземною валютою. Крiм цього, Банк має лiцензiї на проведення операцiй з цiнними 

паперами та депозитарну дiяльнiсть, виданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

України, термiн дiї яких був продовжений у 2012 - 2013 рр. на необмежений строк. 

 

Банк приймає вклади вiд населення, надає кредити та здiйснює перекази грошових коштiв на територiї 

України та за її межами, проводить валютно-обмiннi операцiї, а також надає iншi банкiвськi послуги 

юридичним i фiзичним особам. Розвиває програми кредитування фiзичних осiб, малого та середнього 

бiзнесу, впроваджує програми фiнансування агровиробникiв, розширює перелiк послуг для 

бiзнес-клiєнтiв, якi ведуть зовнiшньо-економiчну дiяльнiсть. 

 

Юридична адреса та мiсцезнаходження Банку: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська 32. На 31 березня 

2020 р. у структурi Банку функцiонують 36 вiддiлень по всiй територiї України (на 31 грудня 2019 р.: 36 

вiддiлень).  

 

На 31 березня 2020 р. та на 31 грудня 2019р. 100% акцiй Банку належали компанiї Brancroft Enterprises 

Limited (далi - "Акцiонер"), зареєстрованiй поза зоною ОЕСР. На 31 березня 2020 р. власником 100% 

опосередкованої iстотної участi в Банку є Вiктор Пiнчук. 

 

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдписана вiд iменi Правлiння  30 червня 2020 року. 

 

2.  
 

2. Умови здiйснення дiяльностi 

 

У зв'язку з пандемiєю COVID-19 на початку 2020 року вiдбулись значнi змiни в економiчному 

середовищi країни та у свiту в цiлому. Карантиннi заходи призвели до обмеження дiяльностi суб'єктiв 

господарювання та пересування людей, скорочення попиту на товари i послуги та всеохоплююче 

зниження дiлової активностi. 

 

З метою мiнiмiзацiї негативного впливу таких обмежень фiнансову стабiльнiсть та економiку України 

органи держаної влади вживають вiдповiдних невiдкладних заходiв. Зокрема Верховною радою України 

прийнятi законодавчi акти спрямованi на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй та 

пiдтримки платникiв податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i 



поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19). 

 

У банкiвському секторi спостерiгається уповiльнення кредитування населення як через зниження попиту, 

так i через зростання кредитних ризикiв. Нацiональним банком України на пiдтримку банкiвської 

системи видано ряд постанов, направлених на спрощення регуляторних та органiзацiйних процесiв та 

наданi рекомендацiї, якi мають на метi пом'якшення впливу кризи на фiнансовий стан позичальникiв 

через проведення реструктуризацiї кредитiв тим фiзичним та юридичним особам, якi зазнають 

фiнансових труднощiв через обставини, пов'язанi iз пандемiєю. 

 

Карантиннi заходи для запобiгання поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19) призвели до 

збiльшення волатильностi на валютному ринку у березнi та девальвацiї курсу нацiональної валюти на 

16,7% з 23,68 грн за дол. США на 1 сiчня 2020 року до 28,06 грн за дол. США на 31 березня 2020 р.  

 

Протягом сiчня-березня 2020 року споживча iнфляцiя в рiчному вимiрi продовжила тренд минулих 

перiодiв на сповiльнення i склала 2,3% у березнi. Нацiональний банк продовжив пом'якшення монетарної 

полiтики i у I кварталi 2020 року двiчi знизив облiкову ставку -  у сiчнi до 11% i у березнi до 10%, що 

продовжило тенденцiю до зменшення вартостi залучених коштiв, дохiдностi цiнних паперiв, що 

рефiнансуються НБУ, у портфелi Банку, а також вiдобразилося на дохiдностi кредитного портфеля 

корпоративних клiєнтiв. 

 

Ключовими ризиками залишаються: неконтрольоване поширення коронавiрусної хвороби (COVID-19), 

можливiсть ескалацiї конфлiкту на Сходi України низький темп структурних реформ, погiршення 

дiлових очiкувань українського бiзнесу, а також зниження припливу iноземних iнвестицiй. 

 

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi було враховано вiдомi та оцiнюванi результати вищезазначених 

подiй на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку в звiтному перiодi. Керiвництво вважає, що 

вживає належнi заходи для пiдтримки стабiльної дiяльностi Банку, необхiднi за iснуючих обставин, хоча 

можлива нестабiльнiсть у полiтичному та економiчному середовищi, а також невизначенiсть ситуацiї у 

майбутньому, пов'язаної з можливими негативними наслiдками спалаху коронавiрусної хвороби 

COVID-19 та, у зв'язку з цим,  вжиття Урядом України вiдповiдних заходiв, спрямованих на запобiгання 

її подальшому виникненню i поширенню, можуть спричинити негативний вплив на результати дiяльностi 

та фiнансовий стан Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця 

фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в 

Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi 

можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. 

 

3.  
 

3. Основи подання фiнансової звiтностi 

 

Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародного стандарту 

фiнансової звiтностi МСБО (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть". 

 

Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть не включає в себе всю iнформацiю, необхiдну для повного 

комплекту фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ, а лише окремi примiтки для розкриття суттєвих подiй та 

операцiй, для розумiння змiн у фiнансовому станi та результатах дiяльностi Банку та має розглядатись у 

сукупностi з рiчною фiнансовою звiтнiстю Банку станом на 31 грудня 2019 р. 

 

Функцiональна валюта та валюта подання звiтностi 

 

Функцiональної валютою цiєї звiтностi є гривня, фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень 

(далi по тексту - "тис. грн."), якщо не зазначено iнше. 

 

Офiцiйнi обмiннi курси гривнi стосовно основних валют, якi застосовувалися при пiдготовцi цiєї 

промiжної скороченої фiнансової звiтностi, представленi нижче: 



 

Валюта 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

 

Долар США 28,0615 23,6862 

 

Євро 30,9617 26,4220 

 

 

 

Облiк впливу iнфляцiї 

 

Україна вважалася країною з гiперiнфляцiйною економiкою до 31 грудня 2000 р. Вiдповiдно, Банк 

застосовував МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї". Вплив застосування МСБО 29 

полягав в тому, що немонетарнi статтi фiнансової звiтностi були перерахованi в одиницях вимiру що 

були дiйснi на 31 грудня 2000 р. шляхом застосування iндексу споживчих цiн, а в наступнi перiоди облiк 

здiйснювався на основi отриманої перерахованої вартостi. Номiнальна сума акцiонерного капiталу була 

скоригована для облiку впливу гiперiнфляцiї на внески у капiтал, здiйсненi до 01 сiчня 2001 року.  

 

У 2019 роцi, з огляду на несуттєвiсть впливу гiперiнфляцiї на статутний капiтал (ефект впливу складає 23 

666 тис. грн.), було прийняте рiшення про припинення визнання впливу МСБО 29 "Фiнансова звiтнiсть в 

умовах гiперiнфляцiї" на статутний капiтал шляхом припинення вiдображення впливу гiперiнфляцiї з 

найбiльш раннього перiоду, який вiдображається у фiнансовiй звiтностi, що складається Банком за рiк, 

який завершився 31 грудня 2019 року. 

 

 Пiсля впливу гiперiнфляцiї 

 

на 1 сiчня 2019 р. Вплив  

 

гiперiнфляцiї До впливу гiперiнфляцiї  

 

на 31 березня 2019 р. 

 

Статтi Звiту про фiнансовий стан:    

 

Статутний капiтал 2 743 666 (23 666) 2 720 000 

 

Непокритий збиток  (2 614 467) 23 666 (2 590 801) 

 

4.  
 

4. Основнi положення облiкової полiтики 

 

Принципи облiку, прийнятi при пiдготовцi цiєї промiжної скороченої фiнансової звiтностi вiдповiдають 

принципам, що застосовувалися при пiдготовцi фiнансової звiтностi Банку за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2019р., за винятком прийнятих з 1 сiчня 2020 р. нових стандартiв та iнтерпретацiй, зазначених 

нижче: 

 

- МСБО (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" та МСБО (IAS) 8 "Облiковi полiтики, змiни в 

облiкових оцiнках та помилки" - застосовується до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2020 р.; 

 

- Концептуальна основа фiнансового звiтування - застосовується до рiчних перiодiв, якi 

починаються з 1 сiчня 2020 р.. 

 

 

 



5.  
 

5. Суттєвi облiковi судження та оцiнки 

 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування суджень, 

оцiнок i припущень, що впливають на застосування облiкової полiтики. Фактичнi результати можуть 

вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. Судження, оцiнки i припущення, що були застосованi при складаннi цiєї 

промiжної скороченої фiнансової звiтностi не вiдрiзняються вiд тих, що були застосованi при складаннi 

рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2019 р. з урахуванням наступного. 

 

За 3 мiсяцi 2020 року Банк отримав збиток у сумi 204 019 тис. грн. в основному за рахунок формування 

резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Пiд час формування резерву станом на 31 березня 2020 року Банк 

оцiнював очiкуванi кредитнi збитки з врахуванням найкращої доступної iнформацiї, в тому числi 

прогнози економiчних умов щодо наслiдкiв COVID-19. 

 

23 сiчня 2020 року Банк отримав свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 3,58 млрд. 

грн., сплаченi Акцiонером внески у сумi 866 561 тис. грн. направленi на збiльшення статутного капiталу.  

 

У 2019 роцi, вiдповiдно до Постанови Правлiння НБУ вiд 22 грудня 2017 року №141 "Про затвердження 

Положення про здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв i банкiвської системи України" (далi - Положення 

141) Банк пройшов оцiнку стiйкостi за трьома етапами, вiдповiдно до якої станом на 01.01.2019 

розрахункова потреба в капiталi за базовим макроекономiчним сценарiєм становила 2 429 млн. грн. та 3 

792 млн. грн. - за несприятливим сценарiєм. З метою збiльшення капiталу та забезпечення необхiдного 

рiвня нормативу адекватностi регулятивного капiталу (Н2) та нормативу адекватностi основного капiталу 

(Н3) Наглядовою радою Банку 29.11.2019 року була затверджена Програма капiталiзацiї/реструктуризацiї 

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" на перiод до 30.09.2020 року (далi - Програма капiталiзацiї) та погоджена 

рiшенням Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.12.2019 року. Програма капiталiзацiї 

передбачає перелiк заходiв який складається з: збiльшення капiталу Банку за рахунок пiдтримки 

Акцiонера, покращення операцiйної дiяльностi Банку, стягнення проблемних кредитiв, зниження 

кредитного ризику за рахунок покриття капiталом. Згiдно з Програмою капiталiзацiї Акцiонер Банку 

повинен забезпечити збiльшення капiталу Банку на загальну суму 752 млн. грн., з яких станом на 01 

сiчня 2020 року вже забезпечено 366 млн. грн. 

 

Акцiонер Банку надав гарантiйний лист щодо пiдтвердження своїх намiрiв забезпечити капiталiзацiю 

Банку на умовах, зазначених в Програмi капiталiзацiї Банку, з метою дотримання значень нормативу 

достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2) i нормативу достатностi основного капiталу (Н3) 

на необхiдному рiвнi та в строки, визначенi в Програмi капiталiзацiї Банку в строк до 30 вересня 2020 

року. 

 

У звiтному кварталi Наглядова рада погодила рiшення Правлiння Банку щодо укладання договору про 

отримання безповоротної фiнансової допомоги у сумi до 250 000 тис. грн. (Примiтка 26), за яким, на дату 

пiдписання цiєї звiтностi, отримано 153 млн. грн., а загальна сума збiльшення капiталу Банку забезпечена 

Акцiонером вiдповiдно до Програми капiталiзацiї склала 519 млн грн. 

 

За оцiнками Керiвництва Банку, послiдовна фiнансова пiдтримка Акцiонером забезпечує достатню 

впевненiсть управлiнського персоналу щодо спроможностi Банку продовжувати подальшу безперервну 

дiяльнiсть. Проте, зважаючи на кризовi явища, що пов'язанi з наслiдками пандемiї COVID-19, Банк може 

зiткнутися iз погiршенням якостi кредитного портфеля, зменшенням вартостi iнвестицiйної нерухомостi, 

падiнням доходу та збiльшенням потреби в капiталi. Програма капiталiзацiї передбачає у тому числi 

заходи iз збiльшення капiталу Банку за рахунок покращення операцiйної дiяльностi Банку. Кризовi 

явища, що пов'язанi з наслiдками пандемiї COVID-19, можуть мати негативний влив на спроможнiсть 

Банку забезпечити виконання заходiв передбачених Програмою капiталiзацiї в наслiдок неможливостi 

покращення результатiв дiяльностi Банку у запланованому обсязi. 

 

Спроможнiсть Банку продовжувати подальшу безперервну дiяльнiсть у майбутньому буде залежати вiд 



послiдовної пiдтримки Банку його акцiонером/акцiонерами у подальшому з урахуванням iнформацiї у 

Примiтцi 26. 

 

6. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1000, номер за порядком додаткової статті - 

0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1020, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим 

методом", стаття 5300, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт банку про рух грошових 

коштів за прямим методом", стаття 5400, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти включають: 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019р. 

 

Готiвковi кошти 240 202 155 550 

 

Залишки коштiв на поточних рахунках у банках 1 581 268 311 196 

 

Залишки коштiв на рахунках в НБУ 366 391 506 143 

 

Депозити овернайт в iнших банках 180 157 151 832 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 368 018 1 124 721 

 

Резерв за грошовими коштами та їх еквiвалентами (2 409) (599) 

 

Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 2 365 609 1 124 122 

 

 

 

Станом на 31 березня 2020 р. сума, еквiвалентна 1 761 370 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 462 978 тис. грн.) 

була розмiщена на рахунках в банках з країн-членiв ОЕСР, що є основними контрагентами Банку з 

мiжнародних розрахункiв. 

 

Сума грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв на: 

 

 31 березня 2020 р. 31 березня 2019 р. 

 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 2 365 609 635 724 

 

Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 1 501 131 1 003 485 

 

Нарахованi доходи (1 131) (3 485) 

 

Усього грошовi кошти та їх еквiваленти 3 865 609 1 635 724 

 

 

 

Станом на 31 березня 2020 р. Банк визнав оцiночний резерв у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв 

протягом 12 мiсяцiв: 

 

 31 березня 2020 р. 31 березня 2019р. 

 

На 1 сiчня 599 2 141 



 

Вiдрахування до / (Вiдновлення) резерву 1 563 (1 831) 

 

Курсовi рiзницi 247 (38) 

 

На 31 березня 2 409 272 

 

7. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1030, номер за порядком додаткової статті - 

0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1020, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

7. Кошти в iнших банках 

 

Кошти в iнших банках включають: 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019р. 

 

Гарантiйнi депозити в iнших банках 394 464 339 396 

 

Кореспондентськi рахунки в iнших банках 47 841 30 913 

 

Кошти в iнших банках 442 305 370 309 

 

Резерв за коштами в iнших банках (4 360) (4 402) 

 

Усього коштiв в iнших банках 437 945 365 907 

 

 

 

Гарантiйнi депозити в iнших банках представленi наступним чином: 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

 

 Україна ОЕСР Усього Україна ОЕСР Усього 

 

Операцiї з платiжними картами 3 381 181 614 184 995 10 614 153 297 163 911 

 

Документарнi операцiї - 208 969 208 969 - 174 735 174 735 

 

Операцiї за системами переказiв 500 - 500 750 - 750 

 

Усього гарантiйних депозитiв в iнших банках 3 881 390 583 394 464 11 364 328 032 339 396 

 

 

 

Нижче поданий аналiз коштiв в iнших банках за кредитною якiстю станом на: 

 

 31 березня 2020р. 31 грудня 2019 р. 

 

А+/А- 390 583 328 032 

 

BBB+/BBB- 31 222 27 124 

 

BB+/BB- 43 261 

 



B+/B- 10 799 227 

 

CCC 8 887 2 898 

 

Тi, що не мають рейтингу 771 11 767 

 

Кошти в iнших банках 442 305 370 309 

 

Резерв за коштами в iнших банках (4 360) (4 402) 

 

Усього коштiв в iнших банках 437 945 365 907 

 

 

 

Кредитнi рейтинги основанi на рейтингах мiжнародної рейтингової агенцiї Fitch, за умови їх наявностi, 

або на рейтингах iнших мiжнародних рейтингових агенцiй, трансформованих до найближчого 

еквiвалента за шкалою рейтингiв Fitch. 

 

Постановою Уряду Росiйської Федерацiї вiд 01 листопада 2018 року №1300 введений в дiю комплекс 

спецiальних економiчних заходiв по вiдношенню до фiзичних та юридичних осiб, що передбачають 

блокування безготiвкових грошових коштiв, бездокументарних цiнних паперiв i майна на територiї Росiї 

та заборону на перерахування коштiв (виведення капiталу) за межi Росiї. Зважаючи на те, що на Банк 

поширюються вiдповiднi санкцiї, банки - кореспонденти в РФ обмежили використання грошових коштiв, 

що розмiщенi на кореспондентських рахунках. Загальний залишок коштiв Банку на рахунках в банках - 

кореспондентах  станом на 31 березня 2020 року складає 30 405,3 тис. грн., що є еквiвалентом 826.,6 тис. 

дол. США; 41,5 тис. євро; 16 848,1 тис. росiйських рублiв (31 грудня 2019 р.: 26 990 тис. грн., що є 

еквiвалентом 826,2 тис. дол. США; 38,5 тис. євро; 16 773 тис. росiйських рублiв). 

 

Протягом перiоду  вiдбулись такi змiни за статтями резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках: 

 

 31 березня 2020 р. 31 березня 2019 р. 

 

На 1 сiчня 4 402 6 162 

 

Вiдрахування до / (Вiдновлення) резерву (694) 473 

 

Курсовi рiзницi 652 (59) 

 

На 31 березня 4 360 6 576 

 

 

 

8. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1040, номер за порядком додаткової статті - 

0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1020, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, включають: 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

 

Кредити юридичним особам 4 774 989 4 502 104 

 

Кредити фiзичним особам 1 598 434 1 456 728 



 

Кредити клiєнтам 6 373 423 5 958 832 

 

Резерв за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв (3 313 760) (2 658 037) 

 

Усього кредити клiєнтам 3 059 663 3 300 795 

 

 

 

Концентрацiя кредитiв клiєнтам 

 

Кредити, наданi п'яти найбiльшим групам позичальникiв, якi не є пов'язаними iз Банком особами у 

розумiннi МСБО (IAS) 24, становлять 1 822 410 тис. грн. або 28,6% вiд загальної вартостi кредитiв 

клiєнтам на 31 березня 2020 р. (31 грудня 2019р.: 2 189 525 тис. грн. або 36,7%). 

 

Станом на 31 березня 2020 р. загальна сума кредитiв, наданих позичальникам, якi не вiдповiдають 

критерiям вiднесення до пов'язаних сторiн згiдно з МСБО (IAS) 24, але вважаються пов'язаними iз 

Банком особами вiдповiдно до нормативно-правових актiв НБУ, становила 268 тис. грн. (31 грудня 2019 

р.: 361 тис. грн.). 

 

Змiни за статтями резерву пiд знецiнення кредитiв станом на 31 березня 2020 р.: 

 

 Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам Усього 

 

1 сiчня 2020 р. 2 187 697 470 340 2 658 037 

 

1-ша стадiя 24 591 30 307 54 898 

 

2-га стадiя 13 766 23 224 36 990 

 

3-тя стадiя 2 149 340 416 809 2 566 149 

 

Вiдрахування до резерву 147 592 69 157 216 749 

 

Припинено визнання (146) (291) (437) 

 

Коригування процентного доходу за знецiненими кредитами 20 259 19 827 40 086 

 

Курсовi рiзницi 374 170 25 155 399 325 

 

31 березня 2020 р. 2 729 572 584 188 3 313 760 

 

1-ша стадiя 30 273 38 273 68 546 

 

2-га стадiя 20 628 32 677 53 305 

 

3-тя стадiя 2 678 671 513 238 3 191 909 

 

 

 

Сума вiдрахувань у резерви станом на 31 березня 2020 р. вiдрiзняється вiд суми, облiкованої у прибутку 

чи збитку за перiод, внаслiдок часткового вiдшкодування списаних в попереднiх перiодах безнадiйних 

кредитiв у сумi 18 тис. грн. (31 березня 2019 р.: 112 тис. грн.). Сума вiдшкодування була кредитована 

безпосередньо на рядок "Вiдновлення /(Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в 

iнших банках"  у складi прибутку чи збитку за перiод. 



 

Протягом звiтного перiоду Банк набув у власнiсть заставне майно за проблемними кредитами клiєнтiв 

вартiстю 84 258 тис. тис. грн. (31 березня 2019 р.: 665 тис. грн.), у тому числi в рамках виконання 

Програми капiталiзацiї Банку за початковою цiною повторного аукцiону 80 397 тис. грн. за пiдсумком 

торгiв, якi не вiдбулись (Примiтка 10).  

 

 

 

Змiни за статтями резерву пiд знецiнення кредитiв станом на 31 березня 2019 р.: 

 

 Кредити юридичним особам Кредити фiзичним особам Усього 

 

1 сiчня 2019 р. 2 674 804 441 811 3 116 615 

 

1-ша стадiя 24 992 25 539 50 531 

 

2-га стадiя 670 9 192 9 862 

 

3-тя стадiя 2 649 142 407 080 3 056 222 

 

Вiдрахування до резерву 583 551 41 582 625 133 

 

Припинено визнання (137 926) (18 569) (156 495) 

 

Коригування процентного доходу за знецiненими кредитами 11 236 4 126 15 362 

 

Курсовi рiзницi (47 882) (4 140) (52 022) 

 

31 березня 2019 р. 3 083 783 464 810 3 548 593 

 

1-ша стадiя 23 434 30 087 53 521 

 

2-га стадiя 4 673 19 617 24 290 

 

3-тя стадiя 3 055 676 415 106 3 470 782 

 

9. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1080, номер за порядком додаткової статті - 

0.Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 2090, номер за порядком 

додаткової статті - 0.Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 2100, 

номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

9. Iнвестицiйна нерухомiсть 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

 

Будiвлi та споруди 909 970 919 718 

 

Земля 577 978 577 978 

 

Усього iнвестицiйна нерухомiсть 1 487 948 1 497 696 

 

 

 

 31 березня 2020р. 31 березня 2019 р. 

 



На 1 сiчня  1 497 696 1 518 665 

 

Вкладення в iнвестицiйну нерухомiсть - 120 

 

Продаж (9 748) (8 293) 

 

На 31 березня 1 487 948 1 510 492 

 

 

 

Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 31 березня 2020 р., дохiд вiд передачi iнвестицiйної 

нерухомостi в оренду склав 4 066. грн. (31 березня 2019 р.: 7 079 тис. грн.), а дохiд вiд продажу 

iнвестицiйної нерухомостi склав 1 979 тис. грн. (31 березня 2019 р.: 874 тис. грн.). 

 

10. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1130, номер за порядком додаткової статті - 

0.Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1140, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма 

"Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 1130, номер 

за порядком додаткової статті - 0. 

 

10. Iншi фiнансовi та iншi активи 

 

Iншi фiнансовi активи на: 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019р. 

 

Iншi фiнансовi активи   

 

Нарахованi доходи до отримання 105 201 99 472 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з банками 31 609 39 470 

 

Залишки на транзитних рахунках за операцiями з платiжними картами 2 340 - 

 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з клiєнтами 1 863 2 499 

 

Iншi фiнансовi активи 8 246 

 

Iншi фiнансовi активи 141 021 141 687 

 

Резерв за iншими фiнансовими  активами (131 954) (125 252) 

 

Усього iншi фiнансовi активи 9 067 16 435 

 

 

 

Iншi активи на: 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

 

Iншi активи   

 

Застава, що перейшла у власнiсть банку 203 077 123 347 

 

Передплаченi послуги 14 205 12 881 

 



Розрахунки з працiвниками банку 8 303 7 007 

 

Витрати майбутнiх перiодiв 4 668 5 484 

 

Податки та обов'язковi платежi, сплаченi авансом, за виключенням податку на прибуток 2 475 2 449 

 

Придбання необоротних активiв 2 475 1 262 

 

Запаси 659 347 

 

Банкiвськi метали 458 364 

 

Iншi активи 236 320 153 141 

 

Резерв за iншими активами (21 316) (18 546) 

 

Усього iншi активи 215 004 134 595 

 

 

 

Протягом звiтного перiоду змiни у складi застави, що перейшла у власнiсть банку: 

 

 31 березня 2020р. 31 березня 2019 р. 

 

На 1 сiчня  123 347 147 507 

 

Звернення стягнення на предмет застави 84 258 665 

 

Продаж (4 528) - 

 

На 31 березня 203 077 148 172 

 

 

 

Протягом звiтного перiоду Банк набув у власнiсть заставне майно за проблемними кредитами клiєнтiв 

вартiстю 84 258 тис. тис. грн. (31 березня 2019 р.: 665 тис. грн.), у тому числi в рамках виконання 

Програми капiталiзацiї Банку за початковою цiною повторного аукцiону 80 397 тис. грн. за пiдсумком 

торгiв, якi не вiдбулись (Примiтка 8). 

 

Результат вiд продажу застави, що перейшла у власнiсть Банку як заставодержателя, склав 393 тис. грн. 

 

Змiни за статтями резерву пiд знецiнення iнших фiнансових та iнших активiв: 

 

 31 березня 2020 р. 31 березня 2019 р. 

 

На 1 сiчня 143 798 128 127 

 

Вiдрахування до / (Вiдновлення) резерву 3 446 14 544 

 

Курсовi рiзницi 6 026 (646) 

 

На 31 березня 153 270 142 025 

 

11. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1120, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 



11. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

 

Будiвлi та споруди 145 552 146 465 

 

Iншi основнi та необоротнi матерiальнi активи 79 060 81 581 

 

Нематерiальнi активи 12 864 13 475 

 

Меблi, приладдя та офiсне обладнання 10 429 11 619 

 

Машини i обладнання 4 776 5 294 

 

Незавершенi капiтальнi iнвестицiї 2 024 2 435 

 

Транспортнi засоби 1 010 1 075 

 

Усього основних засобiв та нематерiальних активiв 255 715 261 944 

 

 

 

Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 31 березня 2020 р., амортизацiйнi вiдрахування склали 6 195 

тис. грн. (31 березня 2019 р.: 5 355 тис. грн.). 

 

У 2019 роцi Банк ввiв до складу Iнших основних та необоротних матерiальних активiв обладнання 

вартiстю  

 

72 970 тис. грн. (залишкова вартiсть станом на 31 березня 2020 р. 64 956 тис. грн.), яке набув у власнiсть 

шляхом звернення стягнення на заставне майно в погашення проблемного кредиту, та уклав договiр про 

передачу його в операцiйну оренду до 2022 року. Розмiр орендної плати за користування обладнанням 

залежить вiд обсягу виробленої на ньому продукцiї. За перший квартал 2020 р. орендний дохiд склав 327 

тис. грн. (31 березня 2019 р.: 1 259 тис. грн.) 

 

12.  
 

12. Необоротнi активи, утримуванi для продажу 

 

Змiна у складi необоротних активiв, утримуваних для продажу: 

 

 31 березня 2020 р.  31 березня 2019 р.  

 

На 1 сiчня - 22 847 

 

Продаж - (9 700) 

 

На 31 березня - 13 147 

 

 

 

Протягом перiоду, що закiнчився 31 березня 2019 р., Банк отримав дохiд вiд продажу об'єкта нерухомостi  

у сумi 195 тис. грн. 

 

13. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2010, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 



13. Кошти клiєнтiв 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

 

Поточнi рахунки   

 

- юридичнi особи 4 509 501 3 067 479 

 

- фiзичнi особи 1 170 641 932 589 

 

 5 680 142 4 000 068 

 

Строковi депозити   

 

- юридичнi особи 444 167 767 796 

 

- фiзичнi особи 2 411 518 2 393 589 

 

 2 855 685 3 161 385 

 

Усього кошти клiєнтiв 8 535 827 7 161 453 

 

 

 

На 31 березня 2020 р. залишки на поточних рахунках юридичних осiб на суму 269 262 тис. грн. (31 

грудня 2019 р.: 245 644 тис. грн.) були розмiщенi в якостi забезпечення за документарними операцiями, 

поточнi кошти фiзичних осiб на суму 112 235 тис. грн. (31 грудня 2019 р.: 0 тис. грн.) були розмiщенi в 

якостi забезпечення за кредитними операцiями. 

 

На 31 березня 2020 р. залишки на поточних рахунках юридичних осiб на суму 2 047 666 тис. грн. або 

36,05% вiд загальної суми на поточних рахунках клiєнтiв було розмiщено десятьма найбiльшими 

корпоративними клiєнтами (31 грудня 2019 р.: 916 711тис. грн. або 22,9%). Залишок на поточних 

рахунках у сумi 209 267 тис. грн., що становить 3,7% вiд загальної суми на поточних рахунках клiєнтiв, 

розмiщено десятьма клiєнтами - фiзичними особами (31 грудня 2019 р.: 85 947 тис. грн. або 2,1%). 

 

На 31 березня 2020р. депозити юридичних осiб на суму 281 410 тис. грн. або 9,9% вiд загальної суми 

депозитiв клiєнтiв (31 грудня 2019 р.: 481 518 тис. грн. або 15,23%) було розмiщено п'ятьма найбiльшими 

корпоративними клiєнтами. На 31 березня 2020 р. депозити фiзичних осiб на суму 301 518 тис. грн. або 

10,6% вiд загальної суми депозитiв клiєнтiв, були розмiщенi двома найбiльшими клiєнтами (31 грудня 

2019р.: 257 101 тис. грн. або 8,1%). 

 

Станом на 31 березня 2020р. залишки на поточних рахунках та строкових депозитах юридичних та 

фiзичних осiб на загальну суму 1 659 521 тис. грн. або 19,4% (31 грудня 2019 р.: 825 009 тис. грн. або 

11,6%) вiд загальної суми коштiв клiєнтiв були залученi вiд клiєнтiв, якi не вiдповiдають критерiям 

вiднесення до пов'язаних сторiн згiдно з МСБО (IAS) 24, але вважаються пов'язаними iз Банком 

вiдповiдно до нормативно-правових актiв НБУ. 

 

14. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2080, номер за порядком додаткової статті - 

0.Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2090, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

14. Iншi фiнансовi та iншi зобов'язання 

 

Iншi фiнансовi зобов'язання на: 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 



 

Iншi фiнансовi зобов'язання   

 

Залишки на транзитних рахунках за операцiями з клiєнтами 12 697 20 786 

 

Iншi нарахованi витрати 2 092 3 572 

 

Залишки на транзитних рахунках за операцiями з бабками 1 414 149 

 

Нарахованi витрати за операцiйною орендою 223 2 003 

 

Кредиторська заборгованiсть за операцiями з фiнансовими iнструментами 219 282 

 

Залишки на транзитних рахунках за операцiями з платiжними картами - 63 804 

 

Усього iншi фiнансовi зобов'язання 16 645 90 596 

 

 

 

Iншi зобов'язання на: 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

 

Iншi зобов'язання   

 

Нарахованi виплати за невикористаними вiдпустками 22 484 19 652 

 

Iншi податки до сплати, крiм податку на прибуток 11 094 6 847 

 

Нарахування персоналу за заробiтною платою 11 041 235 

 

Зобов'язання по внескам до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 7 673 7 683 

 

Доходи майбутнiх перiодiв 2 696 2 646 

 

Кредиторська заборгованiсть за придбанi  активи, отриманi послуги 1 785 1 693 

 

Iншi 14 - 

 

Усього iншi зобов'язання 56 787 38 756 

 

15. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2990, номер за порядком додаткової статті - 

0.Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1990, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

15. Оренда 

 

Протягом звiтного перiоду, що закiнчився 31 березня 2020 р., Банк визнав зобов'язання з оренди у сумi 9 

474 тис. грн. (31 березня 2019 р.: 1 050 тис. грн.) та здiйснив його переоцiнку у сумi 14 584 тис. грн. (31 

березня 2019 р.: мiнус 1 001 тис. грн.). 

 

Грошовi платежi Банк класифiкує у Звiтi про рух грошових коштiв вiдносно погашення основної суми 

боргу за зобов'язанням з оренди у складi фiнансової дiяльностi, а грошовi платежi вiдносно процентних 

витрат за зобов'язанням з оренди - у складi операцiйної дiяльностi. Протягом звiтного перiоду, що 

закiнчився 31 березня 2020 р., грошовi платежi вiдносно процентних витрат за зобов'язанням з оренди, 

склали 2 943 тис. грн. (31 березня 2019 р.: 2 180 тис. грн.). 



 

16. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3000, номер за порядком додаткової статті - 

0.Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3010, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма 

"Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3020, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт 

про фінансовий стан (Баланс)", стаття 3050, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про 

фінансовий стан (Баланс)", стаття 3060, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

16. Власний капiтал та резерви 

 

На 31 березня 2020 р. i 31 грудня 2019 р. номiнальна вартiсть простих акцiй становить 1 гривню за одну 

просту акцiю. Усi простi акцiї повнiстю сплаченi, мають рiвнi права голосу, права на отримання 

дивiдендiв, а також на повернення капiталу. 

 

В 2020 роцi та у 2019 роцi до дати затвердження цiєї фiнансової звiтностi  Банк не оголошував сплату 

дивiдендiв.  

 

12 грудня 2019 року було зареєстровано нову редакцiю статуту в зв'язку зi збiльшенням статутного 

капiталу Банку до 3,58 млрд. грн., рiшення про яке було прийнято Акцiонером 05 листопада 2018 року 

шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi , якi оплаченi 

Акцiонером в сумi 866 561 тис. грн. (488 454 тис. грн. у груднi 2018 року i 378 107 тис. грн. у сiчнi 2019 

року). 

 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Банком отримано 23 сiчня 2020 року. 

 

 

 

Характер та призначення резервiв  

 

Резерв переоцiнки основних засобiв  

 

Резерв переоцiнки основних засобiв використовується для вiдображення збiльшення справедливої 

вартостi будiвель, зайнятих власником, а також її зменшення, але тiєю мiрою, в якiй таке зменшення 

стосується збiльшення вартостi того ж самого активу, ранiше вiдображеного у складi власного капiталу.  

 

Резерв переоцiнки цiнних паперiв  

 

Цей резерв вiдображає змiни справедливої вартостi цiнних паперiв, якi оцiнюються за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд. 

 

Категорiї резерву переоцiнки та змiни в ньому включають: 

 

 Резерв переоцiнки будiвель Резерв переоцiнки iнвестицiй в цiннi папери Усього резерву 

переоцiнки 

 

1 сiчня 2019 р. 91 672 (1 373) 90 299 

 

Переоцiнка будiвель (8 724) - (8 724) 

 

Переоцiнка iнвестицiй в цiннi папери - 1 231 1 231 

 

31 грудня 2019 р. 82 948 (142) 82 806 

 

31 березня 2020 р. 82 948 (142) 82 806 

 

17. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 2070, номер за порядком додаткової статті - 



0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1160, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

17. Договiрнi та умовнi зобов'язання 

 

Юридичнi питання 

 

У ходi звичайної дiяльностi Банк є об'єктом судових позовiв i претензiй. 

 

Станом на 31 березня 2020 року Банк є вiдповiдачем за кiлькома позовами про стягнення коштiв, пiд якi 

частково створено резерв забезпечення у сумi 7 тис. грн. 

 

Протягом перiоду вiдбулись такi змiни за статтями забезпечення за iншими нефiнансовими 

зобов'язаннями: 

 

 31 березня 2020 р. 31 березня 2019 р. 

 

На 1 сiчня 2 76 

 

Створення / (Зменшення) забезпечення 594 75 

 

Використання створених забезпечень (589) - 

 

На 31 березня 7 151 

 

 

 

Станом на дату пiдписання цiєї звiтностi клiєнт вiдшкодував 589 тис. грн. виконаної Банком гарантiї за 

рахунок  створеного забезпечення.  

 

 

 

Оподаткування та вiдповiднiсть вимогам законодавства 

 

Українське законодавство, що регулює питання оподаткування та проведення iнших операцiй, продовжує 

змiнюватися. Законодавчi i нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, а їх iнтерпретацiї залежать 

вiд точки зору мiсцевих, обласних та центральних органiв державної влади та iнших урядових органiв, 

непоодинокi випадки суперечливих тлумачень. Керiвництво вважає, що Банк виконав вимоги всiх 

нормативних положень та всi передбаченi законодавством податки були нарахованi та сплаченi. 

 

В той же час, iснує ризик того, що операцiї i правильнiсть тлумачень, якi не були пiдданi сумнiву 

контролюючими органами в минулому, будуть поставленi пiд сумнiв у майбутньому.  

 

 

 

Договiрнi та умовнi зобов'язання 

 

Договiрнi та умовнi вiдкличнi зобов'язання кредитного характеру на: 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

 

Гарантiї 439 158 441 628 

 

 439 158 441 628 

 



Грошове забезпечення за гарантiями (184 173) (173 812) 

 

Резерви за зобов'язаннями (84) (377) 

 

Договiрнi та умовнi зобов'язання 254 901 267 439 

 

 

 

Станом на 31 березня 2020 р. Банк має зобов'язання здiйснити розрахунки за акредитивами, за якими не 

несе ризику, оскiльки зазначенi операцiї мають грошове покриття у сумi 85 789 тис. грн. (31 грудня 2019 

р.: 71 832 тис. грн.). 

 

Станом на 31 березня 2020 р. невибранi клiєнтами кредитнi лiнiї, наданi Банком, складали 1 121 727 тис. 

грн. (31 грудня 2019 р.: 1 022 019 тис. грн.). Запит клiєнтами кредитних коштiв iз цих вiльних лiмiтiв в 

обов'язковому порядку узгоджується з Банком, причому Банк має право вiдмовити у видачi кредиту в 

разi погiршення кредитоспроможностi потенцiйного позичальника, недотримання клiєнтом необхiдних 

кредитних процедур або з iнших причин.  

 

Протягом звiтного перiоду вiдбулись такi змiни за статтями резерву за зобов'язаннями кредитного 

характеру: 

 

 31 березня 2020 р. 31 березня 2019 р. 

 

На 1 сiчня 377 94 

 

Вiдрахування до / (Вiдновлення) резерву (301) 410 

 

Курсовi рiзницi 8 (1) 

 

На 31 березня 84 503 

 

 

 

Активи, переданi в заставу, та активи з обмеженим використанням 

 

Станом на 31 березня 2020 р. гарантiйнi депозити, що розмiщенi в iнших банках, та iншi активи з 

обмеженим використанням розкритi у Примiтцi 7.  

 

На 31 березня 2020 р. активи Банку в заставу не передавались. 

 

 

 

18. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1000, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний 

дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 1005, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 1010, номер за 

порядком додаткової статті - 0. 

 

18. Процентнi доходи та витрати 

 

Процентнi доходи та витрати за перiод, що завершився: 

 

 31 березня 2020 р. 31 березня 2019 р. 

 

Процентнi доходи   



 

Кредити клiєнтам 194 195 171 629 

 

- юридичним особам 67 900 101 098 

 

- фiзичним особам 126 295 70 531 

 

Цiннi папери 46 387 38 790 

 

Кошти в iнших банках 1 859 2 531 

 

 242 441 212 950 

 

Процентнi витрати   

 

Кошти клiєнтiв (143 432) (163 184) 

 

- юридичних осiб (76 101) (89 829) 

 

- фiзичних осiб (67 331) (73 355) 

 

Витрати за зобов'язаннями з оренди  (2 977) (3 555) 

 

 (146 409) (166 739) 

 

Чистий процентний дохiд/(витрати) 96 032 46 211 

 

19. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1040, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний 

дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 1045, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

19. Чистий комiсiйний дохiд 

 

Чистий комiсiйний дохiд за перiод, що завершився: 

 

 31 березня 2020 р. 31 березня 2019 р. 

 

Комiсiйнi доходи   

 

Операцiї з платiжними картками 19 823 21 505 

 

Розрахунково-касове обслуговування 19 769 88 469 

 

Операцiї з iноземною валютою 8 027 9 871 

 

Гарантiї та акредитиви 2 217 4 635 

 

Iншi 1 550 381 

 

 51 386 124 861 

 

Комiсiйнi витрати   

 

Операцiї з платiжними картками (13 502) (14 039) 

 



Розрахунково-касове обслуговування (6 120) (59 158) 

 

Iншi (605) (1 264) 

 

 (20 227) (74 461) 

 

Чистий комiсiйний дохiд 31 159 50 400 

 

20. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1180, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

20. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 

 

Нижче представленi адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати, якi понесенi Банком за перiод, що 

закiнчився: 

 

 31 березня 2020 р. 31 березня 2019 р. 

 

Витрати на персонал 81 810 76 917 

 

Виплати до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 7 673 10 886 

 

Амортизацiя активiв з права користування 7 254 4 429 

 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 6 195 5 355 

 

Експлуатацiйнi та господарськi витрати 5 621 5 740 

 

Витрати на залучення клiєнтiв 5 501 4 114 

 

Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв 3 946 3 573 

 

Послуги зв'язку 3 809 3 849 

 

Витрати на охорону 3 396 3 157 

 

Професiйнi послуги 3 095 4 224 

 

Витрати на стягнення боргiв 2 477 2 040 

 

Податки та iншi обов'язковi платежi, крiм податку на прибуток 2 029 2 403 

 

Витрати на оперативний лiзинг (оренду) 1 466 2 294 

 

Iнкасаторськi послуги 945 1 028 

 

Маркетинг та реклама 725 9 942 

 

Витрати на вiдрядження 316 620 

 

Iншi 297 8 677 

 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 136 555 149 248 

 

 



 

Витрати на персонал включають єдиний соцiальний внесок у сумi 11 749 тис. грн. (за 3 мiсяцi 2019 року 

?10 958 тис. грн.). 

 

21. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

4110, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

21. Базисний та розбавлений збиток на акцiю 

 

Базисний та розбавлений збиток на одну акцiю включає: 

 

 31 березня 2020 р. 31 березня 2019 р. 

 

Прибуток / (Збиток)  за перiод, що завершився (204 019) (487 711) 

 

Середньозважена кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 3 377 063 2 720 000 

 

Чистий базисний та розбавлений прибуток /(збиток)  на акцiю (виражений в гривнях на акцiю) (0,06)

 (0,18) 

 

 

 

Протягом звiтних перiодiв 2020 та 2019 рокiв у Банку не було фiнансових iнструментiв, якi могли б 

призвести до розбавлення прибутку на акцiю внаслiдок їх конвертацiї у акцiї. 

 

22.  
 

22. Операцiї з пов'язаними сторонами 

 

Банк у ходi своєї звичайної дiяльностi надає кредити клiєнтам, залучає депозити, а також здiйснює iншi 

операцiї з пов'язаними сторонами. Сторони вважаються пов'язаними, якщо одна сторона має можливiсть 

контролювати iншу сторону чи значно впливає на iншу сторону при прийняттi фiнансових i операцiйних 

рiшень. Умови здiйснення операцiй з пов'язаними сторонами встановлюються на момент проведення 

операцiї.  

 

Пов'язаними сторонами є Акцiонер Банку, члени Наглядової ради, члени Правлiння i близькi члени їх 

родин, компанiї, щодо яких Акцiонер, основний управлiнський персонал або члени їх родин здiйснюють 

контроль. Ключовий управлiнський персонал - це особи, що мають повноваження i що є вiдповiдальними 

за планування, управлiння та контроль за дiяльнiстю Банку, прямо чи опосередковано, та включають 

членiв Правлiння та Наглядової ради. Пов'язаними сторонами не вважаються суб'єкти господарювання, 

просто тому, що вони мають спiльного iз Банком директора або iншого члена провiдного управлiнського 

персоналу, або тому, що член ключового управлiнського персоналу Банку має суттєвий вплив на iнший 

суб'єкт господарювання. 

 

Керiвництво Банку вважає, що умови, за якими здiйснюються операцiї з пов'язаними сторонами, не 

вiдрiзнялись вiд аналогiчних, що пропонуються для непов'язаних осiб. 

 

 

 

Операцiї Банку з пов'язаними сторонами та залишки на рахунках пов'язаних сторiн станом на 31 березня 

2020 р.: 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони Усього 

 



Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH - 46,0%) - - 665

 103 768 

 

в т.ч. резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв - - (16)

 (2) (18) 

 

Iншi фiнансовi активи - - - 17 17 

 

Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH - 9,2%, USD - 1,0%, EUR - 0,0%) - 134 968 2 898

 309 815 447 681 

 

 

 

Операцiї Банку з пов'язаними сторонами та залишки на рахунках пов'язаних сторiн станом на 31 грудня 

2019 р.: 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони Усього 

 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH - 46%) - - 226

 34 260 

 

в т.ч. резерв пiд зменшення корисностi за кредитами та заборгованiстю клiєнтiв - - (5)

 (1) (6) 

 

Iншi фiнансовi активи - - - 9 9 

 

Кошти клiєнтiв (договiрнi вiдсотковi ставки: UAH - 12,1%, USD -1,1%, EUR - -%) - 17 453 3 010

 203 194 223 657 

 

 

 

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 березня 2020 р.: 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони Усього 

 

Потенцiйнi зобов'язання з кредитування (вiдкличнi) - - 291 125 000 125 291 

 

 

 

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на 31 грудня 2019 р.: 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони Усього 

 

Потенцiйнi зобов'язання з кредитування (вiдкличнi) - - 741 125 215 125 956 

 

 

 

За потенцiйними зобов'язаннями з кредитування (вiдкличнi кредитнi лiнiї) Банк має право вiдмовити у 

видачi кредиту, тому не несе кредитного ризику. 

 

 

 



Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом  

перiоду, що закiнчився 31 березня 2020 р.: 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони Усього 

 

Сума наданих кредитiв - - 1 368 153 1 521 

 

Сума погашених кредитiв - - (953) (82) (1 035) 

 

 

 

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом  

перiоду, що закiнчився 31 березня 2019 р.: 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони Усього 

 

Сума наданих кредитiв - - 1 495 483 1 978 

 

Сума погашених кредитiв - - (1 148) (383) (1 531) 

 

 

 

Операцiї Банку з пов'язаними сторонами за перiод, що закiнчується 31 березня 2020 р.: 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони Усього 

 

Процентнi доходи - - 2 - 2 

 

Процентнi витрати - - (2) (5 777) (5 779) 

 

Комiсiйнi доходи - 6 16 1 005 1 027 

 

Результат вiд операцiй з iноземною валютою - 79 - 3 620 3 699 

 

Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - -

 (11) (1) (12) 

 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - (12 656) - (12 656) 

 

 

 

Операцiї Банку з пов'язаними сторонами за перiод, що закiнчується 31 березня 2019 р.: 

 

 Материнська компанiя Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони Усього 

 

Процентнi доходи - - 2 - 2 

 

Процентнi витрати - - (23) (5 032) (5 055) 

 

Комiсiйнi доходи - 3 19 1 452 1 474 

 



Результат вiд операцiй з iноземною валютою 189 - - 5 554 5 743 

 

Вiдновлення / (Вiдрахування до) резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках - -

 (15) (5) (20) 

 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - (14 637) - (14 637) 

 

 

 

Винагорода ключовому управлiнському персоналу за перiод, що закiнчився 31 березня 2020 р., 

представлена короткостроковими виплатами працiвникам на суму 10 401 тис. грн. (31 березня 2019 р.: 11 

523  тис. грн.). Винагорода членам Наглядової ради за перiод, що закiнчився 31 березня 2020 р., 

становила 1 403 тис. грн. (31 березня 2019 р.: 2 044 тис. грн.). 

 

23.  
 

23. Iнформацiя за сегментами 

 

В управлiнських цiлях Банк виокремлює три операцiйнi сегменти: 

 

Послуги юридичним особам. Надання кредитiв, вiдкриття депозитiв i поточних рахункiв юридичним 

особам i установам-клiєнтам.  

 

Послуги фiзичним особам. Обслуговування депозитiв фiзичних осiб, надання кредитiв на споживчi 

потреби, овердрафтiв, обслуговування кредитних карт i грошових переказiв. 

 

Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть. Торгiвельнi операцiї з цiнними паперами та iноземною валютою, 

операцiї з похiдними iнструментами, залучення та розмiщення коштiв на мiжбанкiвському ринку, 

iнвестицiї в iншi фiнансовi iнструменти. 

 

Iнформацiя про доходи i витрати, прибутки, активи та зобов'язання за операцiйними сегментами Банку за 

перiод, що закiнчився 31 березня 2020 р.: 

 

 Послуги юридичним особам Послуги фiзичним особам Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть

 Нерозподi-ленi суми Усього 

 

Процентнi доходи 67 900 126 295 48 246 - 242 441 

 

Процентнi витрати (76 101) (67 331) - (2 977) (146 409) 

 

Трансферт 46 501 37 562 (45 133) (38 930) - 

 

Чистий процентний дохiд 38 300 96 526 3 113 (41 907) 96 032 

 

Чистий комiсiйний дохiд 21 976 26 123 (16 940) - 31 159 

 

Iншi доходи та витрати (29 006) (51 723) 17 236 (46 373) (109 866) 

 

Вiдрахування до резервiв (147 291) (69 734) (2 308) (2 007) (221 340) 

 

Результати сегменту (116 021) 1 192 1 101 (90 287) (204 015) 

 

Витрати з податку на прибуток - - - (4) (4) 

 

Прибуток/(збиток) за рiк (116 021) 1 192 1 101 (90 291) (204 019) 



 

 

 

За I квартал 2020 року сума нарахованих процентних доходiв за кредитами юридичних осiб склала 67,9 

млн. грн., що на 33,2 млн. грн. менше нiж за аналогiчний перiод минулого року. При цьому сума 

фактично отриманих (сплачених клiєнтами) процентних доходiв у звiтному кварталi на 2,6 млн. грн. 

перевищує суму отриманих процентiв за кредитами юридичних осiб у I кварталi 2019 року. Причиною 

зменшення розмiру нарахованих процентiв є визнання великого проблемного боржника банкрутом та 

вiдповiдне припинення нарахування процентiв вiдповiдно до вимог законодавства. 

 

Iнформацiя про активи та зобов'язання операцiйних сегментiв Банку на 31 березня 2020 р. 

 

 Послуги юридичним особам Послуги фiзичним особам Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть

 Нерозподi-ленi суми Усього 

 

Активи сегменту 2 047 812 1 016 817 4 309 574 2 335 583 9 709 786 

 

Зобов'язання сегменту 4 955 795 3 591 847 1 493 184 139 8 733 274 

 

 

 

Iнформацiя про доходи, витрати та прибутки операцiйних сегментiв Банку за перiод, що закiнчився 31 

березня 2019 р.: 

 

 Послуги юридичним особам Послуги фiзичним особам Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть

 Нерозподi-ленi суми Усього 

 

Процентнi доходи 101 098 70 531 41 321 - 212 950 

 

Процентнi витрати (89 829) (73 355) - (3 555) (166 739) 

 

Трансферт 24 145 59 585 (42 545) (41 185) - 

 

Чистий процентний дохiд 35 414 56 761 (1 224) (44 740) 46 211 

 

Чистий комiсiйний дохiд 25 154 42 218 (16 972) - 50 400 

 

Iншi доходи та витрати 122 201 (47 711) 20 711 (40 831) 54 370 

 

Вiдрахування до резервiв (583 961) (41 545) (2 681) (10 505) (638 692) 

 

Результати сегменту (401 192) 9 723 (166) (96 076) (487 711) 

 

Витрати з податку на прибуток - - - - - 

 

Прибуток/(збиток) за рiк (401 192) 9 723 (166) (96 076) (487 711) 

 

 

 

Iнформацiя про активи та зобов'язання операцiйних сегментiв Банку на 31 грудня 2019 р. 

 

 Послуги юридичним особам Послуги фiзичним особам Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть

 Нерозподi-ленi суми Усього 

 

Активи сегменту 2 314 855 987 223 3 006 648 2 269 177 8 577 903 



 

Зобов'язання сегменту 3 845 994 3 402 147 465 148 766 7 397 372 

 

24.  
 

24. Оцiнка справедливої вартостi 

 

Банк застосовує таку iєрархiчну структуру методiв оцiнки для визначення та розкриття iнформацiї про 

справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв: 

 

- Рiвень 1: котирування (нескоригованi) на активних ринках за iдентичними активами чи 

зобов'язаннями, якi доступнi на дату оцiнки. 

 

- Рiвень 2: моделi оцiнки, за якими усi вхiднi данi, що мають суттєвий вплив на вiдображену у 

звiтностi суму справедливої вартостi, прямо чи опосередковано грунтуються на iнформацiї, яка 

спостерiгається на ринку. 

 

- Рiвень 3: моделi оцiнки, що використовують вхiднi данi, що мають суттєвий вплив на 

вiдображену у звiтностi суму справедливої вартостi, якi не грунтуються на iнформацiї, яка 

спостерiгається на ринку. 

 

Станом на 31 березня 2020 та 31 грудня 2019 рокiв не вiдбувалось перемiщення мiж 1 i 2 рiвнями iєрархiї 

справедливої вартостi. 

 

Для визначення справедливою вартостi застосовувались наступнi методи та припущення: 

 

Керiвництво визначило, що справедлива вартiсть грошових коштiв, короткострокових фiнансових 

активiв i зобов'язань та iнших активiв i зобов'язань приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi станом 

на 31 грудня 2019р.  

 

Основнi засоби (будiвлi) та iнвестицiйна нерухомiсть. Для визначення справедливої вартостi будiвель та 

iнвестицiйної нерухомостi Банк залучає незалежних оцiнювачiв, при цьому використовується 

порiвняльний метод, який базується на цiнах операцiй об'єктiв, якi мають подiбний характер, мiсце 

розташування та стан. Станом на 31 березня 2020 р. Банк не проводив уточнення справедливої вартостi 

основних засобiв (будiвлi) та iнвестицiйної нерухомостi (Примiтки 9 та 11). 

 

Фiнансовi iнструменти. Для визначення справедливої вартостi фiнансових активiв i фiнансових 

зобов'язань Банк використовує моделi оцiнювання, коли неможливо отримати вхiднi данi активного 

ринку. Визначаючи справедливу вартiсть таких активiв i зобов'язань, Банк застосовує метод 

дисконтування грошових потокiв i доступну ринкову iнформацiю. У разi вiдсутностi ринкової 

iнформацiї, Банк застосовує певнi судження для визначення справедливої вартостi. 

 

25.  
 

25. Управлiння капiталом 

 

Регулятивний капiтал 

 

Банк здiйснює активне управлiння рiвнем достатностi капiталу з метою захисту вiд ризикiв, властивих 

його дiяльностi, забезпеченнi дотримання Банком зовнiшнiх вимог стосовно капiталу та пiдтримки 

високого кредитного рейтингу i нормативiв достатностi капiталу, необхiдних для здiйснення дiяльностi 

та максимiзацiї добробуту акцiонерiв. Достатнiсть капiталу Банку контролюється з використанням, крiм 

iнших методiв, принципiв i коефiцiєнтiв, установлених Базельською угодою з капiталу (затвердженi у 

липнi 1988 р. зi змiнами та доповненнями, прийнятими в листопадi 2005 р., що враховують, серед iншого, 

включення ринкового ризику) i нормативiв, прийнятих Нацiональним банком для здiйснення 



банкiвського нагляду. 

 

Банк управляє структурою свого капiталу та коригує її у свiтлi змiн в економiчних умовах i 

характеристиках ризику здiйснюваних видiв дiяльностi. У порiвняннi з минулими звiтними перiодами, в 

цiлях, полiтицi та процедурах управлiння капiталом, змiн не вiдбулося. 

 

 

 

Норматив адекватностi капiталу Нацiонального банку  

 

Нацiональний банку встановлює вимоги щодо рiвня капiталу банкiв та контролює їх виконання. Згiдно з 

iснуючими вимогами до рiвня капiталу, банки повиннi пiдтримувати показник спiввiдношення капiталу 

та активiв, зважених на ризик (показник адекватностi капiталу вiдповiдно до українських нормативних 

вимог), вище певного встановленого мiнiмального показника. Якщо Банк не пiдтримуватиме або в 

достатньому обсязi не збiльшуватиме свiй власний капiтал у вiдповiдностi до збiльшення своїх активiв, 

зважених на ризик, вiн може порушити встановленi показники адекватностi капiталу, що може призвести 

до застосування санкцiй з боку Нацiонального банку та негативно вплинути на результати дiяльностi i 

фiнансовий стан. 

 

Станом на 01 квiтня 2020 року значення показника регулятивного капiталу (Н1) становить 917 млн грн 

(на 1 сiчня 2020: 1 263 млн грн), норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) склав 14,7% (на 1 

сiчня 2020: 20,0%) (при потребi не менше 10%), норматив достатностi основного капiталу (Н3) - 13,4% 

(на 1 сiчня 2020: 15,9%) (при потребi не менше 7%).  

 

З метою з метою сприяння фiнансовiй стабiльностi банкiвської системи України, в тому числi в умовах 

несприятливих змiн в макроекономiчному середовищi, починаючи з 2018 року Нацiональний банк 

щороку проводить оцiнку якостi активiв (asset quality review - AQR), а для найбiльших банкiв ще й 

стрес-тестування. Вiдповiдно до Постанови Правлiння НБУ вiд 22 грудня 2017 року №141 "Про 

затвердження Положення про здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв i банкiвської системи України" (далi - 

Положення 141) оцiнка стiйкостi найбiльших банкiв України здiйснюється у три етапи iз залученням 

незалежного аудитора. На першому етапi незалежний аудитор надає оцiнку якостi активiв банкiв та 

прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями. На другому етапi Нацiональних банк проводить 

екстраполяцiю отриманих результатiв та розрахунок нормативiв адекватностi капiталу. На останньому 

етами проводиться стрес-тестування банкiв за двома макроекономiчними сценарiями - базовим i 

несприятливим. Стрес-тестування передбачає розрахунок впливу негативних чинникiв на достатнiсть 

капiталу банкiв для покриття ризикiв. 

 

За результатами оцiнки стiйкостi Банку станом на 01.01.2019 розрахункова потреба в капiталi за базовим 

макроекономiчним сценарiєм становила 2 429 млн. грн. та 3 792 млн. грн. - за несприятливим сценарiєм. 

З метою збiльшення капiталу та забезпечення необхiдного рiвня нормативу адекватностi регулятивного 

капiталу (Н2) та нормативу адекватностi основного капiталу (Н3) Наглядовою радою Банку 29.11.2019 

року була затверджена Програма капiталiзацiї/реструктуризацiї АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" на перiод 

до 30.09.2020 року (далi - Програма капiталiзацiї) та погоджена рiшенням Правлiння Нацiонального 

банку України вiд 24.12.2019 року. Програма капiталiзацiї передбачає перелiк заходiв який складається з: 

збiльшення капiталу Банку за рахунок пiдтримки Акцiонера, покращення операцiйної дiяльностi Банку, 

стягнення проблемних кредитiв, зниження кредитного ризику за рахунок покриття капiталом. Акцiонер 

Банку повинен забезпечити збiльшення капiталу Банку на загальну суму 752 млн. грн., з цiєї суми 

Акцiонером станом на дату цiєї звiтностi забезпечено збiльшення капiталу Банку на суму 519 млн. грн. (з 

них 366 млн грн у 2019 роцi).  

 

За оцiнками Керiвництва Банку, послiдовна фiнансова пiдтримка Акцiонером забезпечує достатню 

впевненiсть управлiнського персоналу щодо спроможностi Банку продовжувати подальшу безперервну 

дiяльнiсть. Проте, зважаючи на кризовi явища, що пов'язанi з наслiдками пандемiї COVID-19, Банк може 

зiткнутися iз погiршенням якостi кредитного портфеля, зменшенням вартостi iнвестицiйної нерухомостi, 

падiнням доходу та збiльшенням потреби в капiталi. Програма капiталiзацiї передбачає, зокрема, заходи 



iз збiльшення капiталу Банку за рахунок покращення операцiйної дiяльностi Банку. Кризовi явища, що 

пов'язанi з наслiдками пандемiї COVID-19, можуть мати негативний влив на спроможнiсть Банку 

забезпечити виконання заходiв передбачених Програмою капiталiзацiї внаслiдок неможливостi 

покращення результатiв дiяльностi Банку у запланованому обсязi. 

 

Спроможнiсть Банку продовжувати подальшу безперервну дiяльнiсть у майбутньому буде залежати вiд 

послiдовної пiдтримки Банку його акцiонером/акцiонерами у подальшому з урахуванням iнформацiї у 

Примiтцi 26.  

 

Протягом звiтного кварталу Банк послiдовно реалiзовував затвердженi Наглядовою радою стратегiчнi 

напрямки розвитку. Подiї вiдображенi у Примiтцi 26 потребуватимуть перегляду стратегiчних напрямкiв 

розвитку Банку. Спроможнiсть Банку продовжувати безперервну дiяльнiсть у майбутньому в тому числi 

буде залежати вiд своєчасностi та успiшностi перегляду стратегiчних напрямкiв розвитку Банку, якi 

мають вiдповiдати новим викликам змiнюваного середовища, а також спроможностi керiвництва Банку 

реалiзувати обрану стратегiю. 

 

 

 

Норматив достатностi капiталу вiдповiдно до вимог Базельської угоди 

 

Станом на 31 березня 2020 р. норматив достатностi капiталу Банку, розрахований згiдно з вимогами 

Базельської угоди з урахуванням подальших поправок на ринковий ризик на основi фiнансових 

показникiв, вiдображених у цiй фiнансовiй звiтностi, склав: 

 

 31 березня 2020 р. 31 грудня 2019 р. 

 

Капiтал 1-го рiвня   

 

Статутний капiтал 3 586 561 3 586 561 

 

Непокритий збиток (2 710 324) (2 506 305) 

 

Емiсiйнi рiзницi 17 469 17 469 

 

Усього капiтал 1-го рiвня 893 706 1 097 725 

 

Капiтал 2-го рiвня   

 

Резерв переоцiнки 82 806 82 806 

 

Усього капiтал 2-го рiвня  82 806 82 806 

 

Усього регулятивний капiтал 976 512 1 180 531 

 

Усього активи, зваженi на ризик 5 455 129 5 597 306 

 

Показники адекватностi капiталу   

 

Норматив достатностi капiталу 1-го рiвня 16,4% 19,6% 

 

Загальний норматив достатностi капiталу 17,9% 21,1% 

 

26.  
 

26. Подiї пiсля звiтної дати 



 

З метою повного повернення проблемного боргу та збереження застави за ним, 17 червня 2020 року Банк 

провiв реструктуризацiю заборгованостi за кредитом загальним обсягом 1.1 млн. дол. США шляхом 

придбання майна, яке виступало забезпеченням, загальною вартiстю 19.1 млн. грн. з подальшим 

передаванням його у фiнансовий лiзинг та розстроченням залишку заборгованостi в сумi 0.4 млн. дол. 

США. 

 

Станом на дату цiєї звiтностi в рамках виконання Програми капiталiзацiї Банк отримав 153 млн. грн. 

безповоротної фiнансової допомоги (Примiтка 5). 

 

Два рази пiсля звiтної дати Нацiональний Банк України знижував облiкову ставку з 10% до 6%, що 

призвело до суттєвих змiн у вартостi залучених коштiв, дохiдностi цiнних паперiв, що рефiнансуються 

НБУ, у портфелi Банку, а також дохiдностi кредитного портфеля корпоративних клiєнтiв. 

 

10 червня 2020 року Рада Директорiв Мiжнародного Валютного Фонду затвердила 18-мiсячну програму 

Stand-By для України розмiром 5 мiльярдiв доларiв США. Прийняття програми також дозволить Українi 

залучити додатково до 3 мiльярдiв доларiв США вiд Свiтового Банку на Європейського Союзу та 

рефiнансувати значну частину витрат на обслуговування державного валютного боргу, що позитивно 

вплине на внутрiшнiй фiнансовий ринок. 

 

 

 

Намiри щодо набуття iстотної участi у Банку 

 

Вiдповiдно до спiльної заяви про надання дозволу на концентрацiю вiд Ярославського О.В. та АТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО" запрошено дозвiл на концентрацiю. Рiшенням Антимонопольного комiтету України 

вiд 09 квiтня 2020 року надано дозвiл фiзичнiй особi - громадянину України Ярославському Олександру 

Владиленовичу на придбання акцiй акцiонерного товариства "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", що забезпечує 

перевищення 50 вiдсоткiв голосiв у вищому органi управлiння товариства. 

 

На виконання вимог чинного законодавства, 02.04.2020 р. Ярославським О.В. сформовано та подано на 

погодження до Нацiонального банку України клопотання про намiр набути iстотної участi в АТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО", про що 15.04.2020 року Банк отримав вiдповiдне повiдомлення. На дату пiдписання 

цiєї звiтностi, Банку не вiдомо про результати розгляду такого клопотання. 

 

 

 

Подiї пов'язанi iз пандемiєю COVID-19 та їх наслiдки  

 

У зв'язку з пандемiєю COVID-19, рiшеннями Уряду до 31 липня 2020 р. на усiй територiї України 

встановлено карантин та запроваджено певнi протиепiдемiчнi заходи. Для багатьох суб'єктiв 

господарювання пандемiя COVID-19 та запровадження карантинних та обмежувальних заходiв 

спричиняє прямий та непрямий фiнансовий вплив на їх дiяльнiсть. З метою мiнiмiзацiї негативного 

впливу таких обмежень фiнансову стабiльнiсть та економiку України органи держаної влади вживають 

вiдповiдних невiдкладних заходiв. Зокрема Верховною радою України прийнятi законодавчi акти 

спрямованi на забезпечення додаткових соцiальних та економiчних гарантiй та пiдтримки платникiв 

податкiв на перiод здiйснення заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню 

коронавiрусної хвороби (COVID-19). 

 

Попри те, що банки продовжують свою дiяльнiсть задля забезпечення надання фiнансових послуг всiм 

категорiям клiєнтiв, заходи що вживаються державою безпосередньо стосуються взаємовiдносин Банкiв 

та їх боржникiв. Зокрема, законом, на перiод карантину, призупинено обов'язок виконання основного 

зобов'язання, виконання якого забезпечене iпотекою, та не допускається звернення стягнення на предмет 

iпотеки, заборонено нарахування та стягнення неустойки (штрафiв, пенi) за несвоєчасне здiйснення 

платежiв за кредитами та пiдвищення процентної ставки за кредитним договором. Такi обмеження 



безпосередньо вплинули на можливостi банкiв щодо роботи iз проблемними боржниками та спричинили 

необхiднiсть застосування масивних програм реструктуризацiї заборгованостi проблемних боржникiв, 

що призвело до зниження доходностi напрямку роздрiбного кредитування на тлi погiршення 

обслуговування заборгованостi за кредитами та зростання розмiру кредитного ризику. Ризики 

невизначеностi щодо подальшого розвитку ситуацiї розкритi у Примiтцi 6 цiєї фiнансової звiтностi.  

 

Нацiональним банком України на пiдтримку банкiвської системи видано ряд постанов, направлених на 

спрощення регуляторних та органiзацiйних процесiв та наданi рекомендацiї, якi мають на метi 

пом'якшення впливу кризи на фiнансовий стан позичальникiв через проведення реструктуризацiї 

кредитiв тим фiзичним та юридичним особам, якi зазнають фiнансових труднощiв через обставини, 

пов'язанi iз пандемiєю. 

 

Окремим рiшенням Банку, затвердженим Наглядовою радою тимчасово призупинено кредитування 

клiєнтiв - фiзичних осiб роздрiбного бiзнесу та приватного банкiнгу на перiод здiйснення заходiв, 

спрямованих на запобiгання виникненню i поширенню коронавiрусної хвороби (COVID-19). 

 

21.04.2020 року Правлiнням Банку погоджено та затверджено Наглядовою Радою для впровадження 

iнструменти реструктуризацiї банкiвського продукту "Кредит готiвкою" для вiдкритого ринку та дiючих 

зарплатних проектiв, з причин фiнансових труднощiв боржника/контрагента внаслiдок упровадження 

карантину та обмежень через поширення коронавiрусної хвороби. Програми капiталiзацiї Банку 

передбачають капiталiзацiю боргу,  пролонгацiю термiну кредитування до 5 рокiв з наданням кредитних 

канiкул на три мiсяцi та змiну плати за кредитом. Окремо затверджена програма масової 

короткострокової реструктуризацiї для кредитiв готiвкою та кредитних карток. Вимушена змiна 

основних параметрiв кредитування внаслiдок погiршення обслуговування заборгованостi за роздрiбними 

кредитами та застосування iнструментiв реструктуризацiї вимагатимуть перегляду стратегiї роздрiбного 

кредитування в цiлому та за окремим сегментами з урахування оновлених припущень щодо доходностi 

та розмiру кредитного ризику. 

 

29.04.2020 року Наглядова рада розглянула поточну ситуацiю в Українi в контекстi впливу карантинних 

заходiв на економiку України та прийняла рiшення закрити та фактично припинити дiяльнiсть дев'яти 

вiддiлень Банку в мiстах Києвi, Днiпрi, Запорiжжi, Львовi та Херсонi. Також було прийнято рiшення 

щодо оптимiзацiї чисельностi персоналу Банку у зв'язку iз оптимiзацiєю мережi вiддiлень та тимчасовим 

призупиненням кредитування клiєнтiв - фiзичних осiб роздрiбного бiзнесу та приватного банкiнгу.  

 

Враховуючи зазначене вище та невизначенiсть ситуацiї у майбутньому, пов'язаної з можливими 

негативними наслiдками спалаху коронавiрусної хвороби COVID-19  та вжиття Урядом України заходiв, 

спрямованих на запобiгання її подальшому виникненню i поширенню, Банк не може достовiрно оцiнити 

наслiдки впливу як на дiяльнiсть Банку, так i його контрагентiв (Примiтка 5). 

 

 

 

 

 

Пiдписано вiд iменi Правлiння 30 червня 2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

Заступник Голови Правлiння      Сергiй Волков 

 

 

 



 

 

 

 

Головний бухгалтер       Руслан Чудакiвський  

 

 

 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
За 3 мiсяцi 2020 року Банк отримав збиток у сумi 204 019 тис. грн. в основному за рахунок 

формування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. Пiд час формування резерву станом на 31 

березня 2020 року Банк оцiнював очiкуванi кредитнi збитки з врахуванням найкращої доступної 

iнформацiї, в тому числi прогнози економiчних умов щодо наслiдкiв COVID-19. 

 

23 сiчня 2020 року Банк отримав свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на загальну суму 3,58 

млрд. грн., сплаченi Акцiонером внески у сумi 866 561 тис. грн. направленi на збiльшення 

статутного капiталу.  

 

У 2019 роцi, вiдповiдно до Постанови Правлiння НБУ вiд 22 грудня 2017 року №141 "Про 

затвердження Положення про здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв i банкiвської системи України" 

(далi - Положення 141) Банк пройшов оцiнку стiйкостi за трьома етапами, вiдповiдно до якої 

станом на 01.01.2019 розрахункова потреба в капiталi за базовим макроекономiчним сценарiєм 

становила 2 429 млн. грн. та 3 792 млн. грн. - за несприятливим сценарiєм. З метою збiльшення 

капiталу та забезпечення необхiдного рiвня нормативу адекватностi регулятивного капiталу (Н2) 

та нормативу адекватностi основного капiталу (Н3) Наглядовою радою Банку 29.11.2019 року 

була затверджена Програма капiталiзацiї/реструктуризацiї АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" на 

перiод до 30.09.2020 року (далi - Програма капiталiзацiї) та погоджена рiшенням Правлiння 

Нацiонального банку України вiд 24.12.2019 року. Програма капiталiзацiї передбачає перелiк 

заходiв який складається з: збiльшення капiталу Банку за рахунок пiдтримки Акцiонера, 

покращення операцiйної дiяльностi Банку, стягнення проблемних кредитiв, зниження 

кредитного ризику за рахунок покриття капiталом. Згiдно з Програмою капiталiзацiї Акцiонер 

Банку повинен забезпечити збiльшення капiталу Банку на загальну суму 752 млн. грн., з яких 

станом на 01 сiчня 2020 року вже забезпечено 366 млн. грн. 

 

Акцiонер Банку надав гарантiйний лист щодо пiдтвердження своїх намiрiв забезпечити 

капiталiзацiю Банку на умовах, зазначених в Програмi капiталiзацiї Банку, з метою дотримання 

значень нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу (Н2) i нормативу 

достатностi основного капiталу (Н3) на необхiдному рiвнi та в строки, визначенi в Програмi 

капiталiзацiї Банку в строк до 30 вересня 2020 року. 

 

У звiтному кварталi Наглядова рада погодила рiшення Правлiння Банку щодо укладання 

договору про отримання безповоротної фiнансової допомоги у сумi до 250 000 тис. грн., за яким, 

на дату пiдписання цiєї звiтностi, отримано 153 млн. грн., а загальна сума збiльшення капiталу 

Банку забезпечена Акцiонером вiдповiдно до Програми капiталiзацiї склала 519 млн грн. 

 

За оцiнками Керiвництва Банку, послiдовна фiнансова пiдтримка Акцiонером забезпечує 

достатню впевненiсть управлiнського персоналу щодо спроможностi Банку продовжувати 

подальшу безперервну дiяльнiсть. Проте, зважаючи на кризовi явища, що пов'язанi з наслiдками 

пандемiї COVID-19, Банк може зiткнутися iз погiршенням якостi кредитного портфеля, 

зменшенням вартостi iнвестицiйної нерухомостi, падiнням доходу та збiльшенням потреби в 

капiталi. Програма капiталiзацiї передбачає у тому числi заходи iз збiльшення капiталу Банку за 

рахунок покращення операцiйної дiяльностi Банку. Кризовi явища, що пов'язанi з наслiдками 

пандемiї COVID-19, можуть мати негативний влив на спроможнiсть Банку забезпечити 

виконання заходiв передбачених Програмою капiталiзацiї в наслiдок неможливостi покращення 

результатiв дiяльностi Банку у запланованому обсязi. 

 

Спроможнiсть Банку продовжувати подальшу безперервну дiяльнiсть у майбутньому буде 

залежати вiд послiдовної пiдтримки Банку його акцiонером/акцiонерами у подальшому. 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Ця промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародного 

стандарту фiнансової звiтностi МСБО (IAS) 34 <Промiжна фiнансова звiтнiсть> та, наскiльки 

нам вiдомо, мiстить достовiрне та об'їктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 

фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку з урахуванням судження, оцiнок i припущень, що 

були застосованi при складаннi рiчної фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2019 р. Банк не 

складає консолiдованої фiнансової звiтностi. 

 


