
Титульний аркуш 

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

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Т.в.о. Голови 

Правлiння 
      

В.В. ПАЛЮРА 

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

М.П. 
24.04.2014 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2014 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

14352406 

4. Місцезнаходження 

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 17 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0562) 389-592 (0562) 389-592  

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

24.04.2014 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена 

на сторінці 

http://www.creditdnepr.com.ua  в мережі 

Інтернет 

24.04.2014 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

9. Інформація про конвертацію цінних паперів  

10. Інформація про заміну управителя  

11. Інформація про керуючого іпотекою  

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

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

консолідованим іпотечним боргом 
 

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

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

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

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

 

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

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

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

активів 
 

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

обліку 
 

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

звітності 
X 



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

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

будівництва) 

 

19. Примітки: 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - не надаються, оскiльки протягом 

звiтнього перiоду Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб. 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не надається, оскiльки посада 

корпоративного секретаря у Банку вiдсутня. 

7. 3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - не надається, оскiльки Емiтент 

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

реєстрацiї). 

7. 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - не надається, оскiльки протягом звiтного 

перiоду Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. 

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

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

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

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

8. 3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - не надається, оскiльки емiтент є 

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

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 

видiв економiчної дiяльностi. 

9. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - не надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного 

перiоду не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.  

10. Iнформацiя про замiну управителя - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск 

(емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.  

11. Iнформацiя про керуючого iпотекою - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск 

(емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.  

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

Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 

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

консолiдованим iпотечним боргом - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск 

(емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.  

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

оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.  

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

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

Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв. 

14. 3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 

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

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

надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.  

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

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

здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.  

15. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв - 

не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.  

16. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку - не надається у зв'язку з тим, що така Емiтентом за пiдсумком звiтного перiоду не 

складалась.  

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

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



будiвництва) - не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) цiльових цiнних 

паперiв, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'ектами нерухомостi.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи (за наявності) 
АД №219248 

3. Дата проведення державної реєстрації 07.07.1993 

4. Територія (область) Дніпропетровська  

5. Статутний капітал (грн) 315000000.000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0 

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

передано до статутного капіталу державного (національного) 

акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 1248 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового 

посередництва, - -, - - 

10. Органи управління підприємства 
Загальнi збори акцiонерiв; 

Наглядова Рада; Правлiння. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

Управлiння Нацiонального банку 

України в Днiпропетровськiй областi 

2) МФО банку 305006 

3) поточний рахунок 32004100900 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком в 

іноземній валюті 

ОПЕРУ НБУ м. Київ 

5) МФО банку 305749 

6) поточний рахунок 32000102101 
 

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 
Дата видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата закінчення дії 

ліцензії (дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська лiцензiя  70 13.10.2011 Нацiональний банк України  

Опис 
на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi 47 

Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". 

Генеральна лiцензiя на 

здiйснення валютних операцiй 
70 13.10.2011 Нацiональний банк України  

Опис 

на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком. Власник цiєї 

Генеральної лiцензiї зобов'язаний дотримуватися встановлених законодавством 

України i Нацiональним банком України вимог щодо проведення зазначених у нiй 

валютних операцiй. Генеральна лiцензiя не дiйсна без додатка. 



Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами 

(дилерська дiяльнiсть) 

АЕ №185183 17.10.2012 

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 №185182 17.10.2012 

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 

(андеррайтинг) 

АЕ №185184 17.10.2012 

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 

депозитарної установи)  

АЕ №286629 10.10.2013 

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 №286630 10.10.2013 

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 №286631 10.10.2013 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та фондового 

ринку 

 

Опис З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова Наглядової Ради 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

СЕРЕДЕНКО Дмитро Миколайович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

АЕ 570524 20.05.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй обл 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта 

Вища, Державна металургiйна академiя України, рiк закiнчення - 

1997 р.,"Економiка пiдприємства", iнженер - економiст; Московський 

державний унiверситет iм. Ломоносова, рiк закiнчення - 2006 

р.,майстер дiлового адмiнiстрування (МВА) 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
14 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", заступник Голови Наглядової Ради 

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. 

Обраний згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 

09.06.2006 р.; погоджений згiдно до Рiшення Комiсiї з питань 

нагляду та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в 

Днiпропетровськiй областi № 376 вiд 18.07.2006 р. Переобраний 

згiдно до письмового рiшення одноосiбного акцiонера Емiтента вiд 

24.04.2013. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 

не має. 

1. Посада Член Наглядової Ради 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

ВОЛКОВ Сергiй Олександрович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

СН 205040 16.05.1996 Мiнським РУГУ МВС України у м.Києвi 

4. Рік народження 1980 

5. Освіта Вища, КНЕУ,Магiстр з банкiвської справи 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
6 



7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ТОВ "IстВан" - Керiвник управлiння контролiнгу фiнансового 

департаменту. Перебував на посадi Члена Ревiзiйної Комiсiї Емiтента 

з 11.04.2008 р. до 13.04.2010 р. 

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. 

Обрано до складу Наглядової Ради, Членом Наглядової Ради, згiдно 

до Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, якi 

вiдбулись 12-13.04.2010 р. Переобраний згiдно до письмового 

рiшення одноосiбного акцiонера Емiтента вiд 24.04.2013. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Член Наглядової Ради 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

КОРЕПАНОВ Сергiй Сергiйович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

19 02 548340 26.07.2002 УВС м. Вологда, Код пiдроздiлу 352-001 

4. Рік народження 1981 

5. Освіта 

Вища, 1998-2003 Московський державний унiверситет iм. М. 

Ломоносова, бакалавр економiки 2001-2003 Росiйська Економiчна 

Школа, магiстр економiки 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
7 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

З 03.07.2009 по т.ч. Представництво Компанiї з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Н.Є. Прайвет Еквiтi Лiмiтед" (N.E. PRIVATE 

EQUITY LIMITED / "Н.Е. ПРАЙВИТ ЭКВИТИ ЛИМИТЕД" 

(РЕСПУБЛIКА КИПР) м.Москва, ПРЕДСТАВНИЦТВО КОМПАНIЇ 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ) - Голова представництва.  

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.  

Обрано до складу Наглядової Ради, Членом Наглядової Ради, згiдно 

до Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, якi 

вiдбулись 12-13.04.2010 р. Переобраний згiдно до письмового 

рiшення одноосiбного акцiонера Емiтента вiд 24.04.2013. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Член Наглядової Ради 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

БIЛОСТОЦЬКИЙ Михайло Олександрович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

АМ 056158 25.10.2000 0401 



4. Рік народження 1977 

5. Освіта 

1996-1999 -Бакалавр Бiзнесу, Лондон Велiкобританiя, City University; 

1999-2000, Магiстр фiнансiв, Лондон Велiкобританiя, London school 

of economics 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
1 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ТОВ "IСТ ВАН", старший аналiтик департаменту ефективностi. З 

14.01.2010 по т.ч. - ТОВ "IСТ ВАН", старший аналiтик 

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. 

Обрано до складу Наглядової Ради, Членом Наглядової Ради, згiдно 

до письмового рiшення одноосiбного акцiонера Емiтента вiд 

06.04.2012. Переобраний згiдно до письмового рiшення одноосiбного 

акцiонера Емiтента вiд 24.04.2013 р. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Член Наглядової Ради 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

КРЮКОВСЬКИЙ Олег Олександрович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

58 03 635280 21.08.2003 Управлiнням внутрiшнiх справ мiста Пскова 

4. Рік народження 1981 

5. Освіта 
Вища, Державний унiверситет "Вища школа економiки", Москва, 

1998-2003, спецiальнiсть - Фiнанси i кредит. 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
6 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ЗАТ "Мiнт Ярд Капiтал" - Директор Дивiзiону лiсопромислового 

комплексу Департаменту галузевого розвитку. 05.08.2011- по т.ч. 

ТОВ "IСТ ВАН", куратор галузi Департаменту управлiння 

ефективнiстю. 

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. 

Обрано до складу Наглядової Ради, Членом Наглядової Ради, згiдно 

до письмового рiшення одноосiбного акцiонера Емiтента вiд 

06.04.2012. Переобраний згiдно до письмового рiшення одноосiбного 

акцiонера Емiтента вiд 24.04.2013 р. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Член Наглядової Ради 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

ЄВДОКИМОВ Володимир Миколайович 



3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

ЕК 770752 19.02.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Луганськiй 

областi 

4. Рік народження 1960 

5. Освіта 

Вища,Харкiв.юридичний iнститут iм. Ф.Е. Дзержинського, 

1991,Правознавство,юрист Укр.академiя внутрiшнiх 

справ,1995,Правознавство,спецiалiст управлiння у сферi 

правопорядку Українська технологiчна 

академiя,2007,"Юриспруденцiя та право", академiк 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
11 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

З 05.07.2013р. Заступник Голови Спостережної Ради з питань 

безпеки АТ «ЗЛАТОБАНК». 

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. 

Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 05 березня 

2014р. одноосiбним акцiонером Емiтента – БРЕНКРОФТ 

ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/ BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED 

у зв’язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової 

Ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» ЄВДОКИМОВА Володимира 

Миколайовича.  

Обрано до складу Наглядової Ради, Членом Наглядової Ради, згiдно 

до письмового рiшення одноосiбного акцiонера Емiтента вiд 

23.07.2013 р. у звязку iз збiльшенням кiлькiсного складу членiв 

Наглядової Ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» з п’яти до семи 

осiб. При цьому новообраний член Наглядової Ради набув своїх 

повноважень з дати Державної реєстрацiї змiн до Статуту, 

пов’язаних iз збiльшенням кiлькiсного складу, тобто з 24.09.2013р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Член Наглядової Ради 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

ВОРОТИНЦЕВА Ганна Володимирiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

ЕО 961718 19.11.2001 Заводським РВММУ УМВС України в 

Миколаївськiй областi 

4. Рік народження 1980 

5. Освіта 
Вища, Миколаївська державна аграрна академiя, спецiальнiсть 

"Облiк i аудит", 1997-2002рр. 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
8 



7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

З 15.10.2012р. – Керiвник направлення внутрiшнього аудиту 

Департаменту бiзнес-аудиту та управлiння ефективнiстю ТОВ «Iст 

Ван».  

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. 

Обрано до складу Наглядової Ради, Членом Наглядової Ради, згiдно 

до письмового рiшення одноосiбного акцiонера Емiтента вiд 

01.08.2013 р. у звязку iз збiльшенням кiлькiсного складу членiв 

Наглядової Ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» з п’яти до семи 

осiб.  

При цьому новообраний член Наглядової Ради набув своїх 

повноважень з дати Державної реєстрацiї змiн до Статуту, 

пов’язаних iз збiльшенням кiлькiсного складу, тобто з 24.09.2013р.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

1. Посада Голова Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

МАЛИНСЬКА Олена Олександрiвна  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МЕ 975882 04.03.2010 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi  

4. Рік народження 1976 

5. Освіта 

Вища, Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко, магiстр з 

менеджменту; Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко, 

квалiфiкацiя - юрист 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
10 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

01.03.2010-27.12.2013 Голова Правлiння Акцiонерного банку 

«Енергобанк». 

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi вiдбувались.  

Обрана згiдно до Рiшення Наглядової Ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО» вiд 31.01.2014 р.; погоджена згiдно до Рiшення Комiсiї 

Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання 

дiяльностi банкiв № 67 вiд 14.02.2014 р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Голова Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

МАКАРОВ Павло Олександрович  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

51 5329961 22.03.2012 П-вом Росiї, Україна  



ЄДРПОУ юридичної 

особи 

4. Рік народження 1974 

5. Освіта 

Вища, Уфiмський держ. авiацiйний технiч.унiверситет (рiк 

закiнчення - 1996 р.) - "Економiка i управлiння в машинобудуваннi"; 

iнженер-економiст; Московський державний унiверситет iм. 

Ломоносова, рiк закiнчення - 2006 р., майстер дiлового 

адмiнiстрування  

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
13 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Перший заступник Голови 

Правлiння  

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. 

Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 31.01.2014р. 

Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" у зв'язку з достроковим 

припиненням, 04.02.2014 року, повноважень Голови Правлiння 

МАКАРОВА Павла Олександровича. 

Обраний згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 

09.06.2006 р.; погоджений згiдно до Рiшення Комiсiї з питань 

нагляду та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в 

Днiпропетровськiй областi № 394 вiд 01.08.2006 р. 

Переобраний Головою Правлiння згiдно до Рiшення Наглядової Ради 

вiд 30.04.2013. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Перший Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

ПАЛЮРА Вiталiй Володимирович  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

АК 259181 30.07.1998 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi  

4. Рік народження 1973 

5. Освіта 

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, 1997 р., 

"Математика", математик, викладач; Днiпропетровський унiверситет 

економiки та права, 2008 р., "Фiнанси", спецiалiст з фiнансiв 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
12 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", заступник Голови Правлiння, Член 

Правлiння, виконуючий обов’язки вiдповiдального працiвника Банку 

за проведення фiнансового монiторингу 



8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. 

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 

монiторiнгу. Погоджений згiдно 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".  

31.01.2014 року Рiшенням Наглядової ради банку було покладено з 

05.02.2014 року виконання обов'язкiв Голови Правлiння на Першого 

заступника Голови Правлiння - ПАЛЮРУ Вiталiя Володимировича, 

на перiод до отримання письмової згоди Нацiонального банку 

України щодо призначення Малинської О.О. Головою Правлiння 

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". 

05.03.2014 року призначено Першого заступника Голови Правлiння 

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" ПАЛЮРУ Вiталiя Володимировича 

тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО" згiдно Наказу №149-вк вiд 05.03.2014р. у зв'язку 

з вiдсутнiстю Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

МАЛИНСЬКОЇ Олени Олександрiвни на пiдставi лiкарняного 

листка. Заступає до виконання обов'язкiв з 06.03.2014р. Строк 

повноважень не визначено.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

АЛЬОХIН Олександр Костянтинович  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

СА 095017 13.01.2005 Комунарським РВЗМУ УМВС України в 

Запорiзькiй областi 

4. Рік народження 1979 

5. Освіта 
Вища, Запорiзький державний унiверситет, 2001 р., «Фiнанси», 

економiст; «Переклад», перекладач англiйської мови 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
11 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», радник Голови Правлiння. 

8. Опис 
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. 

Обраний Заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння, згiдно 



до Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2013. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

КОНОНЕНКО Павло Миколайович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

АН 717707 19.06.2008 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi  

4. Рік народження 1964 

5. Освіта 
Вища, Українська академiя внутрiшнiх справ, м.Київ, спецiальнiсть 

«Правознавство», квалiфiкацiя - юрист, 1992 р. 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
10 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Радник Голови Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» 

8. Опис 

В звiтному перiодi змiни не вiдбувались. 

Обраний до складу Правлiння, на посаду Заступника Голови 

Правлiння, вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради Емiтента вiд 

20.08.2013. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Заступник Голови Правлiння – Казначей 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

МОЛОДКIН Вячеслав Iгорович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

МЕ 993995 28.04.2010 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi  

4. Рік народження 1969 

5. Освіта 
Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут, квалiфiкацiя - 

iнженер-економiст  

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
17 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Радник Голови Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» 



8. Опис 

В звiтному перiодi змiни вiдбувались. 

Обраний до складу Правлiння, на посаду Заступника Голови 

Правлiння - Казначея, вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради 

Емiтента вiд 21.02.2014. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Заступник Голови Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

МОЙСЄЄНКО Андрiй Iванович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

ТТ 084226 13.12.2011 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi  

4. Рік народження 1979 

5. Освіта 
Вища, Сумський нацiональний аграрний унiверситет, економiчний 

факультет  

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
11 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Радник Голови Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» 

8. Опис 

В звiтному перiодi змiни вiдбувались. 

Обраний до складу Правлiння, на посаду Заступника Голови 

Правлiння, вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради Емiтента вiд 

17.02.2014. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Член Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

БЕЗУГЛА Олена Володимирiвна  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

АЕ 487811 13.02.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України  

4. Рік народження 1970 

5. Освіта 
Вища, Iнститут банкiрiв банку "Україна", рiк закiнчення - 1998 р., 

"Фiнанси i кредит", економiст  

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
12 



7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Директор Дирекцiї роздрiбного 

бiзнесу.  

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. 

Обрана згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 

13.04.2007 р.; погоджена згiдно до Рiшення Комiсiї з питань нагляду 

та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в 

Днiпропетровськiй областi № 42 вiд 22.05.2007 р. 

Переобрана Членом Правлiння згiдно до Рiшення Наглядової Ради 

вiд 30.04.2013. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Член Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

КИЧУН Вiктор Iванович  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

ММ 953152 26.06.2001 Дзержинського РВХ МУУМВС України в 

Харкiвськiй обл.  

4. Рік народження 1968 

5. Освіта 
Вища, Українська державна юридична академiя, м. Харкiв, 1994 р. 

"Правознавство", юрист 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
15 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Начальник Юридичного управлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" 

8. Опис 

В звiтному перiодi змiни не вiдбувались. 

Обраний до складу Правлiння, на посаду Члена Правлiння, 

вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради Емiтента вiд 29.04.2010 р. 

Переобраний Членом Правлiння згiдно до Рiшення Наглядової Ради 

вiд 30.04.2013. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Член Правлiння, вiдповiдальнiй працiвник за провед.фiн.монiторингу  

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

САВЧУК Павло Володимирович  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

АЕ 716272 22.07.1997 Жовтневим РВД МУУМВС України в 

Днiпропетровськiй обл.  



4. Рік народження 1981 

5. Освіта 

Вища, Нацiональна металургiйна академiя України, м. 

Днiпропетровськ, 2003 р. "Фiнанси", спецiалiст економiки i 

пiдприємництва 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
10 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Начальник фiнансово-економiчного управлiння ПАТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО". 

8. Опис 

В звiтному перiодi змiни не вiдбувались. 

Обраний до складу Правлiння, на посаду Члена Правлiння, 

вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради Емiтента вiд 29.04.2010 р. 

Переобраний Членом Правлiння, вiдповiдальним працiвником за 

проведення фiнансового монiторингу, згiдно до Рiшення Наглядової 

Ради вiд 30.04.2013. 

Погоджений вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового 

монiторингу Згiдно з рiшенням Комiсiї з питань нагляду та 

регулювання дiяльностi банкiв НБУ вiд 05.07.2013 № 454. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

ПРИНАДА Свiтлана Iгорiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

СН 210918 22.08.1996 Жовтневим РУГУ МВС України в м. Києвi  

4. Рік народження 1970 

5. Освіта 

Нацiональний центр пiдготовки банкiвських працiвникiв України, 

м.Київ, напрямок пiдготовки «Фiнанси та кредит»,спецiалiзацiя 

«Банкiвська справа»,1997;Нацiональний унiверситет «Києво-

Могилянська академiя»,м.Київ,магiстр бiзнес-адмiнiстрування,2007р. 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
15 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Радник Голови Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» 

8. Опис 

В звiтному перiодi змiни не вiдбувались. 

Обрана до складу Правлiння, на посаду Члена Правлiння, вiдповiдно 

до Рiшення Наглядової Ради Емiтента вiд 20.08.2013р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї  

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 
ЛЮБИМЕНКО Iнна Володимирiвна  



або повне найменування 

юридичної особи 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

АМ 345324 11.07.2001 Жовтневим РВ ДМУ МВС України в 

Днiпропетровськiй областi  

4. Рік народження 1970 

5. Освіта Вища  

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
9 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Корпорацiя НВIГ "Iнтерпайп" - начальник вiддiлу взаємодiї з 

державними органами; на теперiшнiй час - провiдний юрисконсульт 

в ДФ ТОВ "IстВан"  

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.  

Обрана до складу Ревiзiйної комiсiї на посаду Голови Ревiзiйної 

комiсiї згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 

24.04.2009р. 

Переобрана згiдно до письмового рiшення одноосiбного акцiонера 

Емiтента вiд 24.04.2013. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Член Ревiзiйної Комiсiї  

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

КРАВЧУК Ольга Ростиславiвна  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

АЕ 581605 Жовтневим РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi  

4. Рік народження 1964 

5. Освіта 
Вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут з 1981 по 

1985 р.р. , диплом № 366455 вiд 27.06.85р.  

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
12 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Корпорацiя "НПIГ "Iнтерпайп" - заступник начальника податкового 

управлiння на сьогоднi - ООО "IстВан" - заступник начальника 

податкового управлiння.  

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.  

Обрано до складу Ревiзiйної Комiсiї, Членом Ревiзiйної Комiсiї, 

згiдно до Рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, якi 

вiдбулись 12-13.04.2010 р. 

Переобрана згiдно до письмового рiшення одноосiбного акцiонера 



Емiтента вiд 24.04.2013. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

1. Посада Член Ревiзiйної Комiсiї  

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи 

або повне найменування 

юридичної особи 

БУРОВ Сергiй Миколайович  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

АЕ 502905 26.02.1997 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi  

4. Рік народження 1957 

5. Освіта Вища, Московський Фiнансовий Iнститут ( 1979 )  

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
26 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Начальник податкового управлiння корпорацiї НПIГ "Iнтерпайп", та 

насьогоднi - начальник податкового управлiння фiрми " Iстван".  

8. Опис 

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.  

Обраний до складу Ревiзiйної комiсiї на посаду Члена Ревiзiйної 

комiсiї згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 

02.06.2005р.  

Переобраний згiдно до письмового рiшення одноосiбного акцiонера 

Емiтента вiд 24.04.2013. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33908322 

4. Місцезнаходження 01000, м. Київ, вул. Борщагiвська, буд.154 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ 198593 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
21.02.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 500-37-60 (044) 500-37-60 

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 



9. Опис 

Об'єктом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника), 

що не суперечать законодавству України, пов'язанi з володiнням, 

користуванням i розпорядженням майном. 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33908322 

4. Місцезнаходження 01000, м.Київ, вул. Борщагiвська, буд.154 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ 198590 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
21.02.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 500-37-60 (044) 500-37-60 

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

Об'ектом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника), 

що не суперечать закону України, пов'язанi з неплатоспроможнiстю 

позичальникiв банку (фiнансовi ризики). 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33908322 

4. Місцезнаходження 01000, м.Київ, вул. Борщагiвська, буд.154 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ 198587 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
21.02.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 500-37-60 (044) 500-37-60 

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

Об'єктом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника), 

що не суперечать закону i пов'язанi з володiнням, користуванням, 

розпорядженням вантажем та багажу (вантажобагажу), пiд час його 

транспортування. 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33908322 



4. Місцезнаходження 01000, м.Київ, вул. Борщагiвська, буд.154 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ 198580 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
21.02.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 500-37-60 (044) 500-37-60 

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

Об'єктом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника), 

що не суперечать закону України, пов'язанi з володiнням, 

користуванням i розпорядженням наземним транспортом (крiм 

залiзничного) та додатковим обладнанням. 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33908322 

4. Місцезнаходження 01000, м.Київ, вул. Борщагiвська, буд.154 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ 198596 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
21.02.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 500-37-60 (044) 500-37-60 

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

Об'єктом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника), 

що не суперечать закону України, пов'язанi з предметом iпотеки (вiд 

ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або 

псування). 

1. Найменування Moody's Investors Service  

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 000000000 

4. Місцезнаходження 
Росiя, 125047 Москва, вул. 1-а Тверська-Ямська, 21, Бiзнес-центр 

"Фор Вiндз Плаза", 7-й поверх 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

22671 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
05.04.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+7 495 228-60-60 +7 495 228-60-91 



8. Вид діяльності Послуги з визначення та оновлення кредитного рейтингу 

9. Опис Здiйснення рейтингової оцiнки Емiтента. 

1. Найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ 

ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ 

РИНКАХ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 35917889 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ 263065 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
29.04.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 585-42-40 (044) 585-42-40 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

9. Опис 

Виконує функцiї депозитарiю цiнних паперiв (зберiгання цiнних 

паперiв, обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунку у цiнних 

паперах, обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним 

цiнних паперiв). 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

А01 №795373 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
04.05.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 3777016 (044) 2791249 

8. Вид діяльності 
Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з 

ними дiяльнiсть  

9. Опис 

Виконує функцiї депозитарiю цiнних паперiв (зберiгання цiнних 

паперiв, обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунку у цiнних 

паперах, обслуговування операцiй щодо цiнних паперiв). 

1. Найменування ПРОФЕСIЙНА АСОЦIАЦIЯ РЕЄСТРАТОРIВ I ДЕПОЗИТАРIЇВ 

2. Організаційно-правова 

форма 
Асоціація  

3. Kод за ЄДРПОУ 24382704 



4. Місцезнаходження 01133, Україна, Київ, вул. Щорса, 32 б, примiщення 61 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво НКЦПФР №5 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
28.02.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 2869420 (044) 2869420 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть 

9. Опис 

Виконання функцiй саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних 

паперiв в Українi (Навчально-методична робота, рейтингова оцiнка 

профучасникiв, iнформацiйна пiдтримка дiяльностi реєстраторiв та 

зберiгачiв). 

1. Найменування Центральна розрахункова палата Нацiонального банку України 

2. Організаційно-правова 

форма 
Державне підприємство  

3. Kод за ЄДРПОУ 21684221 

4. Місцезнаходження 03028, м.Київ, просп.Науки, 7 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Положення №387 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
09.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 5273805 (044) 5273805 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

9. Опис 

Нацiональний банк України, як учасник Нацiональної депозитарної 

системи, виконує функцiї депозитарiю державних цiнних паперiв 

(Зберiгання цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних паперiв на 

рахунку у цiнних паперах, обслуговування операцiй емiтента щодо 

випущених ним цiнних паперiв). 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 14352406 

4. Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 17 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №286629 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
10.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 7700581 (056) 7700581 



8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

Надання депозитарних послуг iз зберiгання прав на цiннi папери, 

обслуговування обiгу прав на цiннi папери на рахунку у цiнних 

паперах та iн. 

1. Найменування Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Асоціація  

3. Kод за ЄДРПОУ 33338204 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво №3 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
22.05.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 3739784 (056) 3739784 

8. Вид діяльності 

Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням 

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють 

торгiвлю цiнними паперами 

9. Опис 

Забезпечує високий професiйний рiвень провадження дiяльностi 

учасникiв на ринку; захищає права та законнi iнтереси членiв СРО, 

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв; посилює дiєвiсть 

саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення 

повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

"ПФТС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 

4. Місцезнаходження 01601, м.Київ, вул.Шовковична, буд.42-44, 6 поверх 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АД №034421 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
11.06.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 2775000 (044) 2775001 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис Емiтент здiйснює торгiвлю цiнними паперами на Бiржi ПФТС. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  



3. Kод за ЄДРПОУ 33718227 

4. Місцезнаходження 
49000, Днiпропетровська область, мiсто Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 

буд. 30 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №483591 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
31.08.2009 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 3739594 (056) 3739780 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис Акцiї Емiтента допущенi до торгiв на Бiржi. 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 20197074 

4. Місцезнаходження Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Сєрова, 4 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

№2868  

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
23.04.2002 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(0562) 370-30-43 (0562) 370-30-43 

8. Вид діяльності Аудиторськi послуги 

9. Опис Здiйснення аудиторських послуг. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, буд. 3 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ 500747 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
03.08.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
044-3777016 044-2791249 

8. Вид діяльності 

Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї, 

торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту 

iнформацiї 



9. Опис Уповноважений на зберiгання. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грiнченка, буд. 3 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АД 065586 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
06.08.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
044-3777016 044-2791249 

8. Вид діяльності 
Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї: оцiнювання 

захищеностi iнформацiї 

9. Опис 

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї та 

уповноважений створити (здiйснити випробування). Комплексну 

систему захисту iнформацiї iнформацiйно-телекомунiкацiйної 

системи учасника депозитарної системи. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 14352406 

4. Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 17 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №286630 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
10.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 7700581 (056) 7700581 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування 

9. Опис 

Надання депозитарних послуг iз зберiгання прав на цiннi папери 

iнститутiв спiльного iнвестування, обслуговування обiгу прав на цiннi 

папери на рахунку у цiнних паперах та iн. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ 

ДНIПРО" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 14352406 

4. Місцезнаходження 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 17 



5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №286631 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
10.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 7700581 (056) 7700581 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв 

9. Опис 

Надання депозитарних послуг iз зберiгання прав на цiннi папери 

пенсiйних фондiв, обслуговування обiгу прав на цiннi папери на 

рахунку у цiнних паперах та iн. 

1. Найменування «УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 36049978 

4. Місцезнаходження 
01011 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Панаса Мирного, 

16/13 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

7 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
10.04.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+38 (044) 200 10 31 +38 (044) 200 10 31 

8. Вид діяльності Послуги з визначення та оновлення кредитного рейтингу 

9. Опис Здiйснення рейтингової оцiнки Емiтента. 

1. Найменування ПРОФЕСIЙНА АСОЦIАЦIЯ РЕЄСТРАТОРIВ I ДЕПОЗИТАРIЇВ 

2. Організаційно-правова 

форма 
Асоціація  

3. Kод за ЄДРПОУ 24382704 

4. Місцезнаходження 
01133 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Щорса, б. 32, 

примiщення 61 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво №7 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
28.02.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 2869420 (044) 2869420 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних паперiв 

9. Опис 
Виконання функцiй саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних 

паперiв в Українi (Навчально-методична робота, рейтингова оцiнка 



профучасникiв, iнформацiйна пiдтримка дiяльностi реєстраторiв, 

зберiгачiв). 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"  

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 
01001 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Б. Грiнченка, 

буд. 3  

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

А № 21 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
12.07.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 3777016 (044) 2791249  

8. Вид діяльності Надання послуг акредетованого центру сертифiкацiї ключiв  

9. Опис Виконує функцiї щодо видачi електроних сертифiкатiв ключiв. 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33908322 

4. Місцезнаходження 
01000 Україна м. Київ Солом'янський р-н м. Київ вул. Борщагiвська, 

буд. 154 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ 198597 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
21.02.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
044-500-37-60 044-500-37-60 

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 

Об'ектом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника), 

що не суперечать закону України, пов'язанi з неплатоспроможнiстю 

позичальникiв банку (фiнансовi ризики). 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.12.1998 634/1/98 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

- 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
152.00 144000 21888000.00 100.000 

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 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
185.00 144000 26640000.00 100.000 

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 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
1.00 26640000 26640000.00 100.000 

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 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
1.00 73705792 73705792.00 100.000 

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 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
1.00 275000000 275000000.00 100.000 

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 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні  
1.00 315000000 315000000.00 100.000 

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 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1.00 315000000 315000000.000 100.000 

Опис 

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

розмiщення. Мета випуску - дематерiалiзацiя акцiй. 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. 



2. Інформація про облігації емітента  

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Облігації 

(відсоткові, 

цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 

вартість (грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Процентна 

ставка (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума виплаченого 

процентного доходу 

за звітний період 

(грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

30.03.2007 167/2/07 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

відсоткові 1000.00 70000 
Документарні 

іменні  
70000000.00 0.000 щокварталу 0.00 12.04.2010 

Опис 

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "А" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО" серiї А знаходились у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПФТС (код в ПФТС - OCREDА). Метою використання залучених шляхом випуску облiгацiй фiнансових 

ресурсiв було кредитування клiєнтiв емiтента, тобто розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, передбачене статутом. Джерелами погашення та виплати 
доходу за облiгацiями були кошти емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не 

використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб 

розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000009799. Процентну ставку на 1-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 14,0 %, 5-8 процентнi перiоди 
встановлено у розмiрi 14,0 %, 9-12 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 22,0 %. 12.04.2010 р. вiдбулось погашення облiгацiй у повному обсягу та вiдповiдно до Розпорядження Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку №187-С-0 вiд 08.06.2010 р. скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "А"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "А") вiд 30.03.2007 р. №167/2/07, 

дата видачi 22.03.2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. 

30.03.2007 168/2/07 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

відсоткові 1000.00 30000 
Документарні 

іменні  
30000000.00 0.000 щокварталу 0.00 12.04.2010 

Опис 

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "B" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО" серiї В знаходились у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПФТС (код в ПФТС - OCREDВ). Метою використання залучених шляхом випуску облiгацiй фiнансових 

ресурсiв було кредитування клiєнтiв емiтента, тобто розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, передбачене статутом. Джерелами погашення та виплати 

доходу за облiгацiями були кошти емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не 
використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб 

розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000009849. Процентну ставку на 1-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 14,0 %, 5-8 процентнi перiоди 
встановлено у розмiрi 14,0 %, 9-12 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 22,0 %. 12.04.2010 р. вiдбулось погашення облiгацiй у повному обсягу та вiдповiдно до Розпорядження Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку №188-С-0 вiд 08.06.2010 р. скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "В"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "В") вiд 30.03.2007 р. №168/2/07, 

дата видачi 22.03.2010 р., видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. 

17.10.2007 704/2/07 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

відсоткові 1000.00 100000 
Документарні 

іменні  
100000000.00 0.000 

1 раз на 

пiврiччя 
0.00 03.11.2010 

Опис 

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "C" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО" серiї С знаходяться у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПФТС (код в ПФТС - OCREDС). Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є 

кредитування вiтчизняних пiдприємств та фiзичних осiб у повному обсязi випуску 100 000 000,00 (Сто мiльйонiв грн. 00 коп.) грн. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти 

емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд 
розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб розмiщення облiгацiй - вiдкритий 

(публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000022396. Процентну ставку на 1-2 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 13,5 %, 3-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 16,5 %, 5-6 

процентнi перiоди встановлено у розмiрi 18 %. 03.11.2010 р. вiдбулось погашення облiгацiй у повному обсягу та вiдповiдно до Розпорядження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 
№379-С-0 вiд 09.12.2010 р. скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "С"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "С") вiд 17.10.2007 р. №704/2/07, дата видачi 22.03.2010 р., видане 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. 

19.03.2008 276/2/08 

Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

відсоткові 1000.00 100000 
Документарні 

іменні  
100000000.00 0.000 

1 раз на 

пiврiччя 
0.00 30.01.2011 

Опис 
В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "D" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО" серiї D знаходились у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку ПФТС (код в ПФТС - OCREDD). Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є 



кредитування вiтчизняних пiдприємств та фiзичних осiб у повному обсязi випуску 100 000 000,00 (Сто мiльйонiв грн. 00 коп.) грн. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти 

емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд 

розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб розмiщення облiгацiй - вiдкритий 
(публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000034383. Процентну ставку на 1-2 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 14,5 %, 3-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 19 %, 5-6 

процентнi перiоди встановлено у розмiрi 18 %. 29.01.2011 р. Закiнчився обiг облiгацiй та вiдповiдно до Розпорядження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №64-С-0 вiд 04.03.2011 

р. скасовано реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "D"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "D") вiд 19.03.2008 р. №276/2/08, дата видачi 22.03.2010 р., видане Державною комiсiєю з 
цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано. 

24.10.2008 826/2/08-Т 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку 

відсоткові 1000.00 200000 
Документарні 

іменні  
200000000.00 0.000 

1 раз на 

пiврiччя 
0.00 11.08.2013 

Опис 

В обiгу на внутрiшнiх/зовнiшнiх ринках бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "Е" не перебувають. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу не було. Обiг облiгацiй на 

внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках був би дозволений пiсля реєстрацiї ДКЦПФР Звiту про результати розмiщення облiгацiй та видачi Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй. Фактiв 

лiстингу/делiстингу на фондових бiржах облiгацiй серiї "Е" немає. Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй було кредитування вiтчизняних пiдприємств та фiзичних осiб у 
повному обсязi випуску 200 000 000,00 (Двiстi мiльйонiв грн. 00 коп.) грн. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями були кошти емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що 

залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i 
поповнення статутного капiталу емiтента, а також для покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - 

UA4000048102. Процентну ставку на 1-2 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 16,5 %, 3-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 16 %. Реєстрацiю випуску облiгацiй скасовано, та тимчасове 

свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд 24.10.2008 р. №826/2/08-Т (серiя Е), видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, вiдповiдно до 
Розпорядження ДКЦПФР №423-СТ-О вiд 18.12.2009 р., анульовано. 

18.01.2011 10/2/11 
Державна комiсiя з 
цiнних паперiв та 

фондового ринку 

відсоткові 1000.00 100000 
Документарні 

іменні  
100000000.00 18.000 

1 раз на 

пiврiччя 
0.00 22.01.2016 

Опис 

Бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "F" перебувають в обiгу на внутрiшнiх ринках. Протягом звiтного перiоду фактiв лiстингу/делiстингу не було. У 1 кварталi 2012 року вiдбулись факти 

делiстингу облiгацiй Банку серiї "F". Випуск облiгацiй зареєстровано 18.01.2011 Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку (Свiдоцтво №10/2/11 видане 11.07.2011): 1. 31.01.2012 ПАТ 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (надалi за текстом - "ПФТС") було прийнято рiшення про переведення облiгацiй ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" серiї "F" (код в ПФТС - OCREDF) з котирувального 
списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового списку. Рiшення набуло чинностi з 01.02.2012. Пiдставою переведення облiгацiй до списку позалiстингових паперiв є 

невiдповiднiсть цiнних паперiв умовам перебування у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу. Спiввiдношення кiлькостi переведених цiнних паперiв до загальної кiлькостi цiнних паперiв 

цього випуску - 100 %. Iншi цiннi папери Емiтента в лiстингу ПФТС не перебувають. 2. Рiшенням Котирувальної комiсiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 
№497 вiд 27.02.2012 облiгацiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" серiї "F" (код в ПАТ "Українська бiржа" - CRED01) з 28.02.2012 було виключено з Бiржового реєстру (проведено делiстинг) та з 

Бiржового списку, у зв'язку з непроведенням бiржових торгiв протягом 60 календарних днiв. 28.02.2012 Емiтенту стало вiдомо про делiстинг облiгацiй. З 28.02.2012 облiгацiї не котируватимуться на 

ПАТ "Українська бiржа". Спiввiдношення кiлькостi делiстингованих цiнних паперiв до загальної кiлькостi цiнних паперiв цього випуску - 100 %. Iншi цiннi папери Емiтента в лiстингу ПАТ 
"Українська бiржа" не перебувають. Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є кредитування вiтчизняних пiдприємств та фiзичних осiб у повному обсязi випуску 100 000 000,00 

(Сто мiльйонiв грн. 00 коп.) грн. Джерелами погашення та виплати доходу за облiгацiями є кошти емiтента, отриманi вiд банкiвських операцiй, що залишаються пiсля розрахункiв з бюджетом та 

сплати iнших обов'язкових платежiв. Емiтент зобов'язується не використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування i поповнення статутного капiталу емiтента, а також для 
покриття його збиткiв вiд господарської дiяльностi. Спосiб розмiщення облiгацiй - вiдкритий (публiчний). Номер (код) цiнних паперiв (ISIN) - UA4000109425. Процентну ставку на 1-2 процентнi 

перiоди встановлено у розмiрi 15 %. Процентну ставку на 3-4 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 15 %. Процентну ставку на 5-6 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 18 %. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 957704.000 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

21.03.2014 10998.000 8.000 07.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

25.03.2014 10998.000 1.100 02.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

25.03.2014 27495.000 2.100 01.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

25.03.2014 27496.000 2.100 01.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

25.03.2014 16497.000 2.100 01.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

26.03.2014 27495.000 3.100 02.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

26.03.2014 21996.000 3.100 09.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

26.03.2014 27495.000 3.100 02.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

27.03.2014 27495.000 3.100 03.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

27.03.2014 21996.000 6.100 03.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

27.03.2014 27495.000 3.100 03.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

27.03.2014 21996.000 1.000 10.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

28.03.2014 109981.000 8.100 11.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

31.03.2014 43993.000 3.100 07.04.2014 



Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

31.03.2014 43993.000 3.100 07.04.2014 

Мiжбанкiвський кредит отриманий у 

iноземнiй валютi (USD). Сума 

наведена у еквiвалентi 

28.03.2014 75656.000 1.600 11.04.2014 

Кредит отриманий вiд фiнансових 

органiзацiй у iноземнiй валютi (USD). 

Сума наведена у еквiвалентi. 

21.03.2014 19797.000 9.800 22.04.2014 

Субординований борг (USD). Сума 

непогашеної частина боргу наведена у 

еквiвалентi. 

26.10.2006 86885.000 8.860 10.12.2021 

Субординований борг (USD). Сума 

непогашеної частина боргу наведена у 

еквiвалентi. 

13.05.2011 307947.000 8.860 10.12.2021 

Зобов'язання за цінними паперами X 500.000 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 500.000 X X 

Облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "F". 18.01.2011 500.000 18.000 22.01.2016 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 135.000 X X 

Внесок до статутного фонду 

Приднiпровського регонального фонду 

пiдтримки пiдприємництва 

18.06.1996 135.000 X 01.01.2013 

Податкові зобов'язання X 0.000 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 21689.000 X X 

Усього зобов'язань X 5776041.000 X X 

Опис: Iнформацiя вiдсутня. 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за 1 квартал 2014 року 

 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 468129 600277 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 41028 82912 

Торгові цінні папери 0 0 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток 
0 0 

Кошти в інших банках, у тому числі: 612762 741971 

в іноземній валюті 609737 719792 

резерви під знецінення коштів в інших банках -80 -59 

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 4199357 3789365 

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 3961693 3589416 

в іноземній валюті 2394687 1982685 

резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів -129717 -354628 

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 237664 199949 

в іноземній валюті 78965 46553 

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -103671 -135581 

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі: 599924 322061 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж -50 -50 

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

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
0 0 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 0 0 

Інвестиційна нерухомість 85195 85195 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 1939 6839 

Відстрочений податковий актив 10113 10113 

Основні засоби та нематеріальні активи 170969 174361 

Інші фінансові активи, у тому числі: 107379 6901 

резерви під інші фінансові активи -6567 -5180 

Інші активи, у тому числі: 70279 22612 

резерви під інші активи 0 0 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 44939 49294 

Усього активів, у тому числі: 6412011 5891901 

в іноземній валюті 3673351 3266596 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків, у тому числі: 338540 73295 

в іноземній валюті 790 3108 



Кошти клієнтів, у тому числі: 4686658 4903530 

кошти юридичних осіб, у тому числі: 1315899 1662343 

в іноземній валюті 640514 760585 

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 721371 441002 

в іноземній валюті 300343 172899 

кошти фізичних осіб, у тому числі: 3370760 3241187 

в іноземній валюті 2135619 1881190 

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 577367 440155 

в іноземній валюті 312970 182435 

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 516 538 

в іноземній валюті 0 0 

Інші залучені кошти 20331 17717 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 6814 

Відстрочені податкові зобов'язання 0 0 

Резерви за зобов’язаннями 389 328 

Інші фінансові зобов’язання 314648 12012 

Інші зобов'язання 21689 14335 

Субординований борг 393270 286949 

Зобов'язання групи вибуття 0 0 

Усього зобов'язань, у тому числі: 5776041 5315518 

в іноземній валюті 3260665 2953888 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 315000 315000 

Емісійні різниці 0 0 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 38994 -23013 

Резервні та інші фонди банку 189968 189968 

Резерви переоцінки 92009 94428 

Усього власного капіталу 635970 576382 

Усього зобов'язань та власного капіталу 6412011 5891901 

Дивiденди у звiтному перiодi не нараховувались i не сплачувались. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
       

18.04.2014 року   Керівник 
Т.в.о. Голови Правлiння В.В. 

ПАЛЮРА 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

I.М. ВЯТКIНА (056) 376-07-11   
Головний 

бухгалтер  
О.Л. РОЖКОВА 

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



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 1 квартал 2014 року 

 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за відповідний 

квартал 

попереднього року 

за відповідний 

квартал 

попереднього року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 161517 161517 205782 205782 

Процентні витрати -118671 -118671 -170056 -170056 

Чистий процентний 

дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

42847 42847 35726 35726 

Комісійні доходи 21892 21892 23240 23240 

Комісійні витрати -5806 -5806 -3648 -3648 

Результат від операцій з 

цінними паперами в торговому 

портфелі банку 

0 0 0 0 

Результат від операцій з 

хеджування справедливої 

вартості 

0 0 0 0 

Результат від переоцінки інших 

фінансових інструментів, що 

обліковуються за 

справедливою вартістю з 

визнанням результату 

переоцінки через прибутки або 

збитки 

-100663 -100663 0 0 

Результат від продажу цінних 

паперів у портфелі банку на 

продаж 

0 0 0 0 

Результат від операцій з 

іноземною валютою 
10916 10916 0 0 

Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
72398 72398 10284 10284 

Результат від переоцінки 

об'єктів інвестиційної 

нерухомості 

0 0 0 0 

Доходи/(витрати), які 

виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 

0 0 521 521 

Витрати/(доходи), які 

виникають під час первісного 

визнання фінансових 

зобов'язань за процентною 

-1374 -1374 124 124 



ставкою, вищою або нижчою, 

ніж ринкова 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 

інших банках 

94217 94217 7026 7026 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості та інших 

фінансових активів 

-843 -843 -156 -156 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
0 0 0 0 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 

зобов'язаннями 
39 39 223 223 

Інші операційні доходи 1519 1519 1441 1441 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 
-73136 -73136 -74380 -74380 

Частка в прибутку/(збитку) 

асоційованих компаній 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
62006 62006 399 399 

Витрати на податок на 

прибуток 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) від 

діяльності, що триває 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) від 

припиненої діяльності після 

оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) 62006 62006 399 399 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

Переоцінка цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
0 0 0 0 

Переоцінка основних засобів та 

нематеріальних активів 
0 0 0 0 

Результат переоцінки за 

операціями з хеджування 

грошових потоків 

0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

прибутку асоційованої компанії 
0 0 0 0 

Податок на прибуток, 

пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 

0 0 0 0 

Інший сукупний дохід після 

оподаткування 
0 0 0 0 

Усього сукупного доходу 62006 62006 399 399 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від 

діяльності, що триває: 

 

0.19684 

 

0.19684 

 

0.00127 

 

0.00127 



чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0.19684 0.19684 0.00127 0.00127 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від 

припиненої діяльності: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0 0 0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію за 

квартал: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

 

0.19684 

 

0.19684 

 

0.00127 

 

0.00127 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0.19684 0.19684 0.00127 0.00127 

 

Iнформацiя вiдсутня. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
       

18.04.2014 року   Керівник 
Т.в.о. Голови Правлiння В.В. 

ПАЛЮРА 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

I.М. ВЯТКIНА, (056) 376-07-11   
Головний 

бухгалтер  
О.Л. РОЖКОВА 

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

 


