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

ПАЛЮРА Вiталiй Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2014

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік
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
Дніпропетровська , Бабушкiнський р-н, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 17
5. Міжміський код, телефон та факс
(0562) 389-592 (0562) 389-592
6. Електронна поштова адреса
Aleksandra.Korsun@creditdnepr.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2014
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 82

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

http://www.creditdnepr.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

30.04.2014
(дата)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента:

X

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

X

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

X

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

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на
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кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. 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)

33. Примітки

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - не
надаються, оскiльки протягом звiтнього року Емiтент не приймав участi в
створеннi юридичних осiб.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не надається,
оскiльки посада корпоративного секретаря у Банку вiдсутня.
7. Додатково повiдомляємо:
- (I) 05.03.2014р. одноосiбним акцiонером Емiтента – БРЕНКРОФТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/ BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED було
прийнято Рiшення про змiну складу посадових осiб у зв’язку з достроковим
припиненням повноважень члена Наглядової Ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО» ЄВДОКИМОВА Володимира Миколайович на пiдставi заяви.
- (II) 31.01.2014р. Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" було прийнято Рiшення про змiну
складу посадових осiб у зв'язку з достроковим припиненням повноважень
Голови Правлiння МАКАРОВА Павла Олександровича, який перебував на
посадi 7,5 рокiв, на пiдставi заяви про звiльнення за власним бажанням,
згiдно ст. 38 КЗпП. На зазначену посаду замiсть звiльненої особи призначено
Малинську Олену Олександрiвну.
7. 2) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями
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емiтента - не надається, оскiльки посадовi особи не володiють акцiями
емiтента.
10. Iнформацiя про дивiденди - не надається, оскiльки протягом звiтного
перiоду дивiденди Емiтентом не виплачувались.
12. 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).
12. 4) iнформацiя про похiднi цiннi папери - не надається, оскiльки протягом
звiтного перiоду Емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.
12. 5) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - не
надається, оскiльки Емiтент не здiйснював викуп акцiй власної емiсiї
протягом звiтного перiоду.
14. 2) iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента - не надається,
оскiльки розрахунок вартостi чистих активiв не здiйснювався, тому що
емiтент є банком.
14. 4) 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.
14. 5) 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.
15. iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - не
надається, оскiльки протягом звiтного перiоду в обiгу не перебували
забезпеченi облiгацiї Банку.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - не надається, оскiльки
Емiтент не здiйснював випуск таких.
19. 1) 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 iпотечних
цiнних паперiв.
19. 2) 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 емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних
паперiв.
19. 3) 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 iпотечних цiнних паперiв.
19. 4) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за
видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду - не
надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
19. 5) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав
на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець
звiтного перiоду - не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск
iпотечних цiнних паперiв.
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати
чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права
вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включенi до складу iпотечного
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покриття - не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних
цiнних паперiв.
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - не надається, оскiльки
емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - не надається, оскiльки
емiтент не здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв.
23. Основнi вiдомостi про ФОН - не надається, оскiльки емiтент не
здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
24. Iнформацiя про випуск сертифiкатiв ФОН - не надається, оскiльки емiтент
не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - не надається,
оскiльки емiтент не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - не надається, оскiльки емiтент
не здiйснював випуск сертифiкатiв ФОН.
27. Правила ФОН - не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск
сертифiкатiв ФОН.
32. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки емiтент не
здiйснював випуск (емiсiю) цiльових цiнних паперiв, виконання зобов'язань
за якими забезпечене об'ектами нерухомостi.
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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)
315000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)
1392
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
--10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння емiтента - не надається, оскiльки емiтент утворений у формi
акцiонерного товариства, (згiдно п.п.5 п.1 Глави 4 Роздiлу 3 Положення про розкриття iнформацiї
емiтентами цiнних паперiв №2826 вiд 03.12.2013 року).
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
у іноземній валюті
ОПЕРУ НБУ м. Київ
5) МФО банку
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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
Необмежена
банк України

на право надання банкiвських послуг, визначених
Опис частиною третьою статтi 47 Закону України "Про
банки i банкiвську дiяльнiсть".

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

70

13.10.2011

Нацiональний
Необмежена
банк України

на право здiйснення валютних операцiй згiдно з
додатком. Власник цiєї Генеральної лiцензiї
зобов'язаний дотримуватися встановлених
Опис 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)

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з
торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг)

Опис

Нацiональна
комiсiя з
АЕ
цiнних
17.10.2012
Необмежена
№185183
паперiв та
фондового
ринку
З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений.

Нацiональна
комiсiя з
АЕ
цiнних
17.10.2012
Необмежена
№185182
паперiв та
фондового
ринку
З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений.

Нацiональна
комiсiя з
АЕ
цiнних
17.10.2012
Необмежена
№185184
паперiв та
фондового
ринку
З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений.
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Нацiональна
комiсiя з
АЕ
цiнних
10.10.2013
Необмежена
№286629
паперiв та
фондового
ринку

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи)

Опис

З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений.

Нацiональна
комiсiя з
АЕ
цiнних
10.10.2013
Необмежена
№286630
паперiв та
фондового
ринку

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть (дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв)

Опис

З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений.

Нацiональна
комiсiя з
АЕ
цiнних
10.10.2013
Необмежена
№286631
паперiв та
фондового
ринку

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна
дiяльнiсть (дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування)
Опис

З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений.

15. Інформація про рейтингове агентство
Найменування
рейтингового
агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного рейтингу
емітента або цінних паперів
емітента

1

2

3

4

Moody's Investors Service
Ltd

міжнародне рейтингове
агентство

26.09.2013

довгостр.рейт.Саа1 за
депозит."Негат."

Moody's Investors Service
Ltd

міжнародне рейтингове
агентство

26.09.2013

рейтинг фiнансової стiйкостi Е

Moody's Investors Service
Ltd

міжнародне рейтингове
агентство

26.09.2013

рейтинг за нацiональною
шкалою Ва3.uа

УКРАЇНСЬКЕ
КРЕДИТНОРЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО

уповноважене рейтингове
агентство

31.10.2013

довг.кред.рейт.uaA–,прогн.
"Стабiльний"

УКРАЇНСЬКЕ
КРЕДИТНОРЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО

уповноважене рейтингове
агентство

31.10.2013

рейтинг депоз.С(надiйн. вище
середньої)

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

8

БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ
ЛIМIТЕД (BRANCROFT
ENTERPRISES LIMITED)
Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

НЕ 107884

-Кiпр Нiкосiя вул. Мiкiнон,
12, ЛАВIНIА КОРТ,6-й
поверх П.С.1065

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

100
Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від
загальної кількості)

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада
Голова 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) дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2013 до 30.04.2014р.
9) Опис
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.
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi Емiтента не володiє.
В iнших пiдприємствах посади не обiймає.
Стаж керiвної роботи - 14 рокiв.
Перелiк попереднiх посад: З 1999 по 2004 рр. працював в КНВIГ "Iнтерпайп", займав посади
начальника вiддiлу, начальника управлiння, заступника фiнансового директора. З 04.01.2005 був
призначений на посаду заступника Голови Спостережної Ради ПАТ "Банк Кредит Днiпро". З
09.06.2006 по т.ч. займає посаду Голови Спостережної Ради ПАТ "Банк Кредит Днiпро".
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Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Наглядова Рада Банку є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв, i в межах компетенцiї,
визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння
Банку. Також Наглядовiй Радi пiдпорядкований вiддiл внутрiшнього аудиту та контролю. До
компетенцiї Наглядової Ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством,
Статутом Банку, Положенням про Наглядову Раду, а також переданих на вирiшення Наглядовiй
Радi Загальними зборами.
До виключної компетенцiї Наглядової Ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов’язанi з
дiяльнiстю Банку:
а) з управлiння банкiвськими ризиками;
б) з органiзацiї внутрiшнього аудиту;
в) iншi документи, за виключенням внутрiшнiх документiв, що регулюють дiяльнiсть органiв
Банку, та затверджуються Загальними зборами акцiонерiв Банку, а також iнших внутрiшнiх
документiв Банку, затвердження яких вiднесено Статутом Банку до компетенцiї виконавчих
органiв Банку;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та
про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових
Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Банку та у випадках, встановлених законодавством України;
4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством України;
8) призначення i звiльнення Голови та членiв Правлiння, керiвника служби внутрiшнього аудиту
Банку;
9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з Головою та членами Правлiння,
встановлення розмiру їх винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення (усунення) Голови або члена Правлiння вiд виконання
його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови або
члена Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством України;
13) визначення аудиторської фiрми (зовнiшньої та внутрiшньої), визначення умов договору, що
укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати її послуг, розгляд висновку аудитора,
надання рекомендацiї Загальним зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку
та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку, визначеного Статутом;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення
Загальних зборiв вiдповiдно до законодавства та Статуту та мають право на участь у Загальних
зборах вiдповiдно до законодавства;
16) вирiшення питань про заснування Банком iнших юридичних осiб;
17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
18) визначення ймовiрностi визнання товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним
на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу
акцiй;
19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
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укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
20) прийняття рiшення про обрання (замiну) зберiгача власникiв iменних цiнних паперiв Банку
або депозитарiю цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг;
21) надсилання пропозицiй акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою
(особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Банку, вiдповiдно до
законодавства України;
22) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською
дiяльнiстю Банку;
23) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств,
вiддiлень, фiлiй i представництв Банку, затвердження їх статутiв i положень;
25) контроль дiяльностi Правлiння Банку;
26) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на Загальнi збори акцiонерiв;
27) визначення кредитної полiтики Банку;
28) погодження договорiв (правочинiв) на суму, що перевищує 50 вiдсоткiв зареєстрованого
статутного капiталу Банку, крiм дiлiнгових операцiй;
29) контроль дiяльностi Правлiння щодо пiдготовки та проведення Загальних зборiв акцiонерiв
Банку, внесення пропозицiй до порядку денного та здiйснення попереднього розгляду питань
порядку денного;
30) погодження рiшень Правлiння про участь Банку у створеннi будь-яких об’єднань
пiдприємств, визначення розмiру вкладу до статутного капiталу (фонду) об’єднання, погодження
рiшень Правлiння щодо формування його статутного капiталу (фонду), зокрема рiшень щодо
змiни (збiльшення або зменшення) вкладу до статутного капiталу (фонду) об’єднання, рiшень
щодо iнвестування коштiв об’єднання та щодо визначення об’єктiв iнвестування, рiшень щодо
придбання об’єднанням корпоративних прав, щодо володiння, користування, розпорядження,
управлiння об’єднанням корпоративними правами, будь-яких рiшень щодо дiяльностi
об’єднання, а також погодження рiшень Правлiння про лiквiдацiю об’єднання, погодження
рiшень Правлiння щодо визначення осiб, якi будуть за довiреностями, пiдписаними Головою
Правлiння Банку або особою, яка його замiщує, представляти Банк на загальних зборах
засновникiв (учасникiв) об’єднання та/або забезпечувати участь Банку в органах об’єднання,
затвердження установчих документiв об’єднання з правом внесення до них у разi необхiдностi
змiн i доповнень;
31) затвердження органiзацiйної структури Банку, змiн та доповнень до органiзацiйної структури
Банку;
32) попереднє погодження рiшень про придбання (вiдчуження) Банком корпоративних прав в
iнших суб’єктах господарювання, за виключенням операцiй, якi пов’язанi з дiяльнiстю Банку з
торгiвлi цiнними паперами – брокерської дiяльностi, i здiйснюються за рiшенням Правлiння
Банку без погодження з Наглядовою Радою;
33) встановлення (змiна) сум та видiв правочинiв, вчинення яких вiд iменi Банку дозволяється
лише за попереднiм погодженням з Наглядовою Радою;
34) вiдчуження, передача у iпотеку або iнше обтяження зобов’язаннями будь-якого нерухомого
майна (незалежно вiд його вартостi), та укладання вiдповiдних договорiв (правочинiв);
35) попереднє погодження рiшень Правлiння щодо кредитних операцiй (видача, змiна умов,
продовження строку погашення, та iнше) (окрiм дiлiнгових операцiй) з однiєю особою –
позичальником або групою пов'язаних осiб – позичальникiв на суму бiльше 10% регулятивного
капiталу Банку, розрахованого станом на початок мiсяця в якому здiйснюється кредитна
операцiя;
36) прийняття рiшень про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, в порядку
передбаченому статтею 71 Закону України «Про акцiонернi товариства»;
37) затвердження полiтик Банку: кредитної, iнвестицiйної та внутрiшнього контролю; попереднiй
розгляд дивiдендної полiтики Банку та її подання на затвердження Загальним зборам акцiонерiв;
38) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз
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законодавством або Статутом Банку, або повноваження з вирiшення яких передане Наглядовiй
Радi Загальними зборами акцiонерiв Банку.
Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради акцiонерного товариства, не
можуть вирiшуватися iншими органами Банку, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв,
встановлених законодавством України.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член 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) дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2013 до 30.04.2014р.
9) 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.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
Попереднi посади: Київська Фiлiя КНВIГ «Iнтерпайп» (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ
23941834): з 05.07.2006 - фiнансовий контролер, з 06.02.2007 фiнансовий контролер управлiння
фiнансового контролiнгу Київського вiддiлення Фiнансової дирекцiї. ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35142308:
з 23.07.2007 Керiвник управлiння контролiнгу фiнансового департаменту.
Посади в iнших юридичних особах : Керiвник управлiння контролiнгу фiнансового
департаменту, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН",
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iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35142308, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова,
2.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член 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
економiки2001-2003 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) дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2013 до 30.04.2014р.
9) 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.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 7 рокiв.
Попереднi посади: З 28.02.2006 – 29.06.2007 Московське представництво фiрми «Мак-Кинзи i
Компанiя, Iнк.Росiя» (Московское представительство фирмы «Мак-Кинзи и Компания, инк.
Россия» / McKinsey & Company, Inc. Russia) – аналiтик. З 01.09.2007 – 03.07.2009 Представництво
Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Н.Є. Прайвет Еквiтi Лiмiтед" (N.E. PRIVATE EQUITY
LIMITED / "Н.Е. ПРАЙВИТ ЭКВИТИ ЛИМИТЕД" (РЕСПУБЛИКА КИПР) Г.МОСКВА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) – Вiце
Президент. З 03.07.2009 по т.ч. Представництво Компанiї з обмеженою вiдповiдальнiстю "Н.Є.
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Прайвет Еквiтi Лiмiтед" (N.E. PRIVATE EQUITY LIMITED / "Н.Е. ПРАЙВИТ ЭКВИТИ
ЛИМИТЕД" (РЕСПУБЛИКА КИПР) Г.МОСКВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ) - Голова представництва.
Посади в iнших юридичних особах: Голова представництва, Представництво Компанiї з
обмеженою вiдповiдальнiстю "Н.Є. Прайвет Еквiтi Лiмiтед" (N.E. PRIVATE EQUITY LIMITED /
"Н.Е. ПРАЙВИТ ЭКВИТИ ЛИМИТЕД" (РЕСПУБЛИКА КИПР) Г.МОСКВА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член 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 Великобританiя, City University; 1999-2000, Магiстр
фiнансiв, Лондон Великобританiя, 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) дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2013 до 30.04.2014р.
9) 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.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи 1 рiк.
Попереднi посади: З сiчня 2005 по квiтень 2008 Масачуссетський Технологiчний Iнститут,
Бостон США, старший фiнансовий аналiтик. З листопада 2007 Масачуссетський Технологiчний
Iнститут, Бостон США, в.о. директора по фiнансам. З 04.05.2008 по 14.01.2010 ТОВ «IСТ ВАН»,
старший аналiтик департаменту ефективностi. З 14.01.2010 по т.ч. ТОВ «IСТ ВАН», старший
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аналiтик.
Посади в iнших юридичних особах: Старший аналiтик департаменту ефективностi,
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «IСТ ВАН», iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ 35142308, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член 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) дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2013 до 30.04.2014р.
9) 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.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи 6 рокiв.
Попереднi посади: З 01.08.2007 - 31.10.2008 АКБ «Банк Москви», головний фахiвець вiддiлу
аналiзу промислових iнвестицiйних проектiв Управлiння проектного фiнансування Департаменту
iнвестицiйних активiв. 01.11.2008 - 11.07.2011 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.
Посади в iнших юридичних особах: ЗАТ «Мiнт Ярд Капiтал» Директор Дивiзiону
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лiсопромислового комплексу Департаменту галузевого розвитку. 05.08.2011 по т.ч. куратор
галузi Департаменту управлiння ефективнiстю, ТОВ «IСТ ВАН», iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ 35142308, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член 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 13.11.2001 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) дата обрання та термін, на який обрано
01.08.2013 до 30.04.2014р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi 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.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 8 рокiв.
Попереднi посади: 03.01.2000р. – 10.10.2001р. – прийнята на посаду головного бухгалтера в
Приватну виробничу фiрму «Солан». 09.07.2002р. – 28.08.2003р. – прийнята на посаду головного
бухгалтера ООО Гермес-Трейдiнг». 01.09.2003р. – 31.08.2004р. – прийнята на посаду провiдного
економiста з бухгалтерського облiку та аналiзу господарської дiяльностi ТОВ «Укрiмпекс».
01.08.2003р. – 31.01.2005р. – прийнята на посаду головного бухгалтера за сумiсництвом ТОВ
«Iмпекс Трейд». 21.07.2004р. – зареєстрована як приватний пiдприємець Воротинцева Ганна
Володимирiвна. 14.02.2005р. – прийнята на посаду бухгалтера ТОВ «Аудиторська компанiя
16

«Гарантiя». 01.08.2005р. – переведено на посаду аудитора ТОВ «Аудиторська компанiя
«Гарантiя». 26.05.2006р. – 01.12.2006р. – призначена на посаду директора ТОВ «Аудиторська
компанiя «Гарантiя». 11.09.2006р. – 30.06.2007р. – призначена на посаду директора ТОВ
«Аудиторська консалтингова компанiя «Пiрс». 06.08.2007р. – 27.02.2008р. – прийнята до
департаменту аудиту на посаду старшого аудитора ТОВ «Мiжнародна аудиторська група».
03.03.2008р. – прийнята на посаду експерта з аудиту ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги».
01.07.2008р. – 12.11.2010р. – переведено на посаду старшого експерта з аудиту ТОВ «Ернст енд
Янг Аудиторськi послуги». 15.11.2010р. – 23.09.2011р. – прийнята на посаду старшого
консультанта вiддiлу консультацiйних послуг з розслiдування шахрайства та зловживань в
порядку переведення з ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги». 04.01.2011р. – 23.09.2011р. –
прийнята на посаду старшого експерта з аудиту за сумiсництвом ТОВ «Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги». 03.10.2011р. – прийнята на посаду менеджера з бiзнес-аудиту
Департаменту управлiння ефективнiстю ТОВ «Iст Ван». 15.10.2012р. – переведено на посаду
Керiвника направлення внутрiшнього аудиту Департаменту бiзнес-аудиту та управлiння
ефективнiстю ТОВ «Iст Ван».
Посади в iнших юридичних особах: з 15.10.2012р. – Керiвник направлення внутрiшнього аудиту
Департаменту бiзнес-аудиту та управлiння ефективнiстю, ТОВ «Iст Ван», iдентифiкацiйний код
за ЄДРПОУ 35142308, мiсцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, 2.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член 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,Харкiвський юридичний iнститут iм. Ф.Е. Дзержинського, 1991 р., Правознавство, юрист
Українська академiя внутрiшнiх справ,1995р,Правознавство,спецiалiст управлiння у сферi
правопорядку Українська технолог.академiя,2007р.,"Юриспр. 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) дата обрання та термін, на який обрано
23.07.2013 до 30.04.2014р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались.
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.
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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.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 11 рокiв.
Попереднi посади: 17.01.1986р. – 02.03.2007р. – прийнятий на службу в органи внутрiшнiх справ.
03.03.2007р. – 25.12.2007р. – прийнятий на посаду заступника директора з питань безпеки та
правового захисту Київської регiональної дирекцiї ВАТ «Райффайзен Банк Аваль». 26.12.2007р. –
17.03.2010р. – прийнятий на службу в органи внутрiшнiх справ. 19.03.2010р. – 14.06.2010р. –
прийнятий на посаду директора департаменту економiчної та фiнансової безпеки ПАТ
«Райффайзен Банк Аваль». 15.06.2010р. – 14.06.2013р. – прийнятий на посаду заступника Голови
Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». 17.06.2013р. – прийнятий на посаду радника
Спостережної Ради АТ «ЗЛАТОБАНК». 05.07.2013р. – переведений на посаду заступника Голови
Спостережної Ради з питань безпеки АТ «ЗЛАТОБАНК».
Додаткова iнформацiя надається у Примiтках (пункт 7(I).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
МАКАРОВ Павло Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
51 5329961 22.03.2012 П-вом Росiї, Україна
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)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Перший заступник Голови Правлiння
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 до 30.04.2014р.
9) Опис

18

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 № 394 вiд 01.08.2006 р.
Переобраний Головою Правлiння згiдно до Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2013.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
Попереднi посади: З 2000 по 2005рр. працював у ВАТ "БашКредитБанк" (ВАТ "УралСибБанк")
начальником вiддiлу, начальником управлiння, заступником керiвника фiлiалу. З 03.10.2005
прийнятий на роботу в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" на посаду Першого заступника Голови
Правлiння. З 03.08.2006 - Голова Правлiння ПАТ "Банк Кредит Днiпро".
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення
протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку, в тому
числi представляти iнтереси Банку перед будь-якими юридичними та /або фiзичними особами,
вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини; забезпечує виконання
рiшень Загальних зборiв, Наглядової Ради Банку та Правлiння Банку; розпоряджається майном
Банку у межах, встановлених Статутом, рiшеннями Наглядової Ради, Правлiння та
законодавством України; - визначає органiзацiйну структуру Банку, передає її на розгляд
Правлiнню Банку з подальшим затвердженням Наглядовою Радою Банку, затверджує правила,
процедури й iншi внутрiшнi документи Банку, якi регулюють трудовi вiдносини, регламентують
здiйснення поточної дiяльностi та виконання оперативно-розпорядчих функцiй структурними
пiдроздiлами та службовцями Банку, за виключенням документiв, що затверджуються
Загальними зборами, Наглядовою Радою чи Правлiнням Банку; забезпечує пiдготовку та
проведення засiдань Правлiння Банку, пiдписує всi документи, що приймаються чи
затверджуються Правлiнням Банку; затверджує штатний розклад Банку, фiлiй, вiддiлень та
представництв Банку; приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв Банку, керiвникiв
(заступникiв) фiлiй, вiддiлень та представництв; в порядку встановленому законодавством, цим
Статутом та внутрiшнiми положеннями заохочує працiвникiв Банку, а також притягає до
вiдповiдальностi; вiдкриває в банках кореспондентськi, валютнi та iншi рахунки Банку, укладає
договори та здiйснює iншi правочини; органiзує бухгалтерський облiк та звiтнiсть Банку; вирiшує
iншi питання поточної дiяльностi Банку.
Голова Правлiння у межах своєї компетенцiї та в порядку визначеному внутрiшнiми
документами видає накази та розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками
Банку, включаючи його вiдокремленi пiдроздiли. Голова Правлiння пiдзвiтний Загальним зборам
та Наглядовiй Радi, несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть роботи Правлiння, беззбиткову
поточну дiяльнiсть Банку та вiдповiдно до законодавства про бухгалтерський облiк, за
органiзацiю бухгалтерського облiку та забезпечення фiксування фактiв, здiйснення всiх
господарських операцiй у первинних документах, збереження оброблених документiв, регiстрiв i
звiтностi протягом встановленого термiну, але не менше трьох рокiв. Голова Правлiння надає
довiреностi керiвникам (їх заступникам) структурних пiдроздiлiв та iншим спiвробiтникам Банку
на представництво Банку перед третiми особами, на право здiйснення вiд iменi Банку правочинiв,
в тому числi на право пiдписання та розiрвання договорiв та iнших документiв, що пов’язанi зi
здiйсненням правочинiв. У разi вiдсутностi Голови Правлiння його обов’язки без доручення
виконує Перший заступник Голови Правлiння, у разi вiдсутностi Першого Заступника Голови
Правлiння- один iз членiв Правлiння вiдповiдно до наказу Голови Правлiння.
До складу Правлiння входять такi члени Правлiння: Голова Правлiння, Перший заступник
Голови Правлiння, Заступник (Заступники) Голови Правлiння, Члени Правлiння.
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До компетенцiї Правлiння входить:
1) керiвництво поточною дiяльнiстю Банку;
2) формування пропозицiй про придбання Банком акцiй, якi вiн випускає;
3) формування пропозицiй щодо напрямку розвитку Банку, розподiлу прибутку, нормативiв
розмiру поточних витрат, нормативiв утворення фондiв матерiального заохочення i розвитку
Банку, а також розмiрiв дивiдендiв;
4) складання кошторисiв витрат фондiв матерiального заохочення i розвитку Банку;
5) внесення пропозицiй щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiддiлень, фiлiй та
представництв Банку, розробка проектiв положень про вiддiлення, фiлiї та представництва;
6) затвердження iнструкцiй, правил, процедур, внутрiшнiх положень, типових договорiв та iнших
внутрiшнiх документiв Банку (крiм тих, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних
зборiв та Наглядової Ради Банку);
7) визначення i реалiзацiя полiтики Банку у сферi банкiвської та комерцiйної таємницi,
фiнансового монiторингу та в iнших сферах, що вiдповiдно до законодавства пiдлягають
спецiальному нормативному регулюванню;
8) попереднє обговорення питань, якi необхiдно розглянути на Загальних зборах акцiонерiв чи на
засiданнi Наглядової Ради, пiдготовка по них необхiдних документiв, органiзацiя виконання
рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради;
9) розгляд результатiв дiяльностi Банку, питань органiзацiї кредитування, розрахункiв,
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами та iнших питань дiяльностi Банку;
10) визначення органiзацiйної структури Банку та подання на затвердження Наглядовiй Радi
Банку;
11) затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з керiвниками дочiрнiх пiдприємств та вiдокремлених структурних пiдроздiлiв
Банку;
12) забезпечення дотримання законодавства в Банку та його вiдокремлених пiдроздiлах;
13) вирiшення питань добору, розмiщення, пiдготовки та перепiдготовки персоналу;
14) розгляд проектiв наказiв, положень про пiдроздiли та прийняття по них рiшень;
15) розгляд матерiалiв перевiрок i ревiзiй, звiтiв керiвникiв пiдроздiлiв Банку, та прийняття по
них рiшення;
16) розгляд балансiв Банку та звiтiв керiвникiв структурних пiдроздiлiв Банку;
17) визначення умов оплати працi працiвникiв Банку (крiм членiв Наглядової Ради та членiв
Правлiння), включаючи його вiдокремленi пiдроздiли;
18) затвердження рiчних результатiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку;
19) визначення планiв та напрямкiв дiяльностi вiдокремлених пiдроздiлiв Банку;
20) прийняття рiшень про самостiйну або пайову участь у будiвництвi, а також про придбання
нерухомого майна Банку;
21) прийняття рiшень щодо управлiння корпоративними правами, якi належать Банку в iнших
суб’єктах господарювання;
22) розгляд органiзацiйної структури Банку, змiн та доповнень до органiзацiйної структури
Банку, iнiцiювання перед Наглядовою Радою затвердження органiзацiйної структури Банку, змiн
та доповнень до органiзацiйної структури Банку;
23) внесення пропозицiй Наглядовiй Радi щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх
пiдприємств, вiддiлень, фiлiй та представництв Банку, затвердження їх положень;
24) вирiшення iнших питань дiяльностi Банку, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради.
Додаткова iнформацiя надається у Примiтках (пункт 7(II).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння - Головний бухгалтер
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2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПЕТРОВА Лариса Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АК 394852 08.12.1998 АНД РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет (рiк закiнчення - 1983 р.) - "Економiка працi",
економiст
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 21.07.2005 - Член Правлiння-Головний бухгалтер ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.04.2012 до 30.04.2013р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались.
Обрана згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 02.06.2005 р.; погоджена
згiдно до Рiшення Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi
НБУ в Днiпропетровськiй областi № 346 вiд 19.07.2005 р. Переобрана Членом Правлiння згiдно
до Рiшення Наглядової Ради вiд 27.04.2012. З посади Члена Правлiння звiльнено ПЕТРОВУ
Ларису Володимирiвну, Наказ №366-вк вiд 07.05.2013р. Рiшення про змiну складу посадових осiб
було прийнято 30.04.2013 Наглядовою Радою Емiтента у зв’язку iз закiнченням термiну дiї
повноважень Голови та Членiв Правлiння.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи 19 рокiв.
Попереднi посади: до вступу в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" працювала на посадi провiдного
фахiвця АБ "Ажiо". З 20.02.1995 прийнята в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" на посаду
начальника облiково-операцiйного вiддiлу. З 01.03.2001 по 08.01.2004 заступник Головного
бухгалтера ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; з 09.01.2004 по 20.07.2005 в.о. Головного бухгалтера
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; з 02.06.2005 член Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; з
21.07.2005 по т.ч. член Правлiння-Головний бухгалтер ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
Члену Правлiння-Головному бухгалтеру пiдпорядковано: Заступник Головного бухгалтера,
Вiддiл податкового облiку та звiтностi, Вiддiл облiку операцiй юридичних осiб в нацiональнiй
валютi, Вiддiл бухгалтерського облiку касових операцiй, Вiддiл бухгалтерського облiку
внутрiшньобанкiвких операцiй, Вiддiл бухгалтерського облiку операцiй на фiнансових ринках,
Вiддiл фiнансової та статистичної звiтностi, Вiддiл бухгалтерського облiку операцiй з
використання пластикових карток.
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* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
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 Баубушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
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
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 до 30.04.2014р.
9) 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. Переобраний Заступником Голови
Правлiння, Членом Правлiння згiдно до Рiшення Наглядової Ради Емiтента вiд 30.04.2013р. З
07.05.2013р. переведений на посаду Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО" на умовах строкового трудового договору, на один рiк.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи 12 рокiв.
Попереднi посади: З 03.08.2006 займав посаду директора Казначейства ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО». З 07.02.2008 начальник управлiння ризикiв в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». З
11.11.2008 Заступник Голови Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Член Правлiння,
вiдповiдальний працiвник Банку за проведення фiнансового монiторингу.
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
Перший заступник Голови Правлiння, Заступники Голови Правлiння, Члени Правлiння у межах
своєї компетенцiї, у вiдповiдностi з повноваженнями, наданими їм довiреностями, та у порядку,
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визначеному внутрiшнiми документами Банку видають накази та розпорядження обов’язковi для
виконання працiвниками Банку. У разi вiдсутностi Голови Правлiння його обов’язки без
доручення виконує Перший заступник Голови Правлiння, у разi вiдсутностi Першого Заступника
Голови Правлiння- один iз членiв Правлiння вiдповiдно до наказу Голови Правлiння. Заступнику
Голови Правлiння (Палюрi В.В.) пiдпорядковуються Управлiння грошового обiгу та касових
операцiй, Вiддiл валютного контролю, Вiддiл заставних операцiй, Управлiння фiнансового
монiторингу, Казначейство та Управлiння мiжнародного бiзнесу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
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 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС 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" (за сумiсництвом). Основне
мiсце роботи Нацiональна юридична академiя України, доцент.
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 до 30.04.2014р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi 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.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи 15 рокiв.
Попереднi посади: З 10.07.1994 по 30.06.1995 працював в ТОВ «Лiк-Елок» юристом. З 01.07.1995
по 31.01.1997 працював начальником юридичного вiддiлу ТОВ «Процес». З 03.02.1997 по
01.11.1999 начальник юридичного вiддiлу АТ «Перспектива Iнвест». З 02.10.1997 по т.ч. доцент
кафедри конституцiйного права Нацiональна юридична академiї України. З 15.09.2008 р.
призначений на посаду начальника Юридичного управлiння Закритого акцiонерного товариства
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банку «Кредит-Днiпро» (на умовах сумiсництва). З 04.02.2010 - Член Правлiння ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
Член правлiння контролює роботу Юридичного управлiння (до складу якого входить: вiддiл
правового забезпечення корпоративного та роздрiбного бiзнесу, загальноправовой вiддiл, вiддiл
правового супроводу господарської дiяльностi, вiддiл судового захисту), Адмiнiстративногосподарського управлiння (до складу якого входить: вiддiл матерiально-технiчного
забезпечення, вiддiл експлуатацiї будiвель та споруд, транспортний вiддiл, вiддiл капiтального
ремонту та реконструкцiї), Управлiння депозитарної дiяльностi (до складу якого входить:
депозитарний вiддiл, вiддiл зберiгання активiв IСI), загального вiддiлу, вiддiлу охорони працi,
вiддiл реалiзацiї заставного майна, вiддiл охорони працi, вiддiл цiнних паперiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
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**
З 23.08.2006 по 13.04.2007 – Директор Дирекцiї роздрiбного бiзнесу ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; З 13.04.2007 по т.ч. - член Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 до 30.04.2014р.
9) 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.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
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Попереднi посади: З 23.08.2006 по 13.04.2007 – Директор Дирекцiї роздрiбного бiзнесу ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; З 13.04.2007 по т.ч. - член Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
Член Правлiння контролює роботу Управлiння платiжних карт (до складу якого входить: вiддiл
супроводу, вiддiл пiдтримки клiєнтiв, вiддiл пiдтримки процесингу), Управлiння VIP-бiзнесу (до
складу якого входить: вiддiл продаж, вiддiл супроводу), Управлiння роздрiбних продаж (до
складу якого входить: вiддiл прямих продаж, вiддiл альтернативних продаж), Управлiння
роздрiбного кредитування (вiддiл супроводу, вiддiл монiторингу).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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**
Запорiзький державний унiверситет, 2001 р., «Фiнанси», економiст; «Переклад», перекладач
англiйської мови
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», радник Голови Правлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 до 30.04.2014р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались.
Обраний Заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння, згiдно до Рiшення Наглядової Ради
вiд 30.04.2013.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи 12 рокiв.
Попереднi посади: трудову дiяльнiсть розпочав 02.06.1998 р. у Першому мiському вiддiленнi
банку «Україна», на посадi iнженера-програмiста. З 2000 по 2002 рр. працював у Запорiзькiй
обласнiй дирекцiї Акцiонерного поштово-пенсiйного банку Аваль» на посадi економiста,
старшого економiста, начальника сектору мiжнародних розрахункiв та заступника начальника
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управлiння активних операцiй. З 02.09.2002 по 25.06.2004 рр. працював в АКБ «Форум (м.
Запорiжжя) на посадах: начальника вiддiлу мiжнародних розрахункiв та документарних операцiй
та начальника Управлiння по обслуговуванню корпоративних клiєнтiв в нацiональнiй та
iноземнiй валютi. З 29.06.2004 по 28.04.2006 рр. начальник Управлiння корпоративних клiєнтiв
фiлiї АКБ «Райфайзенбанк Україна» в м.Запорiжжя. З 01.12.2005 р. заступник керуючого фiлiєю
«Райфайзенбанк Україна» в м.Запорiжжя, а з 04.04.2006 р. по 28.04.2006 р. керуючий цiєю
фiлiєю. З 11.05.2006 призначений на посаду першого заступника директора з питань
корпоративного бiзнесу Запорiзької обласної дирекцiї Акцiонерного поштово-пенсiйного банку
«АВАЛЬ». З 14.08.2008 по 29.05.2009 р. працював на посадах регiонального менеджера з
продажу по країнах СНД та регiонального директора з продажу по країнах СНД у цьому ж Банку.
З 15.06.2009 по 09.09.2011 рр. працював в АКIБ «УкрСиббанк» на посадах помiчника начальника
та заступника начальника Департаменту роздрiбних продаж та заступника начальника
Департаменту корпоративного бiзнесу. З 19.09.2011 по 17.12.2012 рр. працював на посадi
директора головного управлiння корпоративного бiзнесу ПАТ КБ «Правекс-Банк». З 22.04.2013
р. прийнятий на посаду радника Голови Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». З 07.05.2013
р. призначений на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
Першому заступнику Голови Правлiння (Альохiну О.К.) пiдпорядковуються: 1. Кредитнофiнансове управлiння (до складу якого входять: вiддiл кредитного аналiзу, вiддiл кредитної
адмiнiстрацiї, Вiддiл розвитку малого та середнього бiзнесу), функцiональним призначенням
якого є: формування якiсного кредитного портфеля згiдно затвердженого бюджету, супровiд
кредитних операцiй вiдповiдно до внутрiшнiм банкiвським процедурам, що регламентує порядок
кредитування фiзичних осiб; монiторинг кредитного портфеля i робота зi слабкими кредитами
роздрiбного бiзнесу. 2. Управлiння корпоративних продаж (до складу якого входять: вiддiл
продаж в сферi агробiзнесу, вiддiл продаж в сферi торгiвлi, вiддiл продаж в сферi промисловостi,
вiддiл унiверсальних продажiв, вiддiл аналiтики та iнформацiйного забезпечення),
функцiональним призначенням якого є: забезпечення ефективних комунiкацiй з цiльовими
сегментами корпоративних клiєнтiв для збiльшення обсягу продажiв банкiвських продуктiв в
корпоративному секторi, супровiд обслуговування корпоративних клiєнтiв. 3. Управлiння
розвитку ресурсної бази (до складу якого входять: вiддiл продаж, вiддiл супроводу),
функцiональним призначенням якого є: розвиток ресурсної бази корпоративних клiєнтiв Банку.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння, вiдповiдальнiй працiвник за проведення 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
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 21.08.2006 р. начальник фiнансово-економiчного управлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»,
З 29.04.2010 р. по т.ч. - Член Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.04.2013 до 30.04.2014р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались.
Обраний до складу Правлiння, на посаду Члена Правлiння, вiдповiдно до Рiшення Наглядової
Ради Емiтента вiд 29.04.2010р.
Переобраний Членом Правлiння, вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового
монiторингу, згiдно до Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2013р.
Погоджений вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового монiторингу Згiдно з
рiшенням Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв НБУ вiд 05.07.2013 № 454.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 10 рокiв.
Попереднi посади: З 21.08.2006 р. начальник фiнансово-економiчного управлiння ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО», З 29.04.2010 р. по т.ч. Член Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
Член Правлiння, що здiйснює координацiю фiнансiв (Савчук П.В.), якому пiдпорядковується
Фiнансово-економiчне управлiння (до складу якого входять: вiддiл фiнансово-економiчного
аналiзу, бюджетний вiддiл, вiддiл МСФО-звiтностi, вiддiл фiнансового контролiнгу,сектор
автоматизацiї управлiнського облiку) та Управлiння фiнансового монiторингу (до складу якого
входять: вiддiл фiнансового монiторингу операцiй, вiддiл ризикiв iдентифiкацiї клiєнтiв).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
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**
Вища,Київ.iнст.iнженерiв цивiльної авiацiї,спец.«ЕОМ»,квалiф.«Iнженерсистемотехнiк»,1992р.;Нац.центр пiдготовки банк.працiв.України,напр.пiдгот.«Фiнанси та
кредит»спец."Банк. справа",1997р., Нац.ун.Києво-Могилян.ак, магiстр бiзнесадмiнiстрування,2007р.
6) стаж керівної роботи (років)**
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16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Радник Голови Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
8) дата обрання та термін, на який обрано
20.08.2013 до 30.04.2014р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались.
Обрана до складу Правлiння, на посаду Члена Правлiння, вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради
Емiтента вiд 20.08.2013.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 16 рокiв.
Попереднi посади: трудову дiяльнiсть розпочала 01.08.1992 рр. в Мiжнародному фондi сприянню
iноземних iнвестицiй (м.Київ) та в перiод з 01.08.1992 по 27.01.1995 рр. займала посади:
консультант з обчислювальної технiки, вiдповiдальний секретар фонду, заступник керiвника
бюро стратегiчного планування та керiвника iнформацiйного вiддiлу. З 01.12.1992 по 01.09.1993
рр. навчання в аспiрантурi Київського iнституту iнженерiв цивiльної авiацiї. З 01.12.1993 по
15.11.1984 навчання в аспiрантурi Iнституту Кiбернетики АН України. З 30.01.1995 по 18.10.1996
рр. працювала в Акцiонерному товариствi «Градобанк» на посадах: економiст, економiст вiддiлу
валютного фiнансування, старший економiст управлiння кредитування та провiдного економiста
управлiння кредитування. З 19.10.1996 по 31.01.1997 працювала в Мiжнародному фондi сприяння
iнвестицiям на посадi керiвника вiддiлу проектiв. З 03.02.1997 по 25.07.1997 рр. працювала в
Рахунковiй палатi Верховної ради України на посадах: провiдний спецiалiст служби
iнформацiйно-аналiтичного забезпечення управлiння iнформацiйно-аналiтичного забезпечення та
методологiї контролю, та провiдний спецiалiст вiддiлу експертизи та аналiзу бюджетiв
департаменту аналiзу бюджетного процесу. Присвоєно восьмий ранг Державного службовця. З
31.07.1997 по 26.01.1998 рр. працювала в ЗАТ «Аудиторська фiрма «Київська аудиторська група»
на посадi аудитора. З 02.02.1998 по 04.07.3003 рр. працювала в Акцiонерному комерцiйному
банку «Кредитанштальт Україна» на посадах: спецiалiст управлiння корпоративних клiєнтiв,
начальник вiддiлу управлiння кредитними ризиками та адмiнiстрування кредитiв З 07.07.2003 по
01.08.2004 рр. працювала в ЗАТ «Євротек» на посадi заступника фiнансового директора з
сумiщенням посади начальника фiнансово – економiчного вiддiлу. З 03.08.2004 по 31.03.2005 рр.
працювала в СП «Захiдно нафтова група» на посадi фiнансового директора. З 01.04.2005 по 16.11.
2007 рр. працювала в АКБ «ХФБ Банк Україна» на посадах: начальник вiддiлу проектiв та в.о.
начальника вiддiлу управлiння кредитними ризиками (за сумiсництвом), та директор управлiння
стратегiй розвитку продуктiв та корпоративної мережi. З 19.11.2007 по 05.03.2008 рр. працювала
ЗАТ «Укрпромiнвест» на посадi керiвника проектiв. З 06.03.2008 по 15.06.2009 рр. працювала в
ВАТ «Мiжнародний Iнвестицiйний Банк» на посадi заступника Голови Правлiння. З 17.06.2009
по 17.06.20013 рр. працювала в ВАТ «ДОЧIРНIЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСIЇ» на посадах:
начальник управляння ризик - менеджменту та начальник управляння ризикiв. З 01.07. 2013
прийнята на посаду радника Голови Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». З 20.08.2013 р.
призначена членом Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
Член Правлiння, що здiйснює координацiю Управлiння ризикiв (до складу якого входять: вiддiл
кредитних ризикiв; вiддiл методологiй ризикiв; вiддiл кредитної експертизи; вiддiл управлiння
операцiйними ризиками. Функцiональним призначенням Управлiння ризикiв є: органiзацiя
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управлiння ризиками Банку та їх оптимiзацiя, а саме: аналiз та оцiнка рiвня, прийнятих Банком
ризикiв; розробка заходiв по оптимiзацiї спiввiдношення прибутковiсть / ризик при прийняттi
управлiнських рiшень; забезпечення оптимальної структури балансу; зниження коливань
прибутку грошових потокiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
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) дата обрання та термін, на який обрано
20.08.2013 30.04.2014р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались.
Обраний до складу Правлiння, на посаду Заступника Голови Правлiння, вiдповiдно до Рiшення
Наглядової Ради Емiтента вiд 20.08.2013.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 10 рокiв.
Попереднi посади: трудову дiяльнiсть розпочав 01.10.1984 прийнятий на службу в органи
внутрiшнiх справ, з 01.10.1984 по 01.10.2010 рр. працював в органах внутрiшнiх справ. З
28.12.2010 по 30.04.2013 рр. працював у Днiпропетровськi обласнiй дирекцiї ПАТ
«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ на посадах: заступника директора та директора з питань безпеки
та правового захисту. З 18.06.2013 прийнятий на посаду радника Голови Правлiння ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО». З 20.08.2013 р. призначений на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
Заступнику Голови Правлiння (Кононенко П.М.) пiдпорядковуються Управлiння фiнансовоекономiчної безпеки, Управлiння внутрiшньої безпеки, Управлiння охорони, Вiддiл безпеки
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Центрального регiону, Сектор безпеки Пiвнiчного регiону, Сектор безпеки Схiдного регiону,
Сектор безпеки Захiдного регiону, Сектор безпеки Пiвденного регiону, Сектор безпеки
Кримського регiону.
До складу Управлiння фiнансово-економiчної безпеки входять: вiддiл фiнансово-економiчної
безпеки; вiддiл по роботi з проблемними активами.
Функцiональним призначенням Управлiння фiнансово-економiчної безпеки є: органiзацiя i
проведення активної, цiлеспрямованої i планомiрної роботи iз захисту фiнансово-економiчних
iнтересiв Банку у взаємодiї з iншими службами та пiдроздiлами Банку.
До складу Управлiння внутрiшньої безпеки входять: вiддiл iнформацiйної безпеки; вiддiл
iнформацiйно-аналiтичної безпеки; вiддiл внутрiшньої безпеки.
Функцiональним призначенням Управлiння внутрiшньої безпеки є: органiзацiя, координацiя та
контроль за проведенням комплексу заходiв, спрямованих на забезпечення безпеки банкiвських
операцiй, iнфраструктури банку, його трудового колективу та контрагентiв вiд протиправних та
недобросовiсних посягань.
До складу Управлiння охорони входять: вiддiл органiзацiї фiзичної та технiчної охорони; вiддiл
охорони головного офiсу.
Функцiональним призначенням Управлiння охорони є:органiзацiя, координацiя та контроль за
проведенням комплексу заходiв, спрямованих на забезпечення безпеки Банку.
Функцiональним призначенням Вiддiлу безпеки Центрального регiону, Сектору безпеки
Пiвнiчного регiону, Сектору безпеки Схiдного регiону, Сектору безпеки Захiдного регiону,
Сектору безпеки Пiвденного регiону, Сектору безпеки Кримського регiону є: захист економiчних
iнтересiв Банку шляхом своєчасного виявлення та локалiзацiї загроз безпечної його дiяльностi,
усунення причин i умов, якi можуть завдати шкоди фiнансовим, дiловим або iншим iнтересам
Банку. Узагальнення, аналiз iнформацiї про фiзичних та юридичних осiб, що бажають
скористатися тим чи iншим видом банкiвських послуг. Мiнiмiзацiя банкiвських ризикiв у сферi
кредитування. Органiзацiя та здiйснення заходiв щодо забезпечення охорони вiддiлень Банку.
Органiзацiя i проведення роботи зi скорочення проблемної заборгованостi у взаємодiї з iншими
службами та пiдроздiлами Банку.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Перший заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
САВЧУК Андрiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 404825 01.10.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет (рiк закiнчення – 1994), «Виробництво
лiтальних апаратiв», iнженер – механiк. Київський нацiональний економiчний унiверситет (рiк
закiнчення – 2000), «Фiнанси», магiстр дiлового адмiнiстрування.
6) стаж керівної роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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Радник Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО".
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.04.2012 до 30.04.2013р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались.
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 30.04.2013 Наглядовою Радою Емiтента
у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння, а саме звiльнено з
посади Першого заступника Голови Правлiння САВЧУКА Андрiя Володимировича. Був обраний
до складу Правлiння, на посаду Першого заступника Голови Правлiння, вiдповiдно до Рiшення
Наглядової Ради Емiтента вiд 01.09.2011. Переобраний згiдно до Рiшення Наглядової Ради вiд
27.04.2012.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 14 рокiв.
Попереднi посади: З грудня 2006 р. по липень 2009 р. обраний в Виконавчий комiтет Черкаської
мiської ради, 33457208, членом виконавчого комiтету, заступником мiського голови з питань
дiяльностi виконавчих органiв ради. З 01.09.2011 Перший заступник Голови Правлiння ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймав.
Перший заступник Голови Правлiння (Савчуку А.В.) контролював роботу: Кредитно-фiнансового
управлiння, Управлiння корпоративних продаж, Управлiння розвитку ресурсної бази.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
КАЛIНIНА Наталiя Василiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 597049 07.10.1997 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища, Київський ордена Ленiна державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка, 1982 р. “Романогерманськi мови i лiтература”; Київський державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка, 1986 р.,
Кандидат фiлологiчних наук
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» - 07.04.2010-29.04.2011 начальник управлiння по роботi з
персоналом (з 25.05.2010 управлiння по роботi з персоналом реорганiзовано у управлiння
розвитку людських ресурсiв).
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.04.2012 до 30.04.2013р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались.
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 30.04.2013 Наглядовою Радою Емiтента
у зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень Голови та Членiв Правлiння, а саме звiльнено з
посади Члена Правлiння Калiнiну Наталiю Василiвну. Була обрана до складу Правлiння, на
посаду Члена Правлiння, вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради Емiтента вiд 29.04.2011 р.
Переобрана Членом Правлiння згiдно до Рiшення Наглядової Ради вiд 27.04.2012.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 6 рокiв.
Попереднi посади: Товариствi з обмеженою вiдповiдальнiстю «Київська iнвестицiйна група»,
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 33347884 - 01.06.2006-02.04.2007 директор департаменту
управлiння i розвитку персоналу. ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«Мiжнародний iнститут бiзнесу», iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 19362125 - 01.09.200801.04.2009 доцент кафедри бiзнес-адмiнiстрування (з 27.04.2009 кафедра бiзнес-адмiнiстрування
переiменована на кафедру суспiльних наук); з 01.04.2010 доцент кафедри суспiльних наук за
сумiсництвом. ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» - 07.04.2010-29.04.2011 начальник управлiння по
роботi з персоналом (з 25.05.2010 управлiння по роботi з персоналом реорганiзовано у
управлiння розвитку людських ресурсiв), з 29.04.2011 обрана до складу Правлiння ПАТ “БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО” Членом Правлiння.
В iнших юридичних особах посади не обiймала.
Член Правлiння (Калiнiна Н.В.) контролювала роботу: Управлiння розвитку людських ресурсiв:
(до складу якого входять: вiддiл мотивацiї персоналу; вiддiл навчання, розвитку та оцiнки) та
Управляння пiдбору та облiку персоналу (до складу якого входять: вiддiл кадрiв; вiддiл
планування, пiдбору та адаптацiї персоналу.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ЛЕМЕШ Олег Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 096021 18.10.1995 Павлоградським МВ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1969
5) освіта**
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Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, Спецiальнiсть - "Двигуни лiтальних апаратiв",
Квалiфiкацiя спецiалiста - iнженер-механiк; Харкiвський державний унiверситет, Спецiальнiсть "Фiнанси та кредит", Квалiфiкацiя - економiст
6) стаж керівної роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 03.10.2011 прийнятий на посаду директора регiональної мережi ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО".
8) дата обрання та термін, на який обрано
27.04.2012 до 30.04.2013р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались.
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 18.03.2013 Наглядовою Радою
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК КРЕДИТ ДНIПРО” у зв’язку з
достроковим припиненням повноважень Члена Правлiння Лемеша Олега Володимировича на
пiдставi заяви про звiльнення за угодою сторiн (останнiй робочий день 19.03.2013р). Був обраний
до складу Правлiння, на посаду Члена Правлiння, вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради
Емiтента вiд 27.04.2012.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 17 рокiв.
Попереднi посади: З 19.07.2004 по 30.09.2005 працював в ЗАТ "Утел" (ВАТ "Укртелеком") на
посадах Перший вiце-презедент, заступник генерального директора з питаньекономiки та
фiнансiв. З 02.08.2011 прийнятий на посаду директора Дирекцiї регiональної мережi ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО". З 03.10.2011 прийнятий на посаду директора регiональної мережi Банку.
В iнших юридичних особах посади не обiймав.
Член Правлiння (Лемеш О.В.) здiйснював координацiю регiональної мережi, йому
пiдпорядковувалися Управлiння регiональної мережi та Регiональнi управлiння.
До складу Управлiння регiональної мережi входять: вiддiл координацiї продажiв; вiддiл
адмiнiстрування; вiддiл розвитку.
Функцiональним призначенням Управлiння регiональної мережi є: забезпечення розвитку,
безперервної та ефективної дiяльностi регiональної мережi вiддiлень Банку, виконання
затверджених бюджетiв з корпоративного та роздрiбного бiзнесу.
До складу Регiональних управлiнь входять Територiальнi управлiння та Регiональнi вiддiлення.
Регiональнi вiддiлення пiдпорядковуються Територiальному управлiнню.
Функцiональним призначенням Регiональних вiддiлень є: залучення та обслуговування клiєнтiв з
метою виконання затверджених бюджетних показникiв.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ЛЮБИМЕНКО Iнна Володимирiвна
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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) дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2013 до 30.04.2014р.
9) 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 24.04.2009 р.
Переобрана згiдно до письмового рiшення одноосiбного акцiонера Емiтента вiд 24.04.2013.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи 9 рокiв.
Попереднi посади: З квiтня 2005 р. по липень 2007р. - КНВIГ «Iнтерпайп» (код ЄДРПОУ
23941834) – начальник вiддiлу взаємодiї з державними органами; з липня 2007р. ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ФIЛIЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
"IСТВАН", 35198146 – провiдний юрисконсульт.
Обiймає посаду провiдного юрисконсульта в ДФ ТОВ "IстВан", Україна, м. Днiпропетровськ,
вул. Пiсаржевського, 1А.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку.
Ревiзiйна комiсiя:
- контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним
зборам акцiонерiв;
- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй Радi Банку пропозицiї щодо будь-яких питань,
вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi
Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв;
- здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за дорученням Загальних зборiв
акцiонерiв, Наглядової Ради або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi
бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв;
- має право залучати до ревiзiй зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв;
- доповiдає про результати ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй Радi
Банку;
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- здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового
року та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1. пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2. факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а
також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновку
Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати фiнансовий звiт
Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв, приймати
участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з
правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння Банку.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної Комiсiї
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 10.06.1997 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 27.06.1985р.
6) стаж керівної роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 2007 р. - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН",
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35142308 - заступник начальника податкового управлiння.
8) дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2013 до 30.04.2014р.
9) 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.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 12 рокiв.
Попереднi посади: З 2007 р. по т.ч. - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
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"IСТВАН", iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35142308, Україна, м. Днiпропетровськ, вул.
Пiсаржевського, 1А. - заступник начальника податкового управлiння.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку.
Ревiзiйна комiсiя:
- контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним
зборам акцiонерiв;
- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй Радi Банку пропозицiї щодо будь-яких питань,
вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi
Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв;
- здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за дорученням Загальних зборiв
акцiонерiв, Наглядової Ради або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi
бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв;
- має право залучати до ревiзiй зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв;
- доповiдає про результати ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй Радi
Банку;
- здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового
року та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1. пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2. факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а
також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновку
Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати фiнансовий звiт
Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв, приймати
участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з
правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння Банку.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної Комiсiї
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**
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН", iдентифiкацiйний код за
ЄДРПОУ 35142308, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Пiсаржевського, 1А. - начальник
податкового управлiння.
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8) дата обрання та термін, на який обрано
24.04.2013 до 30.04.2014р.
9) 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 02.06.2005 р.
Переобраний згiдно до письмового рiшення одноосiбного акцiонера Емiтента вiд 24.04.2013.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi чого
згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi,
посадова особа не надавала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Стаж керiвної роботи - 26 рокiв.
Попереднi посади: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН",
iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35142308, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Пiсаржевського,
1А. - начальник податкового управлiння.
Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку.
Ревiзiйна комiсiя:
- контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним
зборам акцiонерiв;
- вносить на Загальнi збори або Наглядовiй Радi Банку пропозицiї щодо будь-яких питань,
вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi
Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв;
- здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за дорученням Загальних зборiв
акцiонерiв, Наглядової Ради або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi володiють у сукупностi
бiльше нiж 10 вiдсотками голосiв;
- має право залучати до ревiзiй зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв;
- доповiдає про результати ревiзiй та перевiрок Загальним зборам акцiонерiв, Наглядовiй Радi
Банку;
- здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового
року та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
1. пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
2. факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а
також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. Без висновку
Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори акцiонерiв не мають права затверджувати фiнансовий звiт
Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право бути присутнiми на Загальних зборах акцiонерiв, приймати
участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу, а також брати участь з
правом дорадчого голосу у засiданнях Наглядової Ради та Правлiння Банку.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
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VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування
юридичної особи
БРЕНКРОФТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ
ЛIМIТЕД
(BRANCROFT
ENTERPRISES
LIMITED)
Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної
особи*

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата
внесення
до реєстру

НЕ 107884

- Кiпр - Нiкосiя
Мiкiнон, 12, ЛАВIНIА
КОРТ, 6-й поверх,
П.С. 1065

28.05.2010

315000000

100

Дата
внесення
до реєстру

Кількість
акцій
(штук)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Усього 315000000

100

Кількість за видами акцій
прості
іменні

315000000

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника

0

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні
315000000

прості на
привілейовані привілейовані
пред'явника
іменні
на пред'явника
0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові
X

Дата
проведення

24.04.2013

Кворум
зборів**

Опис

Вид загальних
зборів*

1
Перелiк питань, прийнятих Акцiонером ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»:
1. Затвердження рiчного звiту за результатами дiяльностi ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» в 2012 р.
2. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, Звiту Правлiння та Звiту
Ревiзiйної комiсiї
3. Розгляд висновку (звiту) аудиторської фiрми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» щодо
вiдображення фiнансовою звiтнiстю Банку, пiдготовленою згiдно до МСФЗ, достовiрно, в усiх
суттєвих аспектах, фiнансового стану Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року та його
фiнансових результатiв i руху грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у
вiдповiдностi до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та iншої iнформацiї щодо фiнансовогосподарської дiяльностi Банку за 2012 р.
4. Затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї по результатам перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Банку за 2012 рiк.
5. Розподiл прибутку за результатами дiяльностi Банку в 2012 роцi.
6. Про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової Ради.
7. Обрання Голови та членiв Наглядової ради Банку. Затвердження умов цивiльно-правових
договорiв, що будуть укладатися з членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується
на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.
8. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку.
9. Обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що
будуть укладатися з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї. Обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї.
10. Внесення змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА “БАНК КРЕДИТ ДНIПРО”, Положення про Наглядову Раду ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК КРЕДИТ ДНIПРО”, Положення про Ревiзiйну комiсiю
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Положення про
Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
11. Внесення змiн до Статуту ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНIПРО”.
чергові

23.07.2013

Кворум
зборів**

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

позачергові
X

Дата
проведення

Опис

позачергові

1
Перелiк питань, прийнятих Акцiонером ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»:
1. Обрання члена Наглядової ради Банку. Затвердження умов цивiльно-правовового договору, що
буде укладатися з новообраним членом Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.
чергові

позачергові
X
01.08.2013
1
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Опис

Перелiк питань, прийнятих Акцiонером ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»:
1. Обрання члена Наглядової ради Банку. Затвердження умов цивiльно-правовового договору, що
буде укладатися з новообраним членом Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на
пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової Ради.

40

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14352406

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н м.
Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 17

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ №286629

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(056) 770-05-81

Факс

(056) 770-05-81

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

Опис

Надання депозитарних послуг iз зберiгання прав на цiннi папери,
обслуговування обiгу прав на цiннi папери на рахунку у цiнних
паперах та iн.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14352406

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н м.
Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 17

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ №286630

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(056) 7700581

Факс

(056) 7700581

Вид діяльності

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування

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.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14352406

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н м.
Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 17
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Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ №286631

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

(056) 7700581

Факс

(056) 7700581

Вид діяльності

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв

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.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi"

Організаційно-правова форма

Асоціація

Код за ЄДРПОУ

33338204

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н м.
Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Свiдоцтво №3

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.05.2012

Міжміський код та телефон

(056) 3739784

Факс

(056) 3739784

Вид діяльності

Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням
професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють
торгiвлю цiнними паперами

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.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
"ПФТС"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21672206

Місцезнаходження

01601 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул.Шовковична,
буд.42-44, 6 поверх

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АД №034421

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

Міжміський код та телефон

(044) 2775000
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Факс

(044) 2775001

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Емiтент здiйснює торгiвлю цiнними паперами на Бiржi ПФТС.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА
"ПЕРСПЕКТИВА"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33718227

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н м.
Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 30

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ №483591

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

31.08.2009

Міжміський код та телефон

(056) 3739594

Факс

(056) 3739780

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї
торгiвлi на фондовому ринку

Опис

Акцiї Емiтента допущенi до торгiв на Бiржi.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ
РИНКАХ"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Тропiнiна, 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ 271

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональний банк України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.09.2013

Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Право на надання банкiвських послуг, визначених частиною 3 статтi
47 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»

Опис

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ
РИНКАХ" отримав право на надання банкiвських послуг, визначених
частиною 3 статтi 47 Закону України «Про банки i банкiвську
дiяльнiсть».

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «БДО»
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Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20197074

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Кiровський р-н м. Днiпропетровськ
вул. Сєрова, 4

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

2868

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України (АПУ)

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

(0562) 370-30-44

Факс

(0562) 370-30-44

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Здiйснення аудиторських послуг.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Moody’s Investors Service

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

000000000

Місцезнаходження

12504 Росiя - Москва вул.1-а Тверська-Ямська,21 БЦ "Фор Виндз
Плаза"

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

22671

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Федеральний державний заклад «Державна реєстрацiйна палата при
мiнiстерствi юстицiї Росiйської Федерацiї» (Свiдоцтво)

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.04.2011

Міжміський код та телефон

+7 495 228-60-60

Факс

+7 495 228-60-91

Вид діяльності

Послуги з визначення та оновлення кредитного рейтингу

Опис

Здiйснення рейтингової оцiнки Емiтента.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

«УКРАЇНСЬКЕ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО»

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36049978

Місцезнаходження

01011 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Панаса Мирного,
16/13

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

7

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
(Свiдоцтво)

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

Міжміський код та телефон

+38 (044) 200 10 31

Факс

+38 (044) 200 10 32
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Вид діяльності

Послуги з визначення та оновлення кредитного рейтингу

Опис

Здiйснення рейтингової оцiнки Емiтента.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРОФЕСIЙНА АСОЦIАЦIЯ РЕЄСТРАТОРIВ I ДЕПОЗИТАРIЇВ
(ПАРД)

Організаційно-правова форма

Асоціація

Код за ЄДРПОУ

24382704

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Щорса, 32-б,
прим. 61

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Свiдоцтво НКЦПФР №5

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.02.2013

Міжміський код та телефон

(044) 2869420

Факс

(044) 2869420

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Виконання функцiй саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних
паперiв в Українi (Навчально-методична робота, рейтингова оцiнка
профучасникiв, iнформацiйна пiдтримка дiяльностi реєстраторiв та
зберiгачiв).

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33908322

Місцезнаходження

01000 Україна м. Київ Солом'янський р-н м. Київ вул. Борщагiвська,
буд. 154

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АБ № 321972

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.03.2006

Міжміський код та телефон

044-500-37-60

Факс

044-500-37-60

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Об'єктом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника),
що не суперечать законодавству України, пов'язанi з володiнням,
користуванням i розпорядженням майном.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33908322
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Місцезнаходження

01000 Україна м. Київ Солом'янський р-н м.Київ вул. Борщагiвська,
буд.154

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АБ 321971

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.03.2006

Міжміський код та телефон

(044) 500-37-60

Факс

(044) 500-37-60

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Об'ектом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника),
що не суперечать закону України, пов'язанi з неплатоспроможнiстю
позичальникiв банку (фiнансовi ризики).

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33908322

Місцезнаходження

01000 Україна м. Київ Солом'янський р-н м. Київ вул. Борщагiвська,
буд.154

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АБ 321974

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.03.2006

Міжміський код та телефон

(044) 500-37-60

Факс

(044) 500-37-60

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

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.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33908322

Місцезнаходження

01000 Україна м. Київ Солом'янський р-н м.Київ вул. Борщагiвська,
буд.154

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АБ 321976

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.03.2006

Міжміський код та телефон

(044) 500-37-60
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Факс

(044) 500-37-60

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

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.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33908322

Місцезнаходження

01000 Україна м. Київ Солом'янський р-н м. Київ вул. Борщагiвська,
буд.154

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АВ 584781

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.07.2011

Міжміський код та телефон

(044) 500-37-60

Факс

(044) 500-37-60

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

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).

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРОФЕСIЙНА АСОЦIАЦIЯ РЕЄСТРАТОРIВ I ДЕПОЗИТАРIЇВ

Організаційно-правова форма

Асоціація

Код за ЄДРПОУ

24382704

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський р-н м. Київ вул. Щорса, б. 32,
примiщення 61

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Свiдоцтво №7

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

28.02.2013

Міжміський код та телефон

(044) 2869420

Факс

(044) 2869420

Вид діяльності

Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних паперiв

Опис

Виконання функцiй саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних
паперiв в Українi (Навчально-методична робота, рейтингова оцiнка
профучасникiв, iнформацiйна пiдтримка дiяльностi реєстраторiв,
зберiгачiв).
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Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Б. Грiнченка,
буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

А01 № 795373

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Шевченкiвська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя

Дата видачі ліцензії або іншого документа

04.05.2011

Міжміський код та телефон

(044) 3777016

Факс

(044) 2791249

Вид діяльності

Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з
ними дiяльнiсть

Опис

Виконує функцiї депозитарiю цiнних паперiв (зберiгання цiнних
паперiв, обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунку у цiнних
паперах, обслуговування операцiй щодо цiнних паперiв).

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Б. Грiнченка,
буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

А № 21

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Центральний засвiдчувальний орган Мiнiстерство юстицiї України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.07.2013

Міжміський код та телефон

(044) 3777016

Факс

(044) 2791249

Вид діяльності

Надання послуг акредетованого центру сертифiкацiї ключiв

Опис

Виконує функцiї щодо видачi електроних сертифiкатiв ключiв.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Центральна розрахункова палата Нацiонального банку України

Організаційно-правова форма

Державне підприємство

Код за ЄДРПОУ

21684221

Місцезнаходження

03028 Україна м. Київ Голосiївський р-н м. Київ просп.Науки, 7

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

Положення N387

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
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Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.10.2013

Міжміський код та телефон

(044) 5273805

Факс

(044) 5273805

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

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).

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Грiнченка,
буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АГ 500747

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту
iнформацiї України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.08.2011

Міжміський код та телефон

(044) 3777016

Факс

(044) 2791249

Вид діяльності

Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї,
торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту
iнформацiї

Опис

Уповноважений на зберiгання.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Грiнченка,
буд. 3

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АД 065586

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту
iнформацiї України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

06.08.2012

Міжміський код та телефон

(044) 3777016

Факс

(044) 2791249

Вид діяльності

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї: оцiнювання
захищеностi iнформацiї

Опис

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї та
уповноважений створити (здiйснити випробування). Комплексну
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систему захисту iнформацiї iнформацiйно-телекомунiкацiйної
системи учасника депозитарної системи.
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ
ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ
РИНКАХ"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35917889

Місцезнаходження

04107 Україна м. Київ Шевченкiвський р-н м. Київ вул. Тропiнiна, 7Г

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

263463

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(044) 585-42-40

Факс

(044) 585-42-40

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть

Опис

Вiдповiдно до чинного законодавства України Публiчне акцiонерне
товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на
фiнансових ринках» здiйснює: вiдкриття клiрингових рахункiв та
клiрингових субрахункiв для забезпечення проведення клiрингу та
органiзацiї грошових розрахункiв вiдповiдно до Положення про
клiрингову дiяльнiсть, затвердженого рiшенням Нацiональної комiсiї
з цiнних паперiв та фондового ринку №429 вiд 26 березня 2013 року;
клiринг за правочинами щодо цiнних паперiв, вчинених на фондових
бiржах та поза фондовими бiржами; надання додаткового грошового
лiмiту для забезпечення проведення клiрингу та розрахункiв за
операцiями з цiнними паперами пiд заставу державних цiнних
паперiв i т.д.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14352406

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н м.
Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд.17

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ №185183

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.10.2012

Міжміський код та телефон

(0562) 389-459

Факс

(0562) 389-592

Вид діяльності

Дилерська дiяльнiсть

Опис

Надання послуг з торгiвлi цiнними паперами.
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Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14352406

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н м.
Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 17

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ №185182

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.10.2012

Міжміський код та телефон

(0562) 389-459

Факс

(0562) 389-592

Вид діяльності

Брокерська дiяльнiсть

Опис

Надання послуг з торгiвлi цiнними паперами.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

14352406

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Бабушкiнський р-н м.
Днiпропетровськ вул. Ленiна, буд. 17

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ №185184

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.10.2012

Міжміський код та телефон

(0562) 389-459

Факс

(0562) 389-592

Вид діяльності

Андеррайтинг

Опис

Надання послуг з торгiвлi цiнними паперами.
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X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

634/1/98

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

152.000

144000

21888000.00

100

08.12.1998

Опис

05.05.2000

206/1/00

Опис

12.10.2000

539/1/00

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.

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

185.000

144000

26640000.000

100

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.

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1.000

26640000

26640000.000

100
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Опис

10.10.2002

488/1/02

Опис

24.05.2007

210/1/07

Опис

18.09.2008

372/1/08

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.

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1.000

73705792

73705792.000

100

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.

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA0400041101

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1.000

275000000

275000000.000

100

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.

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA0400041101

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

1.000

315000000

315000000.000

100

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.
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28.05.2010

269/1/10

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

Акція проста
бездокументарна
іменна

UA4000076988

Бездокументарні
іменні

1.000

315000000

315000000.000

100

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.

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Процентна
ставка за
облігаціями
(у відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума
виплачених
процентів за
звітний
період (грн)

Дата
погашення
облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

167/2/07

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

1000.00

70000

Бездокументарні
іменні

70000000.00

0

щоквартально

493643.84

12.04.2010

30.03.2007

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
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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

Опис

17.10.2007

Опис

19.03.2008

168/2/07

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

1000.000

30000

Бездокументарні
іменні

30000000.000

0

щоквартально

438794.52

12.04.2010

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.

704/2/07

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
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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.
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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.
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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.
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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
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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%.
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XI. Опис бізнесу
РIК 1993:
9 червня - створений за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 13.01.,
09.06.1993 року) за назвою Акцiонерний банк "Мунiципальний банк".
7 липня - зареєстрований Нацiональним банком України, реєстрацiйний № 180.
РIК 1994:
13 грудня - перереєстрований Нацiональним банком України у зв'язку зi змiною назви на
Акцiонерний банк "Кредит-Днiпро", реєстрацiйний №180.
РIК 1995:
Член Української асоцiацiї торговцiв цiнних паперiв.
Установленi кореспондентськi вiдносини бiльш нiж з 40 банками 18-ти країн СНД i далекого
зарубiжжя.
Акцiонер Української мiжбанкiвської валютної бiржi.
РIК 1996:
Вiдкрито 2 фiлiї - у м. Києвi та м. Новомосковську.
Пiдписано угоди з "American Express" й "Thomas Cook" про обслуговування дорожнiх чекiв.
Початок спiвробiтництва з информацiонно-дiлiнговим агентством REUTERS.
РIК 1997:
Збiльшення Статутного фонду до 21,88 млн. грн.
Банк входить у десятку найбiльших банкiв України по розмiру власного капiталу.
Вiдкрита фiлiя в м. Алчевськ.
Президент Банку визначений переможцем у проектi "Людина року-97" у номiнацiях "Меценат
року" й "Мiсiя доброї волi".
Вiдкрит музей "Грошовi знаки всього миру" (єдиний в Українi).
РIК 1998:
Пiдтвердження дозволу на право ведення реєстраторської дiяльностi.
Зареєстрована шоста емiсiя акцiй.
Участь у системi SWIFT.
Впроваджена внутрiшня локальна платiжна система АБ "Кредит-Днiпро".
Збiльшення доходiв вiд обслуговування операцiй iз платiжними картами в 2 рази.
РIК 1999:
Статутний капiтал склав 26,64 млн. грн.
Вiдкрито 3 безбалансовi вiддiлення (Нижньоднiпровське, Пiвденне, Захiдне).
Член фонду гарантування внескiв фiзичних осiб.
Отримана лiцензiя НБУ на ввiз iноземної валюти.
Емiсiя платiжних карт АБ "Кредит-Днiпро" склала 3000 шт.
РIК 2000:
Продовження лiцензiї на здiйснення депозитарної дiяльностi хоронителя цiнних паперiв.
Збiльшення кiлькостi банкоматiв АБ "Кредит-Днiпро" до 10-ти.
Збiльшення кiлькостi клiєнтiв - власникiв платiжних карт АБ "Кредит-Днiпро" в 10 разiв до 30,5
тис.
Проведеннi дев'ятої емiсiї акцiй i збiльшення статутного капiталу до 79,55 млн. грн.
Прийняття в МПС MasterCard Europe S.A. як афiлiїрованого члена.
7 грудня - Банку надано статус асоцiйованого члена Мiжнародної Асоцiацiї EUROPAY
INTERNATIONAL.
РIК 2001:
Дiйсний колективний член Українського союзу промисловцiв i пiдприємцiв.
Рiшенням конкурсної комiсiї Пенсiйного Фонду України Банку надане право вiдкриття поточних
рахункiв фiзичним особам для виплати пенсiй i грошової допомоги.
Пiдтвердження права на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв.
Одержання Лiцензiї єдиного зразка на здiйснення депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних
паперiв, дiяльностi по веденню реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв, дiяльностi по випуску
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й обiгу цiнних паперiв.
Переможець конкурсу на надання послуг зберiгача цiнних паперiв для регiональних вiддiлень
Фонду державного майна України по Днiпропетровськiй i Луганськiй областях.
Присвоєння Рейтинговим агентством "FITCH I.B.C.A" АБ "Кредит-Днiпро" початкового
рейтингу пiдтримки 5Т.
РIК 2002:
Змiна статусу в МПС VISA International до асоцiйованого члена.
Вiдкриття фiлiї в м. Суми.
Пiдтвердження лiцензiєю НБУ № 70 вiд 24.12.2002 р. i Дозволом № 70-1 вiд 24.12.2002 р.
здiйснення Банком всiх видiв банкiвської дiяльностi.
РIК 2003:
На iм'я АБ "Кредит-Днiпро" вiдкритий 81 кореспондентський рахунок у банках ближнього й
дальнього зарубiжжя.
За пiдсумками рейтингу ПАРД Банк, як Зберiгач, зайняв 6 мiсце по кiлькостi рахункiв у цiнних
паперах Депонентiв i загальне 11 мiсце серед зберiгачiв цiнних паперiв України.
Обсяг приватних внескiв збiльшився на 63% до 207 млн. грн.
Реалiзованi зарплатнi проекти на 43 пiдприємствах.
РIК 2004:
Банком емiтовано бiльше 52 тисяч мiжнародних платiжних карт.
Збiльшення мережi термiнального встаткування до 35 банкоматiв.
За даними статистики Української мiжбанкiвської Асоцiацiї членiв Europay Int. "ЕМА" АБ
"Кредит-Днiпро" займає 21 мiсце (з 56 банкiв) по емiсiї карт мiжнародних платiжних систем i по
кiлькостi встановленого термiнального встаткування.
Вiдкриття 4 нових вiддiлень у м. Днiпропетровську (Амур-Нижнєднiпровське, Пiвнiчне,
Калiновське й Лiвобережне).
За пiдсумками рейтингу ПАРД Банк, як Зберiгач, зайняв 9 мiсце серед Зберiгачiв цiнних паперiв
України.
РIК 2005:
Досягнута домовленiсть iз малайзiйським банком Bank Islam Malaysia на здiйснення угод
торговельного фiнансування.
Органiзована служба маркетингу й розвитку Банку, почате впровадження нової програми роботи
iз клiєнтами.
Розроблена ефективна система ризику-менеджменту й пiдвищена якiсть кредитного портфеля
Банку.
Вiдкриття нового головного офiсу в м. Днiпропетровську.
При участi Банку створене Перше Всеукраїнське бюро кредитних iсторiй.
По даним Українського Рейтинговий Агентства АБ "Кредит-Днiпро" зайняв лiдируючi позицiї в
рейтингу "Гвардiя брендов".
Рiст обсягiв приватних внескiв Банку на 42% до 300 млн. грн.
Емiтовано бiльше 50 тисяч карт VISA Int.
Реалiзовано 57 зарплатних проектiв на пiдприємствах України (загальна кiлькiсть реалiзованих
зарплатних проектiв досягло 176 пiдприємств).
За пiдсумками рейтингу ПАРД в 2005 р. Банк, як Зберiгач, зайняв 9 мiсце.
РIК 2006:
Сiчень
Банк зайняв перше мiсце в Днiпропетровськiй областi i восьме мiсце у всеукраїнському рейтингу,
опублiкованому Державною Податковою Адмiнiстрацiєю України, по рiвню сплати податкiв
банкiвськими установами в 2005 р.
Лютий
Вiдкрита кредитна лiнiя на загальну суму 30 млн. грн. холдингу "Арт Метал Фурнiтура".
Березень
Пiдписана угода про спiвпрацю з Болгарською Експертною Кредитною Агенцiєю (BAEZ).
Квiтень
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Пiдписана угода про спiвпрацю з Banque de commerce et de placements S.A., Женева, Швейцарiя.
Вiдкрита кредитна лiнiя на загальну суму 33 млн. грн. корпорацiї "Ольвiя".
Травень
Вiдкрито повнофункцiональне вiддiлення "Нагiрне" в м. Днiпропетровську.
Червень
Загальнi збори акцiонерiв Банку обрали Головою Наглядової Ради Середенко Д.М., Головою
Правлiння Макарова П. О.
Липень
Отримана лiцензiя НБУ на здiйснення операцiй з банкiвськими металами на мiжнародних ринках.
Серпень
Вiдкрито вiддiлення "Iндустрiальне" в м. Днiпропетровську.
Вiдкрито вiддiлення "Чернiвецьке" в м. Чернiвцi.
Впроваджена в експлуатацiю нова версiя Iнтернет Клiєнт-Банку в iноземнiй валютi.
Вересень
Впроваджена програма iпотечного кредитування в рамках Фонду Фiнансування Будiвництва
житлового комплексу "Сокiл" в м. Чернiвцi.
Вiдкрито вiддiлення "Павлоградське" в м. Павлоград.
Вiдкритi кредитнi лiнiї ЗАТ "Трубний завод ВСМПО-АВIСМА" i ВСП "Шахта "Садова" на
загальну суму 29 млн. грн.
Почала функцiонувати оновлена версiя Iнтернет-сайту Банку "Кредит-Днiпро".
Жовтень
Вiдкрито вiддiлення "Шевченкiвське" в м. Нiкополь.
Вiдкрита кредитна лiнiя на загальну суму 32 млн. грн. ТОВ "Завод "Вiрто".
Листопад
Впроваджений новий банкiвський продукт - кредитна карта з пiльговим перiодом кредитування
"зРУЧНI грошi".
Грудень
Мiжнародна рейтингова агенцiя Moody's надала Банку рейтинги "В3/NP/E+/Stable/Baa3.ua".
Пiдписана угода з American Express про обслуговування дорожнiх чекiв (TRAVELERS CHEQUE
ASSOCIATES LTD).
Банк збiльшив регулятивний капiтал до 212 млн. грн.
Пiдписана угода про мiжбанкiвську спiвпрацю з AKA Ausfuhrkredit-Gesellschaft mbH,
Франкфурт-на-Майнi, Нiмеччина.
РIК 2007:
Сiчень
Голова Правлiння Банку "Кредит-Днiпро" Макаров П. О. увiйшов до рейтингу найуспiшнiших
топ-менеджерiв банкiвської системи України "Гвардiя керiвникiв".
Вiдкрита кредитна лiнiя на загальну суму 4,4 млн. доларiв ЗАТ "Трубний завод ВСМПОАВIСМА".
Лютий
Пiдписана угода про пряме фiнансування з американською компанiєю Cargill Financial Services
International.
Вiдкрита кредитна лiнiя ТОВ "Торговий будинок "Метизи".
Пiдписана угода про мiжбанкiвську спiвпрацю з LHB INTERNATIONALE HANDELSBANK AG,
Франкфурт-на-Майнi, Нiмеччина.
Березень
Вiдкрито вiддiлення "Львiвське" в м. Львiв.
Квiтень
Мiжнародна рейтингова агенцiя Fitch надала Банку рейтинги "В-/В/D/E/5/Stable/BBB-(ukr)".
Травень
Вiдкрито 4 вiддiлення в м. Днiпропетровськ: "Правобережне", "Схiдне", "Жовтневе", "Кiровське".
Рейтингова агенцiя Експерт-Рейтинг надала Банку pi-рейтинг "В++".
Червень
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Вiдкрита кредитна лiнiя на загальну суму 5 млн. грн. пiдприємствам корпорацiї "АВIТО".
Вiдкрито вiддiлення "Одеське" в м. Одеса.
Вiдкрита кредитна лiнiя на загальну суму 10 млн. грн. ТОВ "Арда"
Липень
Впроваджений новий банкiвський продукт - програма автокредитування "Машина за годину".
Вiдкрито 2 вiддiлення в м. Днiпропетровськ: "Гагарiнське", "Березiнське".
Серпень
Впроваджений call-центр
Вiдкрито вiддiлення "Криворiзьке" в м. Кривий Рiг.
Пiдписана угода про спiвробiтництво з Credit Europe Bank, N.V., Нiдерланди.
Вересень
Вiдкрито вiддiлення "Днiпродзержинське" в м. Днiпродзержинськ.
Вiдкрито вiддiлення "Донецьке" в м. Донецьк.
Жовтень
Вiдкрито вiддiлення "Полтавське" в м. Полтава.
РIК 2008:
Сiчень
Вiдкрито вiддiлення "Запорiзьке Центральне" в м. Запорiжжя
Обiг за переказах грошових коштiв перевищив 15 млн. грн.
Кредитний портфель склав 2,162 млрд. грн.
Лютий
Вiдкритi кредитнi лiнiї з загальним лiмiтом 9 млн. грн. днiпропетровським компанiям ЧПФ
"Агроцентр" i АП ТОВ "Агроцентр К"
Вiдкрита вiдновлювана кредитна лiнiя з лiмiтом 22 млн. грн. "Приднiпровськiй Аграрнiй Групi"
Березень
Вiдкрито вiддiлення "Миколаївське" в м. Миколаїв
Фiнансова група Cargill Financial Services International, Inc. (США) надала Банку кредитнi засоби
у розмiрi $4,5 млн.
Компанiї ПП "Реардi" (ТМ "Велика ложка") наданий кредит в сумi 8 млн. грн.
Упроваджена нова програма кредитування для розвитку пiдприємств малого i середнього бiзнесу.
Упроваджена програма медичного страхування i страхування життя спiвробiтникiв
Квiтень
Упроваджений новий банкiвський продукт - кредити на придбання житлової нерухомостi
строком до 30 рокiв
Кредитний портфель склав 2, 482 млрд. грн.
Вiдкрите вiддiлення "Iвано-Франкiвське" в м. Iвано-Франкiвськ
Банк увiйшов до ТОП-20 найнадiйнiших банкiв України
Травень
Мiжнародне рейтингове агентство Fitch привласнило Банку новi рейтинги
Червень
Компанiї ВАТ "Мотор-Сiч" наданий кредит в сумi 3 млн. доларiв США
Вiдкрито вiддiлення "Кременчуцьке" в м. Кременчук
Компанiї ТОВ "ВЕСТА-Пласт" наданий портфель кредитних лiнiй з загальним лiмiтом 12 млн.
доларiв США
Компанiї ТОВ "М'ясна Традицiя" наданий iнвестицiйний кредит на суму 2 млн. доларiв США
Вiдкрито вiддiлення "Черкаське" в м. Черкаси
Липень
7 липня Банк вiдзначив 15-рiччя роботи на українському ринку банкiвських послуг
Кредитний портфель склав 2, 919 млрд. грн.
Вiдкрите вiддiлення "Марiупольське" в р. Марiуполь
Загальний депозитний портфель склав 1, 245 млрд. грн.
Об'єм активiв склав 3, 300 млрд. грн.
Фiнансовий результат дiяльностi Банку за 6 мiсяцiв 2008 р. склав 17,2 млн. грн.
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Серпень
Вiдкрита кредитна лiнiя на суму 5,5 млн. доларiв США нацiональної мережi мобiльного зв'язку
"Мобiлочка"
Банк одержав дозвiл на вступ до Нацiональної системи масових електронних платежiв
Вiдкрито 20-е вiддiлення в Днiпропетровську
Мiжнародне рейтингове агентство Moody's змiнило прогноз рейтингу Банку "Кредит-Днiпро" з
"стабiльного" на "позитивний"
Вiдкрито вiддiлення "Запорiзьке Iндустрiальне" в м. Запорiжжя
Пiдписана угода про залучення субсидiарного кредиту в сумi 20 млн. доларiв США
Вiдкрито вiддiлення "Луганське" в м. Луганськ
Вiдкрито вiддiлення "Донецьке Центральне" в м. Донецьк
Вiдкрито вiддiлення "Одеське Таїровське" в м. Одеса
Вересень
Вiдкрито вiддiлення "Сiмферопольське" в м. Сiмферополь
Вiдкрито вiддiлення "Криворiзьке Центральне" в м. Кривий Рiг
Вiдкрита кредитна лiнiя на суму 25 млн. грн. ЗАТ "Луганський трубний завод"
Банк запропонував клiєнтам новий вклад до запитання "Вiльнi коштi"
Банк "Кредит-Днiпро" вступив в Нацiональну систему масових електронних платежiв
Вiдкрито вiддiлення "Львiвське Шуваровськоє" в м. Львiв
Жовтень
Впроваджена благодiйна програма "ПОДАРУЙ ТЕПЛО"
Банк виступив партнером гастролей квартету Iгоря Бутмана у Днiпропетровську
Вiдкрито вiддiлення "Херсонське" в м. Херсон
Пiдвищена дохiднiсть на 3-4-й купоннi перiоди облiгацiй серiї "C"Кредитний портфель
збiльшено на 45,6%
Корпорацiї "БIОСФЕРА" надано довгостроковий кредит у сумi 8 млн. доларiв США
ВАТ "Кременчуцький колiсний завод" надано вiдновлювальну траншеву кредитну лiнiю з
лiмiтом 8 млн. грн.
Листопад
Вiдкрито вiддiлення "Тернопiльське" в м. Тернополi
Банк розпочав розмiщення облiгацiй серiї "E"
Грудень
Банк отримав статус ринкового партнера у Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
РIК 2009:
Сiчень
Банк почав фiнансування Мiжнародної науково-промислової корпорацiї "ВЕСТА" в межах
Другої програми розвитку експорту спiльно з МБРР
Лютий
Агентство Fitch Ratings пiдтвердило рейтинги Банку
Банк збiльшив статутний капiтал до 315 млн. грн.
Банк направить $20 млн. на кредитування українських експортерiв в першому кварталi 2009 року
Пiсля пiдтвердження рейтингу на рiвнi В Банк припинив спiвпрацю з рейтинговим агентством
Fitch
Квiтень
Акцiонери Банку направили прибуток за 2008 рiк на розвиток Банку
Травень
Банк пропонує новий вигляд депозитiв
Банк реорганiзований в публiчне акцiонерне товариство
Червень
"Два кроки до вiдпочинку!" Стартує акцiя Програми пiдтримки пенсiонерiв.
Банк розширює свою мережу в Новомосковське
Липень
Клiєнти Банку в Днiпропетровську можуть сплатити комунальнi послуги через банкомати.
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Банк проводить спецiальну акцiю до дня металурга
Серпень
Стартує нова Програма для власникiв зарплатних карт Банку "ПРЕМIЯ ДЛЯ СВОЇХ"
Банк проводить акцiю до дня Шахтаря
Вересень
В рамках Програми пiдтримки пенсiонерiв вiдбувся останнiй розiграш путiвок до Трускавця
Банк реалiзував зарплатний проект на заводi корпорацiї "Бiосфера"
Стартує другий етап "Програми пiдтримки пенсiонерiв"
Жовтень
Банком пiдписано договiр про реалiзацiю зарплатного проекту для спiвробiтникiв
Днiпропетровського хлiбозаводу №9.
Банк виступив генеральним спонсором камерного оркестру iм. Гарi Логвина "Времена года"
Листопад
Банк в десятцi найнадiйнiших банкiв України
Банк виграв тендер Пенсiйного Фонду України!
Грудень
Банк розширює свою мережу в м. Нiкополь.
РIК 2010:
Лютий
Банк увiйшов до групи великих банкiв - з розмiром активiв бiльше 4 млрд. грн.
Банк увiйшов до десятки банкiв, що лiдирують в залученнi засобiв вiд населення
Почата спiвпраця з Мiжнародною системою грошових переказiв MIGOMR.
Почата реалiзацiя комплексної Програми кредитування агросектора.
Квiтень
Вiдкрито 2 вiддiлення у Львовi.
Впроваджена перша в Українi система дистанцiйного обслуговування роздрiбних клiєнтiв
HYPERLINK "http ://www.bssys.com/credit/sulfiz/private/"" ДБО BS - Client. Приватний Клiєнт".
Травень
Почата спiвпраця з системою грошових переказiв MoneyGram.
Надана кредитна лiнiя на суму 35 млн. грн. компанiї ТОВ "Амарант".
Червень
Вiдкрито 2 вiддiлення в Києвi.
Наданий овердрафт у розмiрi 5 млн. грн. компанiї "Геркулес".
У рамках Програми пiдтримки агросектора Банк вiдкрив кредитну лiнiю з лiмiтом 20 млн. гривен
компанiї ТОВ "Союз-3", яка входить до складу "Українського Агропромислового Холдингу".
Клiєнтська пiдтримка Банку Кредит Днiпро почала здiйснюватися в Skype
Липень
Голова Наглядової ради Банку Дмитро Середенко увiйшов до п'ятiрки кращих фiнансистiв
України.
Почата спiвпраця з мiжнародною системою термiнових грошових переказiв HYPERLINK "http
://www.creditdnepr.com.ua/retail/cash-remittance/unistream/ "ЮНИСТРИМ.
Банки-партнери з Австрiї, Росiї, Швейцарiї пiдтвердили свою довiру до Банку, встановивши для
нього бланковi лiмiти на проведення операцiй FOREX i TRADE FINANCE.
Наданий овердрафт одному з найбiльших нафтотрейдерiв Схiдної України - компанiї
"ПАРАЛЕЛЬ".
Вiдкрито 2 вiддiлення в Києвi i 1вiддiлення у Львовi.
Серпень
Банк зайняв 5-е мiсце в рейтингу "Банки, яким ви довiряєте" за результатами опитування газети
"ДЕЛО".
Система дистанцiйного банкiвського обслуговування (ДБО) роздрiбних клiєнтiв, впроваджена
Банком, дiстала назву HYPERLINK "/rus/for - you/free - bank/"" Free Bank".
Вересень
Вiдкрито 3 вiддiлення в Києвi.
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Жовтень
Кредитна лiнiя вiдкрита компанiї "СЕНТРАВIС" .
Вiдкрито перше вiддiлення в Севастополi.
Листопад
Премiя Ukrainian Marketing AwardsT вручена маркетинг-директору Банка Кредит Днiпро.
Додатковi переваги для власникiв карт Банку Кредит Днiпро i власникiв паливних карт Нефтек.
Грудень
Вiдкрито Схiдне регiональне управлiння.
Банк Кредит Днiпро розширює мережу у Львовi.
Рейтинговое агентство Moody's пiдвищило прогноз довгострокового рейтингу Банку на 2 позицiї
до "позитивного", пiднявши при цьому нацiональний рейтинг також на 2 позицiї до Baa1.ua
РIК 2011:
Сiчень
Незалежне рейтингове агентство "Кредит-рейтинг" оголосило про привласнення довгострокового
кредитного рейтингу iнвестицiйного класу uaА - ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" з прогнозом
"стабiльний".
Вiдкрито Європейське вiддiлення в Днiпропетровську.
Об'єм емiсiї платiжних карт Банку Кредит Днiпро перевищив 300 000 одиниць.
Лютий
У рамках стратегiчної Програми пiдтримки агропромислового комплексу Банк Кредит Днiпро
надав кредитнi кошти Українському Агропромисловому Холдингу iз загальним лiмiтом 14,8 млн
грн.
Банк Кредит Днiпро активно кредитує великi пiдприємства харчової, сiльськогосподарської,
паливної галузей: ЗАТ "ДКХП №1", яке входить до складу групи компанiй "Укринтерпродукт", 100 млн грн.; компанiя "АгроТэк" - 10 млн доларiв США;
ТОВ "Азовнефтепродукт" - 10 млн доларiв США.
Березень
Банк Кредит Днiпро почав емiсiю карт премиум- класcа MasterCard Platinum.
Квiтень
Банк Кредит Днiпро запустив нацiональну рекламну кампанiю Пенсiйної програми, обличчям
якої стала народна артистка України, популярна актриса театру i кiно Ада Роговцева.
Вiдкрито Оболонське вiддiлення в Києвi i Космiчне вiддiлення в Запорiжжя.
Травень
Банк Кредит Днiпро продовжив стратегiчну спiвпрацю з пiдприємствами агропромислового
комплексу i металургiї. Вiдкритi кредитнi лiнiї лiдируючому виробниковi труб з нержавiючої
сталi компанiї "Сентравис" - 3,5 млн євро i Українському Агропромисловому холдингу на суму
91,5 млн грн.
Почало роботу Захiдне регiональне упарвление Банка Кредит Днiпро у Львовi.
Стартувала акцiя "Грандiозний депозит", у рамках якої першi 10 клiєнтiв нових вiддiлень Банку
Кредит Днiпро отримують можливiсть розмiстити депозит на спецiальних вигiдних умовах пiд
пiдвищенi процентнi ставки.
Вiдкрито Воронцовское вiддiлення в Днiпропетровську.
Банк Кредит Днiпро увiйшов до числа банкiв-учасникiв "Українського iндексу ставок по
депозитах фiзичних осiб".
Банк Кредит Днiпро став генеральним партнером київського центру сучасного мистецтва
PinchukArtCentre в органiзацiї першої в Схiднiй Європi персональної виставки популярного
дансько-iсландського художника Олафура Элиассона. Виставка стала найбiльш популярною за
всю iсторiю PinchukArtCentre. Її вiдвiдало близько 190 тис. людина.
Банк Кредит Днiпро увiйшов в ТОП- 20 найактивнiших "депозитних" банкiв за версiєю журналу
"Грошi".
Голова Правлiння Банку Кредит Днiпро Павло Макаров увiйшов до 20 кращих банкiрiв України
за версiєю журналу "Фокус".
Червень
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Банк Кредит Днiпро увiйшов до числа самих електронних банкiв України згiдно з рейтингом
всеукраїнського тижневика "Инвестгазета", зайнявши 12 мiсце серед українських банкiв, що
надають послугу Интернет-банкинга.
Банк Кредит Днiпро продовжує розширювати регiональну мережу i вiдкриває свої
представництва вiдразу в двох важливих регiонах України : Пiвденне регiональне управлiння в
Одесi i територiальне управлiння в Запорiжжя.
Почали роботу два новi вiддiлення в Донецьку i одне в Києвi.
Липень
Банк Кредит Днiпро вiдмiтив своє вiсiмнадцятилiття. Урочиста церемонiя святкування вiдбулася
в Нацiональнiй фiлармонiї України, де два вiдомi камернi оркестри, що представляють Схiд i
Захiд України - "Пори року" (м. Днiпропетровськ) i "Вiртуози Львова" (м. Львiв), спiльно
виконали "Кармен-сюїту" Бизе-Щедрина.
Банк Кредит Днiпро спiльно з компанiєю Dragon Capital успiшно розмiстив облiгацiї серiї F
загальною номiнальною вартiстю 100 млн гривен.
Стартувала програма автокредитування Банку Кредит Днiпро з процентною ставкою вiд 0,01%
рiчних.
Серпень
Банк Кредит Днiпро розширює регiональну мережу в Донецьку, Одесi i Запорiжжя - вiдкрито 3
новi вiддiлення.
Банк Кредит Днiпро зайняв друге мiсце в рейтингу надiйностi великих банкiв вiд журналу
"Грошi.UA" за пiдсумками першого пiврiччя 2011 року.
Банк Кредит Днiпро вiдкрив кредитнi лiнiї АСК "Укррiчфлот" на 3,6 млн дол. США
У рамках комплексної програми пiдтримки АПК Банк Кредит Днiпро вiдкрив кредитнi лiнiї
компанiї ТОВ "Комбiнат хлiбопродуктiв "Тальное" на загальну суму 32,5 млн грн.
Вересень
Вiдкрито Платонiвське вiддiлення в Днiпропетровську.
Першим Заступником Голови Правлiння ПАО "Банк Кредит Днiпро" призначений Андрiй
Савчук.
На запрошення Банку Кредит Днiпро Ада Роговцева провела творчi вечори для клiєнтiв Банку
Кредит Днiпро в Києвi, Днiпропетровську, Донецьку, Запорiжжя i Никополе.
Банк Кредит Днiпро представив автокредит з процентною ставкою вiд 0,01% рiчних на
найбiльшiй автомобiльнiй виставцi "Столичне автошоу".
Жовтень
Банк Кредит Днiпро вiдкриває 90-е вiддiлення своєї регiональної мережi. За пiдсумками 9 мiсяцiв
2011 року мережа вiддiлень Банку збiльшилася на 30%.
Вiдкрито 2 новi вiддiлення в Донецьку i Житомирi.
Листопад
Банк Кредит Днiпро представляє "Велику вiсiмку" - перший в Українi мультивалютний депозит з
восьмирiвневим захистом заощаджень.
Мiжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service пiдвищило довгостроковий рейтинг
ПАО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" по депозитах в нацiональнiй валютi до рiвня В2.
За пiдсумками 9 мiсяцiв 2011 р.. Банк Кредит Днiпро увiйшов до трiйки фiнустанов-лiдерiв по
приросту депозитiв клiєнтiв - фiзичних осiб за даними АУБ.
Банк Кредит Днiпро i "Профспiлка атестованих працiвникiв органiв внутрiшнiх справ України"
приступили до створення програми лояльностi "Discount PAP Club". Спiльний соцiальний проект
Банка Кредит Днiпро i "Профспiлки атестованих працiвникiв органiв внутрiшнiх справ України" "Discount PAP Club" - охоплює бiльше 2 млн чоловiк по усiй Українi.
Грудень
Банк Кредит Днiпро нагороджений Системою "Мiжнароднi Грошовi Перекази ЛIДЕР" в
номiнацiї "Успiх року".
Банк Кредит Днiпро вiдкрив перше вiддiлення у Вiнницi i нове вiддiлення в Харковi.
Банк Кредит Днiпро зайняв друге мiсце у своїй групi в рейтингу ИнвестГазеты UKRAINIAN
BANKER AWARDS в номiнацiї "найдинамiчнiшi банки".
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РIК 2012:
Лютий
Стартувала добродiйна кампанiя Фонду Олени Пiнчук «АНТИСНIД» та Банку Кредит Днiпро
щодо збору коштiв для допомоги ВIЧ-позитивним дiтям.
Банк Кредит Днiпро увiйшов до складу «Незалежної Асоцiацiї Банкiв України».
Банк Кредит Днiпро перемiг в конкурсi Державної Казначейської Служби України.
Стартувала соцiальна програма iз кредитування купiвлi електромобiлiв.
Банк Кредит Днiпро — переможець проектiв «ТОП-100. Рейтинг кращих компанiй України» та
UKRAINIAN BANKER AWARDS.
Голова Правлiння Банку Кредит Днiпро Павло Макаров — лауреат премiї «Людина року-2011» в
номiнацiї «Фiнансист року».
Березень
Згiдно з рейтингом авторитетного тижневика «Дiлова столиця» Банк Кредит Днiпро названо
одним з чотирьох банкiв, що пропонують найкращi умови автокредитування.
Банк Кредит Днiпро увiйшов до ТОП-9 банкiв з кращими ощадними вкладами рейтингу «50
провiдних банкiв України» вiд газети «Комерсант-Україна».
Квiтень
Банк Кредит Днiпро вiдкрив двi кредитнi лiнiї великому агрохолдингу B.I.G. Harvest Group PLC.
Стартувала нова акцiйна програма для клiєнтiв старшого вiку «Подорож до мрiї». Кожен учасник
акцiї отримав шанс виграти головний приз — один з трьох 7-денних турiв на двох до
легендарного європейського курорту Карлови Вари.
Травень
Стартувала депозитна акцiя «Дотик до успiху»: вкладники дiстали можливiсть виграти один з 10
планшетних комп'ютерiв Apple iPad 2.
Банк Кредит Днiпро надав мультивалютну кредитну лiнiю СТОВ «Дружба-Нова».
Банк Кредит Днiпро вiдзначено нагородою системи грошових переказiв AVERS.
Банк Кредит Днiпро вiдкрив кредитну лiнiю ЗАТ «Артемiвськ Вайнерi» (Донецька область).
Розпочало роботу нове вiддiлення в Полтавi.
Червень
Банк Кредит Днiпро увiйшов до ТОП-10 банкiв, що найдинамiчнiше розвиваються, за
результатами першого кварталу 2012 р. (рейтинг IА «РБК-Україна») та до ТОП-12 українських
банкiв за обсягами депозитiв фiзосiб (рейтинг сайту Banker.ua).
Клiєнтам-фiзособам запропоновано новий продукт — споживчий кредит пiд заставу нерухомостi.
Липень
На честь свого 19-рiччя Банк виступив органiзатором свята для вихованцiв дитячих будинкiв
Києва та Днiпропетровська.
Пiдприємствам АПК запропонована нова комплексна програма кредитування.
Власники iPhone дiстали доступ до системи Iнтернет-банкiнгу Free Bank.
Банк Кредит Днiпро увiйшов до ТОП-20 українських банкiв за кiлькiстю активних платiжних
карт.
Стартувала акцiя Банку iз прийому платежiв на користь вищих та середньоспецiальних учбових
закладiв.
Серпень
Банк Кредит Днiпро увiйшов до ТОП-20 українських банкiв за кiлькiстю активних платiжних
карт
Вересень
Нова депозитна акцiя «Подвiйна вигода» вiд Банку Кредит Днiпро пропонує збiльшити суму
вкладу в два рази
Жовтень
Банк Кредит Днiпро визнано одним з переможцiв проекту «ТОП-100. Рейтинг кращих компанiй
України»
Банк Кредит Днiпро увiйшов до ТОП-8 найбiльш електронних українських банкiв За даними
сайту Banker.ua
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Банк Кредит Днiпро увiйшов до ТОП-13 українських банкiв за сумою депозитного портфелю
фiзосiб Офiцiйний сайт
Банка Кредит Днiпро увiйшов до ТОП-3 кращих web-представнiцтв українських банкiв
Листопад
Банк Кредит Днiпро розпочав надавати своїм клiєнтам послуги грошових переказiв за системою
Contact
Голова правлiння ПАТ «Банк Кредит Днiпро» Павло Макаров увiйшов до ТОП-10 кращих
банкiвських топ-менеджерiв за версiєю журналу «Деньги.UA».
Грудень
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО став одним iз трьох переможцiв у номiнацiї «Кращий депозитний
продукт» i посiв друге мiсце в своїй групi за активами у номiнацiї «Найбiльш динамiчнi банки»
щорiчної премiї UKRAINIAN BANKER AWARDS
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО увiйшов до ТОП-17 найнадiйнiших українських банкiв рейтингу
журналу «Кореспондент».
За даними тижневика БIЗНЕС БАНК КРЕДИТ ДНIПРО - один з двох найбiльших банкiв за
розмiром чистих активiв в Днiпропетровському регiонi.
Стартувала програма iпотечного кредитування вiд БАНКУ КРЕДИТ ДНIПРО.
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО визнаний одним з двох найбiльш динамiчних банкiв з українським
капiталом авторитетного рейтингу «ТОП-100».
За даними нацiонального агропорталу Latifundist.com БАНК КРЕДИТ ДНIПРО увiйшов до ТОП12 банкiв, що активно кредитують АПК.
РIК 2013:
Сiчень
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО анонсував програму розвитку дистанцiйного банкiвського
обслуговування
За пiдсумками 2012 року кiлькiсть користувачiв Iнтернет-банкiнгу FREE BANK вiд БАНКУ
КРЕДИТ ДНIПРО зросла на 84%
Лютий
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО вiдкрив кредитнi лiнiї - компанiї «Украгроком» на 2 млн. дол США i
холдингу «Сiльгосппродукт» на 5 млн. дол США
Березень
Промо-акцiя БАНКУ КРЕДИТ ДНIПРО стала однiєю з найгучнiших подiй на фестивалi «Нова
Масляна» з телеканалом СТБ
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО став одним з трьох українських банкiв, який емiтував першi в Українi
платiжнi карти Visa payWave
Квiтень
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО полiпшив умови кредитування пiдприємств АПК на купiвлю
агротехнiки
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО посiв 11-е мiсце в групi С рейтингу 75 найбiльш надiйних банкiв
України
Травень
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО запропонував клiєнтам новий депозит «Пори року»
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО взяв участь у Днях Європи в Українi з програмою «Зеленому мiсту екомобiль»
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО запропонував нову послугу - грошовi перекази по Українi без вiдкриття
рахунку
Червень
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО запропонував клiєнтам скористатися беззаставними кредитами
готiвкою
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО увiйшов до ТОП-15 найбiльш комфортних банкiв України
Акцiя з безкоштовного оформлення карти VISA Pokupon стартувала з 20 червня 2013 р.
Липень
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО вiдзначає своє 20-ти рiччя
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БАНК КРЕДИТ ДНIПРО визнаний переможцем рейтингу «Ввiчливi банки» сайту banki.ua
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО увiйшов до ТОП-10 рейтингу вiдкритостi банкiв
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО запропонував клiєнтам нову послугу «Розумний рахунок»
Жовтень
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО пропонує спецiальний продукт для дiтей та їх батькiв в рамках проекту
«Всесвiтнiй день заощаджень в Українi»
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО вiдкриває офiцiйну сторiнку в facebook.com
Листопад
За пiдсумками листопада БАНК КРЕДИТ ДНIПРО показав позитивну динамiку фiнансового
результату i активiв
Грудень
Проходить акцiя з можливiстю виграти святковий бонус до депозитної програми «Пори року»
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО визнаний кращим регiональним банком 2013
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО став принциповим членом MasterCard Worldwide
Власникам карток MasterCard, емiтованих БАНКОМ КРЕДИТ ДНIПРО, доступний зал премiумкласу в термiналi D аеропорту «Бориспiль».
Станом на 01.01.2014 ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв.
Банк з усiма своїми вiддiленнями є єдиною системою.
Регiональна мережа ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО» складається з 80 унiверсальних вiддiлень (вiддiлення з комплексним обслуговуванням
юридичних та фiзичних осiб:
1. Повне найменування пiдроздiлу - Алчевське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Алчевськ, вул. Ленiна, 6, Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру
Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 28.12.06;
2. Повне найменування пiдроздiлу - Амур-Нижньоднiпровське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Калинова, 53, пом.122, Дата внесення
НБУ запису вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 07.11.01;
3. Повне найменування пiдроздiлу - Березинське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Березинська, 24 пом.2; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 20.06.07;
4. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Артемiвське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»,
Мiсцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 282; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 23.03.11;
5. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Берестейське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Лагерна, 38; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру
Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 30.03.11;
6. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Буковинське" ПАТ «БАНККРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Чернiвцi, вул. Бетховена, 6; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 19.09.11;
7. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Воронцовське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. iм. Газети Правда,1; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 23.05.11;
8. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Дзержинське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Кривий Рiг, пр. Металургiв, 24; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.07.11;
9. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Калiнiнське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Донецьк, бул. Шевченко, 66; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 07.10.11;
10. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Кiровське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Донецьк, вул. Терешкової, 1; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
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реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.07.11;
11. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Космiчне" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. Пiвнiчнокiльцева, 10а; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 05.04.11;
12. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Личакiвське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Львiв, вул. Романчука, 2; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру
Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 11.05.11;
13. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Маяковське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, вул. 40 р. Радянської України 72; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 06.06.11;
14. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Оболонське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Тимошенко, 21; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 24.06.11;
15. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Олександрiвське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 58; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 01.08.11;
16. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Платонiвське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, ж/м Тополь – 2, д.28; Дата внесення НБУ
запису вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 31.08.11;
17. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Приморське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Толстого, 20; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру
Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 20.06.11;
18. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Пушкiнське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Харкiв, вул. Пушкiнська, 3; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 11.11.11;
19. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Таїровське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Корольова, 92; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.07.11;
20. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Унiверситетське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Донецьк, вул. Унiверситетська, 28; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 24.06.11;
21. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Центральне" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Харкiв, вул. Iванова, 12/16; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 24.10.11;
22. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Червоноармiйське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Красноармiйська, 112; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 14.09.11;
23. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Шахтарське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Донецьк, вул. Артема, 171; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 24.06.11;
24. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Шевченкiвське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Львiв, вул. В. Чорновола, 19; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 26.11.10;
25. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення «Василькiвське» ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Василькiвська, 2; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 14.12.10;
26. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення «Виноградарське» ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, пр. Свободи, 15/1; Дата внесення НБУ запису вiдомостей
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 03.12.10;
27. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення «Європейське» ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, бульвар Європейський, 2; Дата внесення НБУ
запису вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 24.12.10;
28. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення «Познякiвське» ПАТ «БАНК КРЕДИТ
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ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. П. Григоренко, 28; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 10.12.10;
29. Повне найменування пiдроздiлу - Гагарiнське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, 102 пом. 46; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 20.06.07;
30. Повне найменування пiдроздiлу - Днiпродзержинське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Днiпродзержинськ, вул. Тагiльська, 8; Дата внесення НБУ
запису вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 20.02.09;
31. Повне найменування пiдроздiлу - Донецьке центральне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Донецьк, вул. 50 рокiв СРСР, 106; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 08.12.10;
32. Повне найменування пiдроздiлу - Дорогожицьке вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Щусєва, 4; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 27.09.10;
33. Повне найменування пiдроздiлу - Жовтневе вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. К.Маркса 55/109; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 27.04.07;
34. Повне найменування пiдроздiлу - Запорiзьке Iндустрiальне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, пр. Металургiв, 17/12; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.07.08;
35. Повне найменування пiдроздiлу - Запорiзьке Центральне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 153/89; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.11.07;
36. Повне найменування пiдроздiлу - Захiдне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Будьоного,51/3; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 16.07.99;
37. Повне найменування пiдроздiлу - Iндустрiальне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. iм. Газ. "Правда",86; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 15.08.06;
38. Повне найменування пiдроздiлу - Калиновське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Калинова, 9А; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.11.07;
39. Повне найменування пiдроздiлу - Кiровське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Тiтова, 6; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 14.05.07;
40. Повне найменування пiдроздiлу - Комунарiвське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Братiв Трофимових, 40; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 21.08.08;
41. Повне найменування пiдроздiлу - Кременчуцьке вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Кременчук, вул. Ленiна, 40; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 03.06.08;
42. Повне найменування пiдроздiлу - Криворiзьке вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Кривий Рiг, пр. Гагарiна, 55/14, 41; Дата внесення НБУ запису вiдомостей
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 14.05.07;
43. Повне найменування пiдроздiлу - Лiвобережне вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, пр. Визволителiв, 3; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 21.08.01;
44. Повне найменування пiдроздiлу - Лiвобережне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Щербини, 3; Дата внесення НБУ запису вiдомостей
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 08.12.02;
45. Повне найменування пiдроздiлу - Луганське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Луганск, пл. Героїв ВВВ, 7/250; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 06.08.08;
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46. Повне найменування пiдроздiлу - Марiупольске вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Марiуполь, вул. Енгельса, 26/2; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 27.06.08;
47. Повне найменування пiдроздiлу - Миколаївське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Миколаїв, вул. Дунаєва, 57/3; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 22.02.08;
48. Повне найменування пiдроздiлу - Мiнське вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Героїв Сталiнграду, 22; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 05.10.10;
49. Повне найменування пiдроздiлу - Мiське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» ;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, 96; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.07.08;
50. Повне найменування пiдроздiлу - Морське вiддiлення м Севастополь ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Севастополь, вул. Велика Морська, 33; Дата внесення НБУ
запису вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 22.09.10;
51. Повне найменування пiдроздiлу - Нагiрне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Писаржевського, 1А кiм105; Дата внесення НБУ
запису вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 11.05.06;
52. Повне найменування пiдроздiлу - Нижньоднiпровське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Столетова, 21 НТЗ; Дата внесення НБУ
запису вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 16.07.99;
53. Повне найменування пiдроздiлу - Нiкопольське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Нiкополь, пр. Трубникiв, 91; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.03.01;
54. Повне найменування пiдроздiлу - Новомосковське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Новомосковськ, вул. Радянська, 30; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 25.06.09;
55. Повне найменування пiдроздiлу - Одеське вiддiлення ПАТ “БАНК КРЕДИТ ДНIПРО";
Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Рiшельєвська, 35/37; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 18.04.07;
56. Повне найменування пiдроздiлу - Павлоградське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Павлоград, вул. Шевченка,128; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 24.10.06;
57. Повне найменування пiдроздiлу - Першотравенське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Нiкополь, пр. Трубникiв, 6/61; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 09.11.07;
58. Повне найменування пiдроздiлу - Петровське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. Петровського,58 ПИК; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 08.09.04;
59. Повне найменування пiдроздiлу - Пiвденне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. Героїв Сталiнграду,119; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 15.11.99;
60. Повне найменування пiдроздiлу - Пiвнiчне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Липова,1а; Дата внесення НБУ запису вiдомостей
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 06.06.02;
61. Повне найменування пiдроздiлу - Повiтрофлотське вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, пр. Воздухофлотський, 42; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 19.08.10;
62. Повне найменування пiдроздiлу - Полтавське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Полтава, вул. Пушкiна, 41; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 16.08.07;
63. Повне найменування пiдроздiлу - Пушкiнське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр.Пушкiна.37; Дата внесення НБУ запису вiдомостей
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до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 01.11.07;
64. Повне найменування пiдроздiлу - Саксаганске вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Саксаганського, 69; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 21.06.10;
65. Повне найменування пiдроздiлу - Сiмферопольське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Сiмферополь, вул. Севастопольська, 22/2; Дата внесення НБУ
запису вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 22.08.08;
66. Повне найменування пiдроздiлу - Соломенське вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Лукашевича, 15а; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 10.03.04;
67. Повне найменування пiдроздiлу - Срiбнокiльське вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Срiбнокiльська, 22; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 02.06.10;
68. Повне найменування пiдроздiлу - Сумське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Суми. вул. Сумсько-Київських девiзiй, 20; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 19.04.10;
69. Повне найменування пiдроздiлу - Схiдне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. Героїв 12, 72; Дата внесення НБУ запису вiдомостей
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 18.04.07;
70. Повне найменування пiдроздiлу - Театральне вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 36; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 27.09.10;
71. Повне найменування пiдроздiлу - Троєщинське вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, пр. Маяковського, 47; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 19.08.10;
72. Повне найменування пiдроздiлу - Тростянецьке вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Харкiвське шосе, 152; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 08.06.10;
73. Повне найменування пiдроздiлу - Тургенiвське вiддiлення м. Київ ПАТ “БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО"; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Тургєневська, 25; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 27.09.10;
74. Повне найменування пiдроздiлу - Херсонське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Херсон, пр. Ушакова, 79; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 09.10.08;
75. Повне найменування пiдроздiлу - Центральне вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 6; Дата внесення НБУ запису вiдомостей
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 21.08.10;
76. Повне найменування пiдроздiлу - Центральне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна,17; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 15.07.08;
77. Повне найменування пiдроздiлу - Чернiвецьке вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Чернiвцi, пр. Незалежностi, 114а; Дата внесення НБУ запису вiдомостей
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 12.01.09;
78. Повне найменування пiдроздiлу - Шевченкiвське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Нiкополь, вул. Шевченко, 190; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 26.09.06;
79. Повне найменування пiдроздiлу - Шуварiвське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Львiв, вул. Хуторiвка, 4б ТЦ "Шувар"; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 09.09.08.
80. Повне найменування пiдроздiлу - "Печерське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» в м. Києвi,
Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Мечникова, 3 Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру
Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 06.02.2012.
Тимчасово призупиненi вiддiлення у 2013р. в зв’язку з економiчною недоцiльнiстю iснування:
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1. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Житомирське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Житомир, вул. Московська, 24; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 07.10.11;
2. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Олексiївське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Харкiв, вул. Людвiга Свободи, 35; Дата внесення НБУ запису вiдомостей
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.11.11;
3. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Суворiвське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Днiпропетровська дорога, 78; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 28.07.11;
4. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Центральне" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Вiнниця, вул. Коцюбинського, 4; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.11.11;
5. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Яснополянське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр. Героїв, 46; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 04.05.11;
6. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення «Чоколiвське» ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Київ, бульвар Чоколiвський, 31; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 20.10.10;
7. Повне найменування пiдроздiлу - Львiвське Центральне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Львiв, вул. Шухевича, 3/1; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 16.04.10;
8. Повне найменування пiдроздiлу - Черкаське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Черкаси, бульвар Шевченка, 242; Дата внесення НБУ запису вiдомостей
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 18.06.08.
Закритi вiддiлення у 2013р в зв’язку з економiчною недоцiльнiстю iснування:
1. Повне найменування пiдроздiлу - Ленiнградське вiддiлення м. Київ ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, пр. Миру, 2/3; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 21.06.10;
2. Повне найменування пiдроздiлу - Замарстинiвське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Львiв, вул. Липинского, 54; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 15.06.10.
Мотиви створення вiддiлень - обслуговування клiєнтiв Банку, розширення їх кола та сфери
послуг, залучення вiльних грошових коштiв, отримання прибутку тощо. Основнi функцiї
вiдповiдно до положення про вiддiлення: залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських
металiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб, в частинi залучення депозитiв вiд
юридичних та фiзичних осiб, крiм банкiв. Вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських)
рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах, в частинi вiдкриття та ведення поточних
рахункiв клiєнтiв, у тому числi переказ грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних
iнструментiв та зарахування коштiв на них. Розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому
числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на
власний ризик, в частинi розмiщення залучених коштiв фiзичним та юридичним особам, крiм
банкiв, вiд iменi Банку та на умовах, визначених Банком. Розмiщення залучених у вклади
(депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на
власних умовах та на власний ризик, в частинi розмiщення залучених коштiв фiзичним та
юридичним особам, крiм банкiв, вiд iменi Банку та на умовах, визначених Банком. Випуск
банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток, в частинi
здiйснення операцiй з використанням банкiвських платiжних карток. Операцiї з валютними
цiнностями: Неторговельнi операцiї з валютними цiнностями. Ведення рахункiв клiєнтiв
(резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi
України. Залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України, крiм
мiжбанкiвських операцiй. Торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за
винятком валютно-обмiнних операцiй). Операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку
України (крiм банкiв) в частинi: вiдкриття та ведення поточних та вкладних (депозитних)
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рахункiв клiєнтiв у банкiвських металах (крiм фiзичної поставки); залучення банкiвських металiв
на вклади (депозити) клiєнтiв (крiм фiзичної поставки); купiвля за гривнi банкiвських металiв, що
зберiгалися у Банку на рахунках клiєнтiв в банкiвських металах i не видавалися у фiзичнiй формi;
продаж банкiвських металiв за гривнi. зберiгання цiнностей або надання в майновий найм
(оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа.
На кiнець 2012 року в банку було 90 дiючих вiддiлень, в перебiгу 2013 року у зв'язку з
тимчасовою економiчною недоцiльнiстю iснування банком було закрито 2 вiддiлення i тимчасово
призупинено 8 вiддiлень.
Чисельнiсть службовцiв емiтента на 31 грудня 2013 року становила 1392 осiб.
Cередньооблiкова чисельнiсть працiвникiв облiкового складу (осiб) за 2013 рiк становила 1363
осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) за
2013 рiк становила 30 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) за
2013 рiк становила 6 осiб.
Фонд оплати працi за 2013 рiк становив 97 023 302,29 грн., що на 3 027 102,29 грн. бiльше нiж у
2012 роцi (в 2012р. – 93 996 200,00 грн.).
Протягом звiтного 2013 року емiтент здiйснював заходи спрямованi на забезпечення пiдвищення
рiвня квалiфiкацiї працiвникiв операцiйним потребам шляхом проведення семiнарiв та тренiнгiв.
1. Асоцiацiя українських банкiв (АУБ), мiсцезнаходження об'єднання: 02002, м. Київ, вул.
М.Раскової, 15.
Асоцiацiя українських банкiв (АУБ) (далi – Асоцiацiя) дiє на основi Закону України ”Про банки i
банкiвську дiяльнiсть”, iнших законодавчих актiв України та цього Статуту. Вона є
правонаступницею Асоцiацiї комерцiйних та кооперативних банкiв УРСР. Асоцiацiя створена
для сприяння розвитку банкiвської системи України, представництва iнтересiв своїх членiв у
органах державної влади та управлiння, захисту прав банкiв, забезпечення зв’язкiв з
громадськiстю, закордонними банками та їх об’єднаннями. Асоцiацiя є недержавна, незалежна,
добровiльна, некомерцiйна органiзацiя, що об’єднує українськi банки та банкiвськi об’єднання
(далi – банки). Членство в Асоцiацiї не накладає на її членiв нiяких обмежень щодо комерцiйної,
громадської та будь-якої iншої дiяльностi, що не заборонена законом. Банк прийнятий до Членiв
АУБ 15.06.1994р. Фiнансовий результат станом на 01.01.2014р. (млн. грн.): Обiймає 121 позицiю
з 128-ми; Фiнансовий результат - (-23,013). Депозити юридичних осiб станом на 01.01.2014р.
(млн. грн.): Емiтент обiймає 28 позицiю з 128-ми; Сума, всього - 1654,385; Питома вага (%) 0,832; Частка в зобов'язаннях (%) - 31,124; Кошти до запитання - 548,331; Строковi депозити 1106,055. Депозити фiзичних осiб станом на 01.01.2014р. (млн. грн.): Емiтент обiймає 21 позицiю
з 128-ми; Сума, всього - 3182,020; Питома вага (%) - 0,882; Частка в зобов'язаннях (%) - 59,863;
Кошти до запитання - 470,304; Строковi депозити - 2711,716. Структура кредитно-iнвестицiйного
портфеля станом на 01.01.2014р. (млн. грн.): Емiтент обiймає 31 позицiю з 128-ми; КIП - 3873,78;
Питома вага (%) - 0,529; Мiжбанкiвськi кредити - 0,00; Резерв пiд заборгованiсть банкiв - 0,00;
Кредити юридичним особам - 3760,70; Кредити фiзичним особам - 284,45; Резерв пiд кредити та
заборгованiсть клiєнтiв - 490,21; Цiннi папери - 318,85. Капiтал на 01.01.2014р. (млн. грн.):
Емiтент обiймає 28 позицiю з 128-ми; Капiтал - 868,311; Капiтал (млн.ЄВРО) - 78,640; Питома
вага (%) - 0,495; Статутний капiтал - 315,000. Активи та зобов'язання станом на 01.01.2014р.
(млн.грн.): Емiтент обiймає 28 позицiю з 128-ми; Активи - 5891,90; Питома вага (%) - 0,580;
Балансовий капiтал - 576,38; Зобов'язання - 5315,52.
2. АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI", мiсцезнаходження об'єднання: 49000, м.
Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30.
АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI" - (надалi - Асоцiацiя) є вiдкритим
об'єднанням професiйних учасникiв фондового ринку, яке засноване на засадах рiвноправностi,
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вiльного волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв. Головними цiлями Асоцiацiї є: виконання функцiй та повноважень саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв фондового
ринку вiдповiдно до чинного законодавства України; - забезпечення високого професiйного рiвня
дiяльностi членiв Асоцiацiї; - представництво членiв Асоцiацiї та захист їх професiйних iнтересiв,
в тому числi шляхом їx представництва в органах державної влади; - професiйна пiдготовка та
пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв членiв Асоцiацiї; - iнформування членiв Асоцiацiї стосовно
законодавства, яке регулює їх професiйну дiяльнiсть, та про всi змiни, що вносяться до нього; розробка та контроль за дотриманням норм та правил поведiнки, регламентiв, правил здiйснення
операцiй з фiнансовими iнструментами, вимог до професiйної квалiфiкацiї фахiвцiв членiв
Асоцiацiї та iнших документiв, передбачених законодавством; - впровадження ефективних
механiзмiв розв'язання спорiв мiж членами Асоцiацiї, мiж членами Асоцiацiї та їх клiєнтами,
iншими фiнансовими установами; - розроблення та впровадження заходiв щодо захисту клiєнтiв
членiв Асоцiацiї та iнших iнвесторiв, а також дотримання етичних норм та правил поведiнки
членiв Асоцiацiї у їх взаєминах з клiєнтами; - створення системи довiри iнвесторiв до
професiйних учасникiв фондового ринку; - сприяння у створеннi належної законодавчої бази для
розвитку фiнансового ринку України; - сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж
професiйними учасниками фондового ринку; - iнформування громадськостi про дiяльнiсть
Асоцiацiї та її членiв; - АУФТ здiйснює контроль за додержанням членами Асоцiацiї Правил
Асоцiацiї. Банк є учасником Асоцiацiї з 23.06.2009р. (Свiдоцтво №804 видане 27.08.2009р.).
Головним чинником важливостi Асоцiацiї для його членiв є активний захист їх iнтересiв шляхом
нормативних iнiцiатив, що спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та модернiзацiї
iнфраструктури вiтчизняного фондового ринку, надання конкурентних переваг за рахунок
автоматизацiї дiяльностi, представництва членiв у вiдносинах з органами державної влади.
Апарат АУФТ приймає участь у створеннi та пiдготовцi проектiв законодавчих та нормативних
актiв, а також проводить методологiчну роботу та надає консультацiйну пiдтримку членам
Асоцiацiї. Вiдповiдно до основних напрямкiв дiяльностi, АУФТ на системному рiвнi проводить
роботу в напрямку удосконалення законодавчої та нормативної бази з питань здiйснення
професiйної дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, удосконалення саморегулювання,
проведення iнформацiйних та публiчних заходiв. АУФТ надає консультацiйну пiдтримку своїм
членам, а також компанiям, якi збираються отримати лiцензiю на здiйснення торгiвлi цiнними
паперами. АУФТ перша серед СРО на фондовому ринку запровадила попередню перевiрку
адмiнiстративних даних своїх учасникiв. АУФТ - перша та єдина СРО, котра надає
спецiалiзоване програмне забезпечення, яке забезпечує формування адмiнiстративних даних
торговця цiнними паперами та iнших облiкових аналiтичних реєстрiв вiдповiдно до вимог
чинного законодавства. АУФТ спiвпрацює з акредитованим центром сертифiкацiї ключiв
«Комунiкацiйний фондовий центр», який видає посиленi сертифiкати ключiв електронного
цифрового пiдпису для здiйснення електронного документообiгу (далi - ЕДО), та займає активну
позицiю щодо створення єдиного iнформацiйного простору ЕДО в Українi. АУФТ перша та
єдина серед СРО започаткувала практику проведення Iнтернет-конференцiй з питань дiяльностi
професiйних учасникiв фондового ринку iз залученням фахiвцiв регулятора. АУФТ приймає
постiйну участь у роботi комiтетiв Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.
3. Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД), мiсцезнаходження об'єднання:
01133, Україна, Київ, вул. Щорса, 32 б, примiщення 61.
Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД) – професiйне об’єднання на фондовому
ринку України. Асоцiацiя, заснована 1996 року, представляє iнтереси всiх вiтчизняних
депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 2013 роцi ПАРД вкотре пiдтвердила
статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної дiяльностi - депозитарна
дiяльнiсть, та отримала статус Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, що
провадять дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. ПАРД є неприбутковим об'єднанням
учасникiв фондового ринку, що провадять професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi
цiнними паперами, управлiння активами iнституцiйних iнвесторiв, депозитарну дiяльнiсть. ПАРД
створена з метою сприяння здiйсненню професiйної дiяльностi на фондовому ринку членами
ПАРД, розроблення i затвердження правил, стандартiв професiйної поведiнки, пiдвищення
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квалiфiкацiї фахiвцiв членiв ПАРД. Метою створення та дiяльностi ПАРД не є досягнення угоди
щодо розподiлу фондового ринку, а також не є координацiя дiяльностi її членiв на цьому ринку у
жодний спосiб, який би порушував законодавство про захист економiчної конкуренцiї. ПАРД
створена як недержавна органiзацiя, що заснована на засадах рiвноправностi, вiльного
волевиявлення i спiльностi iнтересiв своїх членiв, та була зареєстрована Печерською РДА м.
Києва 20.09.1996 року. Головними цiлями ПАРД є: - iнформацiйна, методична i технiчна
пiдтримка членiв ПАРД; - здiйснення представницьких функцiй i захист iнтересiв членiв асоцiацiї
у державних органах та iнших установах, допомога цим органам i установам в розробцi
законопроектiв i проектiв нормативних актiв, якi стосуються ринку цiнних паперiв; - розробка i
впровадження у дiяльнiсть членiв ПАРД єдиних норм, стандартiв i правил етичної i професiйної
поведiнки на фондовому ринку; - утвердження взаємної довiри, надiйностi, порядностi та
дiлового партнерства у взаємовiдносинах мiж членами ПАРД; - впровадження системи
посередництва i вирiшення спорiв, що можуть виникати мiж членами ПАРД або мiж її членами i
третiми особами. ПАРД для досягнення розвитку фондового ринку в Українi на цивiлiзованих
засадах має такi функцiї: - розробка i впровадження єдиних технологiчних стандартiв, норм,
вимог, правил i процедур, а також кодексiв i правил етичної i професiйної поведiнки на
фондовому ринку; - iнформування членiв ПАРД та iнших учасникiв фондового ринку про чинне
законодавство у галузi цiнних паперiв та про поточнi змiни в ньому; - пiдтримка постiйних
зв'язкiв з засобами масової iнформацiї, поширення через них iнформацiї з питань фондового
ринку, оприлюднення публiчних заяв i вплив на громадську думку; - збiр, узагальнення та
аналiтична обробка статистичної iнформацiї про професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку; розробка рекомендованих стандартiв iнформацiйного обмiну мiж суб`єктами галузi, а також з
iншими учасниками фондового ринку; - здiйснення пiдтримки нових технологiчних процесiв, якi
впроваджуються на фондовому ринку України; - проведення добровiльної сертифiкацiї
програмного забезпечення операцiй на фондовому ринку; - розробка навчальних планiв та
програм вiдповiдно до квалiфiкацiйних вимог НКЦПФР, органiзацiя та координацiя пiдготовки
фахiвцiв, якi здiйснюють професiйну дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв, визначення квалiфiкацiї
вказаних осiб; - поширення не конфiденцiйної iнформацiї про членiв ПАРД, в тому числi про те,
якi технологiї ними використовуються; - спiвробiтництво i кооперування з iншими органiзацiями
i об`єднаннями, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на фондовому ринку, в тому числi з
мiжнародними.
4. ПрАТ "УМВБ", мiсцезнаходження об'єднання: 04070, м. Київ, вул.Межигiрська, буд. 1.
На сьогоднiшнiй день до Групи УМВБ, створеної у 2009 роцi, входять ПрАТ "Українська
мiжбанкiвська валютна бiржа", Унiверсальна товарна бiржа «Контрактовий дiм УМВБ", ТОВ
"ФТН Монiтор Україна". Мета дiяльностi Групи УМВБ – сприяння створенню на Українi
цивiлiзованих засад функцiонування бiржового ринку й формування сучасної ринкової
iнфраструктури як невiд’ємної складової економiчної полiтики країни, з метою надання
суспiльству iндикаторiв стану та тенденцiй на фiнансовому на товарних ринках i дiєвих ринкових
механiзмiв регулювання Уряду. Мiсiя ПрАТ "УМВБ" - стати провiдною нацiональною бiржею на
фiнансовому ринку України, iнтегрованою у свiтове спiвтовариство. Доктриною розвитку бiржi є
створення єдиного нормативного та сучасного технологiчного простору щодо здiйснення
операцiй з фiнансовими iнструментами на бiржовому ринку та проведення клiрингу i розрахункiв
за ними з забезпеченням механiзмiв управлiння ризиками та системи гарантування виконання
зобов’язань за укладеними угодами. ПрАТ "УМВБ" є що не єдиною бiржею на Українi, яка
завжди займала i займає активну позицiю щодо розвитку та просунення ринкiв нових фiнансових
iнструментiв, для чого активно спiвпрацює як з законодавчими i регулятивними органами, так i
безпосередньо з учасниками фiнансового та товарного ринкiв. На сьогоднi ПрАТ "УМВБ" є
бiржею, яка здiйснює органiзацiю торгiвлi фiнансовими iнструментами (цiнними паперами, репо,
деривативами як фiнансовими, так i товарними) та розрахунки i клiринг за укладеними на бiржi
угодами з забезпеченням механiзмiв управлiння ризиками та системи гарантiй по виконанню
угод.
5. Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй, мiсцезнаходження об'єднання: 02660, м. Київ,
вул. Марини Раскової, 11, 3-й поверх (лiве крило).
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«Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй» зареєстроване 29.07.2005 р. та дiє на основi
Закону України № 2704-IV вiд 23.06.2005 р. «Про органiзацiю формування та обiгу кредитних
iсторiй». На даний момент ПВБКI дiє на пiдставi безстрокової лiцензiї Держфiнпослуг АГ
№505535 вiд 02.02.2012р. ПВБКI першим серед бюро кредитних iсторiй України отримало
лiцензiю Мiнiстерства юстицiї України вiд 26.01.2007 р. № 307652 на здiйснення дiяльностi
пов’язаної iз збиранням, обробленням, зберiганням, захистом, використанням iнформацiї, яка
складає кредитну iсторiю. Бюро створене у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю за
участю Асоцiацiї українських банкiв, 33 банкiв, 2 страхових i лiзингової компанiї та iсландської
компанiї КредитIнфо Груп. Серед учасникiв бюро — найбiльшi банки України, якi є лiдерами на
ринку кредитування населення, що надає можливiсть мiжнародним експертам оцiнювати частку
бюро на ринку у розмiрi 70%. БЮРО веде кредитнi iсторiї юридичних i фiзичних осiб та надає
банкам i небанкiвським фiнансово-кредитним установам великий спектр спецiалiзованих систем
пiдтримки прийняття рiшень та управлiння ризиками. Споживачами послуг ПВБКI виступають
банки, страховi i лiзинговi компанiї, кредитнi спiлки, компанiї, що надають послуги зв’язку тощо.
Бюро збирає всю iнформацiю (позитивну та негативну), яка передбачена Законом України №
2704-IV вiд 23.06.05 р. «Про органiзацiю формування та обiгу кредитних iсторiй» та складає
кредитну iсторiю. Емiтент є учасником ПВБКI з липня 2005р. Основними послугами ПВБКI є: ведення та надання кредитних звiтiв; - монiторинг кредитоспроможностi позичальника; - скоринг
кредитного бюро; - автоматизована обробка i оцiнка заяв на видачу кредитiв (аутсорсинг); iнформацiя для страхового ринку; - конектор кредитного бюро; - iншi послуги, пов'язанi з
веденням кредитних iсторiй. ПВБКI є нацiональною iнституцiєю, мiсiя якої полягає у створеннi
систем управлiння кредитними ризиками для банкiв та небанкiвських органiзацiй i сприяннi
розширенню доступу до кредитiв широких верств населення України.
6. Асоцiацiя "Фондове Партнерство", мiсцезнаходження об'єднання: 01133, м. Київ, вул. Щорса,
31 (5 поверх).
Асоцiацiя «Фондове Партнерство» (ранiше - Асоцiацiя ПФТС) створена в лютому 1996 року i на
сьогоднiшнiй день є одним iз найчисельнiших та найбiльш авторитетних об?єднань професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, що отримало визнання серед представникiв органiв державної
влади та iнвесторiв на ринку цiнних паперiв, як в Українi, так i за її межами. Дата вступу
Емiтента до Асоцiацiї 12.04.1997 р. Для досягнення своєї мети Асоцiацiя «Фондове Партнерство»
ставить перед собою наступнi завдання: - розроблення, поширення етичних норм, правил i
стандартiв провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку та контроль за їх
додержанням членами Асоцiацiї; - забезпечення захисту прав та законних iнтересiв членiв
Асоцiацiї; - впровадження ефективних механiзмiв розв’язання спорiв мiж членами Асоцiацiї, мiж
членами Асоцiацiї та їх клiєнтами, мiж Асоцiацiєю i її членами; - сприяння професiйному
розвитку та впровадження вимог до професiйної квалiфiкацiї фахiвцiв – працiвникiв членiв
Асоцiацiї; - захист iнтересiв та розвиток всiєї iндустрiї торгiвлi цiнними паперами; впровадження нових можливостей та фiнансових iнструментiв; - забезпечення вiдкритостi та
iнформацiйної прозоростi на ринку та iн.; - сприяння створенню i вдосконаленню законодавчого i
регуляторного середовища для фондового ринку України; - сприяння гармонiзацiї законодавства
України iз законодавством Європейського Союзу та його реформування з використанням досвiду
розвинених ринкiв; - забезпечення iнформування членiв Асоцiацiї про законодавство, яке
регулює їх професiйну дiяльнiсть, може стосуватися їх дiяльностi, а також про змiни до нього; сприяння захисту прав iнвесторiв та клiєнтiв членiв Асоцiацiї шляхом розроблення та
впровадження вiдповiдних заходiв захисту, а також шляхом забезпечення додержання членами
Асоцiацiї етичних норм, правил та стандартiв професiйної дiяльностi на фондовому ринку тощо.
Асоцiацiя в своїх дiях керується необхiднiстю забезпечення Нацiональних iнтересiв України: надходження iнвестицiй до реального сектору економiки; - створення системи фiнансових
iнструментiв для залучення коштiв в економiку України; - створення умов для пiдвищення
конкурентоспроможностi українського фондового ринку; - запобiгання перемiщенню торгiвлi
українськими цiнними паперами на iншi ринки; - оптимiзацiя державних витрат на регулювання
фондового ринку; - забезпечення повноцiнної iнтеграцiї в мiжнароднi ринки капiталу; запровадження корпоративного управлiння в Українi згiдно з Принципами корпоративного
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управлiння ОЕСР (мiжнародна Органiзацiя Економiчного Спiвробiтництва та Розвитку) та
найкращою свiтовою практикою. Асоцiацiя "Фондове Партнерство" визнана одним з
найвпливовiших об’єднань фондового ринку України, прiоритетними завданнями якого є захист
iнтересiв та розвиток iндустрiї торгiвлi цiнними паперами через впровадження нових фiнансових
iнструментiв та ринкiв, розширення кола iнвесторiв, вдосконалення нормативної бази. Дiяльнiсть
Асоцiацiї спрямована на сприяння розвитку вiдкритого i рiвно доступного фондового ринку для
його учасникiв, створення належних умов для цивiлiзованого ведення дiяльностi на фондовому
ринку, а також впровадження правил та стандартiв професiйної поведiнки. Членами Асоцiацiї
"Фондове Партнерство" є провiднi торговцi цiнними паперами (банки та iнвестицiйнi компанiї),
на яких припадає близько 90% обсягiв торгiв фондового ринку України.
7. ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС», мiсцезнаходження об'єднання: 01601, м. Київ, вул.
Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх).
Фондова бiржа ПФТС здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового
ринку України. Фондова бiржа ПФТС є найбiльшим органiзатором торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України; пiдтримує мiжрегiональну систему електронних торгiв цiнними паперами в
режимi реального часу. Дата набуття Емiтентом статусу члена бiржi – 29.07.1997р. Торговельна
система Фондової бiржi ПФТС функцiонує з 1997 року та технологiчно складається з «Ринку
котировок» та «Ринку заявок». Також в ПФТС проводяться аукцiони з продажу цiнних паперiв
Фондом державного майна України, компанiями, що проводять первинне розмiщення (IPO)
власних цiнних паперiв, або навпаки, розпродають власнi активи в цiнних паперах. Членами
Фондової бiржi ПФТС можуть бути торговцi цiнними паперами, якi мають лiцензiю на право
провадження дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами.
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями Емiтент не проводить.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.
У звiтному роцi Банк застосовував наведенi нижче змiненi МСФЗ та тлумачення IFRIC.
МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
МСФЗ (IFRS) 13 об’єднує в одному стандартi всi вказiвки щодо оцiнки справедливої вартостi
вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiни стосовно визначення того, коли компанiї
повиннi використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки щодо оцiнки справедливої
вартостi вiдповiдно до МСФЗ, в тих випадках, коли використання справедливої вартостi
вимагається або дозволяється вiдповiдно до iнших стандартiв у складi МСФЗ. Застосування
МСФЗ (IFRS) 13 не мало суттєвого впливу на оцiнки справедливої вартостi, що визначаються
Банком.
МСФЗ (IFRS) 13 також передбачає вимоги до розкриття певної iнформацiї про справедливу
вартiсть, якi замiнюють чиннi вимоги до розкриття iнформацiї, що мiстяться в iнших стандартах
в складi МСФЗ, включаючи МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї».
Банк застосував вимоги МСФЗ (IFRS) 13 щодо розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть в
цiй фiнансовiй звiтностi.
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам»
Рада з МСФЗ опублiкувала поправки до МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам», якi набирають
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати.
Поправки вносять суттєвi змiни до облiку виплат працiвникам, зокрема, усувають можливiсть
вiдстроченого визнання змiн в активах та зобов’язаннях пенсiйного плану (так званий
«коридорний метод»). Крiм того, поправки обмежують змiни чистих пенсiйних активiв
(зобов’язань), що визнаються в прибутку або збитку, чистим доходом (витратами) за процентами
та вартiстю послуг. Поправки не мали впливу на фiнансовий стан Банку.
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МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб’єктах господарювання»
МСФЗ (IFRS) 12 мiстить вимоги до розкриття iнформацiї, якi стосуються часток участi компанiї в
дочiрнiх компанiях, спiльнiй дiяльностi, асоцiйованих та структурованих компанiях. Вимоги
МСФЗ (IFRS) 12 є бiльш комплексними, нiж тi вимоги , що застосовувались ранiше щодо
дочiрнiх компанiй. Прикладом може служити ситуацiя, коли дочiрня компанiя контролюється
при наявностi меншостi прав голосу. МСФЗ (IFRS) 12 не мав впливу на фiнансову звiтнiсть
Банку.
Поправка до МСФЗ (IAS) 1 «Подання статей iншого сукупного доходу»
Поправка змiнює групування статей, що подаються в складi iншого сукупного доходу. Статтi, що
можуть бути перекласифiкованi до складу прибутку або збитку в певний момент часу у
майбутньому (наприклад, чистi витрати або доходи за фiнансовими активами, наявними для
продажу) повиннi подаватись окремо вiд статей, якi нiколи не будуть перекласифiкованi
(наприклад, переоцiнка будiвель). Поправка має вплив виключно на подання iнформацiї i не
впливає на фiнансовий стан або фiнансовi результати Банку.
Поправка до МСФЗ (IAS) 1 «Роз’яснення вимог щодо порiвняльної iнформацiї»
Поправка роз’яснює рiзницю мiж добровiльним розкриттям додаткової порiвняльної iнформацiї i
мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Компанiя повинна включити порiвняльну
iнформацiю в частинi вiдповiдних примiток до фiнансової звiтностi, коли вона на добровiльнiй
основi подає порiвняльну iнформацiю понад мiнiмуму даних за один порiвняльний перiод. В
поправцi роз’яснюється, що подання такої додаткової порiвняльної iнформацiї в примiтках до
вступного звiту про фiнансовий стан, який подається в результатi ретроспективного перерахунку
або перекласифiкацiї статей фiнансової звiтностi, не є обов’язковим. Поправка має вплив
виключно на подання iнформацiї i не впливає на фiнансовий стан або фiнансовi результати
дiяльностi Банку.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї – взаємозалiк фiнансових активiв i
фiнансових зобов’язань»
Згiдно з даними поправками, компанiї повиннi розкривати iнформацiю про права на здiйснення
взаємозалiку i вiдповiднi угоди (наприклад, угоди про надання забезпечення). Данi розкриття
забезпечать користувачiв iнформацiєю, корисною для оцiнки впливу угод про взаємозалiк на
фiнансовий стан компанiї. Новi вимоги щодо розкриття iнформацiї застосовуються до всiх
визнаних фiнансових iнструментiв, якi взаємозалiковуються у вiдповiдностi до МСФЗ (IAS) 32
«Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї». Вимоги щодо розкриття iнформацiї також
застосовуються до визнаних фiнансових iнструментiв, якi є предметом юридично закрiпленої
генеральної угоди про взаємозалiк або аналогiчної угоди незалежно вiд того, чи пiдлягають вони
взаємозалiку згiдно з МСФЗ (IAS) 32. Поправки не мали впливу на фiнансовий стан або
результати дiяльностi Банку.
Банк надає усi види сучасних банкiвських послуг, як для корпоративних, так i для приватних
клiєнтiв. Банк здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства на пiдставi
банкiвської лiцензiї № 70 вiд 28 липня 2009 року, виданої Нацiональним банком України та
оновленої Нацiональним банком України 13 жовтня 2011 року. Дана лiцензiя дає банку право
здiйснювати наступнi види банкiвських операцiй:
1.Приймання вкладiв (депозитiв) вiд юридичних та фiзичних осiб.
2. Вiдкриття та ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-кореспондентiв, у тому числi переказ
грошових коштiв з цих рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування коштiв на
них.
3. Розмiщення залучених коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
4. Надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх
виконання у грошовiй формi.
5. Придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи
наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежiв
(факторинг).
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6. Лiзинг.
7. Послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та
документiв.
8. Випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних
iнструментiв.
9. Випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток.
10. Надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
Крiм вище вказаних операцiй, на пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй
№ 70 вiд 13.10.2011 року, банк здiйснює такi операцiї:
1. Операцiї з валютними цiнностями:
- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
- операцiї з готiвкою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на
iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
- операцiї з готiвкою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах
обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з
юридичними особами-резидентами;
- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiвнерезидентiв у грошовiй одиницi України;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй за ними;
- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та
здiйснення операцiй з ними;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України;
- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках;
- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмiнних
операцiй);
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
- операцiї з банкiвськими металами на валютному ринку України;
- операцiї з банкiвськими металами на мiжрайонних ринках;
- операцiї з валютними цiнностями на мiжрайонних ринках;
- iншi операцiї з валютними цiнностями на валютному ринку України.
2. Емiсiя власних цiнних паперiв.
3. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
4. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
5. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
6. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.
7. Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
- з iнструментами грошового ринку;
- з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
- з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами;
8. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними
особами.
9. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
10. Дiяльнiсть з ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв.
Банк має лiцензiї Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України на здiйснення
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв:
- дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами, а саме: дилерської дiяльностi, брокерської дiяльностi,
андеррайтингу;
- депозитарної дiяльностi, а саме: депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв, дiяльностi з
ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв.
Перспективнi плани розвитку емiтента:
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Загальна стратегiя розвитку Банку - збiльшення ринкової капiталiзацiї Банку за рахунок:
- збiльшення обсягу власного капiталу при досягненнi його оптимальної рентабельностi i
адекватностi;
- диверсифiкацiї клiєнтської бази за допомогою стратегiчних партнерств з перспективними
корпоративними клiєнтами, пiдвищення якостi обслуговування i створення нових видiв послуг
для корпоративних клiєнтiв та їх спiвробiтникiв;
- ефективної iнтеграцiї в мiжнародну фiнансову систему;
- залучення фiнансових ресурсiв на ринках капiталу;
- розвиток роздрiбного бiзнесу за рахунок впровадження Iнтернет-банкiнгу, ВIП-банкiнгу та
iнновацiйних депозитних продуктiв.
Напрями дiяльностi Банку.
Основними елементами маркетингової стратегiї Банку є:
- повномасштабний розвиток сегменту корпоративного бiзнесу - налагодження довгострокових
партнерств шляхом пропозицiї унiкальних продуктiв, програми лояльностi та високої якостi
обслуговування;
- повномасштабний розвиток роздрiбного напряму спочатку в областi надання послуг
спiвробiтникам корпоративних клiєнтiв, з подальшим виходом у выдкритий ринок,
удосконалення Iнтернет-банкiнгу, ВIП-банкiнгу та залучення депозитiв населення;
- формування команди квалiфiкованих продавцiв банкiвських послуг;
- посилення позицiй Банку на мiжнародних фiнансових ринках;
- iндивiдуальний пiдхiд до клiєнтiв, гнучкiсть в прийняттi рiшень, надання повного комплексу
банкiвських послуг високої якостi.
- поширення асортименту банкiвських послуг за ринковими вимогами.
Основнi напрями розвитку в корпоративному бiзнесi:
- комплексне довгострокове партнерство з клiєнтами за рахунок пропозицiї унiкальних
продуктiв;
- створення клубу корпоративних клiєнтiв;
- оптимiзацiя процесу обслуговування клiєнтiв за рахунок формування команди квалiфiкованих
продавцiв;
- розширення клiєнтської бази за рахунок створення стратегiчних альянсiв i партнерств з
компанiями-власниками клiєнтських баз.
Прiоритетнi напрями розвитку роздрiбного бiзнесу Банку є:
- комплексне обслуговування спiвробiтникiв корпоративних клiєнтiв та вихiд на вiльний ринок;
- залучення депозитiв населення в регiонах присутностi;
- розвиток ВIП-банкiнгу;
- унiкальнi пропозицiї, акцiї;
- впровадження новiтнiх технологiй автоматизацiї процесiв обслуговування фiзичних осiб;
- розвиток альтернативних каналiв продаж банкiвських послуг (Iнтернет-банкiнг, мобiльний
банкiнг, iн.).
Iнформацiя про кредиторiв Банку, якi займають бiльше 10% в загальному об'ємi зобов'язань
Банку.
Станом на 01.01.2014р. Банк не має кредиторiв, з часткою заборгованостi бiльше 10% вiд
загального обсягу зобов'язань.
За останнi п'ять рокiв Банком здiйснено основнi придбання активiв, що пов'язанi з придбанням
будiвель виробничого характеру (вiддiлення) та обладнання їх для подальшої роботи, а також
автомобiлiв. Також Банком здiйсненнi значнi iнвестицiї в придбання обладнання та програмного
забезпечення для створення власного процесiнгового центру, лiцензiйних програм, програмного
забезпечення для обслуговування клiєнтiв та ве6-сайту Банку .
Iнших значних придбань, або вiдчужень активiв Банк за останнi п'ять рокiв не здiйснював.
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Банк здiйснює з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради, членами Правлiння та
iншими афiлiйованими особами в основному операцiї з залучення коштiв на вклади (депозити).
Протягом 2013 року вчинено правочинiв з розмiщення депозитiв:
- членами Правлiння, на загальну суму:
771 500,00 грн.(укладено 9 договорiв);
772 136,00 доларiв США (укладено 14 договорiв);
17 810,61 євро (укладено 2 договори);
- членами Наглядової ради, на загальну суму:
150 020,20 гривень (укладено 1 договiр);
129 479,33 доларiв США (укладено 3 договори);
52 295,48 швейцарських франкiв (укладено 1 договiр);
55,80 росiйських рублiв (укладено 1 договiр);
0,03 тройської унцiї платини (укладено 1 договiр).
Депозити вiд пов’язаних осiб залучаються на публiчних умовах, за процентними ставками, що
вiдповiдають дiючiй процентнiй полiтицi банку за вкладами для фiзичних та юридичних осiб.
Протягом 2013 року загальнi обсяги наданих кредитiв:
- членам Правлiння становлять 120 000,00 грн.;
- членам Наглядової ради становлять 200 000,00 грн.
Кредити пов’язаним особам надавались на публiчних умовах, за процентними ставками, що
вiдповiдають дiючiй процентнiй полiтицi Банку за кредитами для фiзичних та юридичних осiб.
До основних засобiв Банком включаються матерiальнi активи, якi використовуються для
здiйснення дiяльностi Банку та строк корисного використання якого бiльше нiж один рiк та
вартiстю бiльше 2500,00 грн.та вартiсть яких поступово зменшується у зв’язку з фiзичним i
моральним зносом.
Матерiальнi активи вартiстю вiд 800,00 до 2500,00 грн. зi строком корисного використання
бiльше 12 мiсяцiв вiдносяться до iнших необоротних матерiальних активiв.
До малоцiнних та швидкозношувальних предметiв вiдносяться матерiальнi активи вартiстю вiд
500,00 до 1000,00 грн. та строком служби менш нiж 12 мiсяцiв.
Предмети вартiстю до 500,00 грн. вiдносяться до товарно-матерiальних цiнностей, якi є
витратними матерiалами, та вiдразу вiдносяться на витрати поточного перiоду.
Об’єкт основних засобiв або нематерiальний актив (придбаний або створений) визнаються в
якостi активу, якщо iснує велика ймовiрнiсть отримання Банком економiчних вигод в
майбутньому вiд використання основних засобiв первiсна вартiсть активу може бути надiйно
оцiнена.
Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи визнаються по первiснiй вартостi з
вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Первiсна вартiсть включає цiну придбання основного засобу або нематерiального активу,
сплачену продавцю вiдповiдно до договору та витрати безпосередньо пов’язанi з доставкою
активу та приведенням його у стан придатний для використання за призначенням.
Основнi засоби Банку класифiкуються за такими групами:
Основнi засоби:
будинки, споруди та передавальнi пристрої;
машини та обладнання;
комп’ютери та програмне забезпечення;
транспортнi засоби;
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
iншi основнi засоби.
Iншi необоротнi матерiальнi активи:
бiблiотечнi фонди;
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи;
iншi необоротнi матерiальнi активи.
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Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Вартiсть усiх активiв пiдлягає амортизацiї. Амортизацiя власних та орендованих основних
засобiв за договорами фiнансової оренди, нематерiальних активiв нараховується щомiсяця
Головним банком та фiлiями з використанням рiвномiрного методу протягом строку корисного
використання об’єкта. Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяцем, в якому
актив став придатним для використання, i припиняється, починаючи з першого числа мiсяця,
наступного за мiсяцем вибуття об’єкта.
Нарахування амортизацiї на iншi необоротнi матерiальнi активи проводиться одноразово в
останнiй день мiсяця вводу в експлуатацiю в розмiрi 100% .
У Банку встановленi слiдуючи строки корисного використання необоротних активiв:
Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої - 50 рокiв
Машини та обладнання - 5 рокiв
Електронно-обчислювальнi машини - 3 роки
Транспортнi засоби - 5 рокiв
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 5 рокiв
Iншi основнi засоби - 5 рокiв
Капiтальнi iнвестицiї за основними засобами, що отриманi в оперативний лiзинг (оренду) Вiдповiдно до строку договору оперативного лiзингу(оренди)
Нематерiальнi активи - Вiдповiдно до правостановлюючого документа, але не менше як 10 рокiв
Строк корисного використання об’єкта основних засобiв i нематерiальних активiв може
переглядатися у разi змiни очiкуваних економiчних вигод вiд його використання.
За станом на 31 грудня 2008 року примiщення вiдображенi за переоцiненою вартiстю, яка
дорiвнює справедливiй вартостi за вирахуванням накопиченого зносу. Об’єкти основних засобiв
за групою “Примiщення та споруди” були переоцiненi незалежними професiйними оцiнювачами,
що мають вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю та вiдповiдний досвiд в оцiнцi активiв подiбної
категорiї та мiсцезнаходження. Переоцiнка до справедливої вартостi проводилась на основi
комбiнацiї загальновизнаних методiв оцiнки.
Враховуючi незначнi коливання справедливої вартостi об’єктiв, що входять до групи
“Примiщення та споруди” за станом на 1 грудня 2013 року, керiвництвом Банку було прийнято
рiшення не коригувати балансову вартiсть об’єктiв основних засобiв.
До основних факторiв, що впливають на дiяльнiсть банку, перш за все треба вiднести вимоги
законодавчих та нормативних документiв, а також економiчнi фактори, притаманнi як регiону,
так i Українi в цiлому. В правовому полi банкiвського i кредитного регулювання є проблеми, якi
треба усувати в напрямку посилення захисту iнтересiв вкладникiв та забезпечення довiри
населення до банкiвської системи. Однiєю iз головних проблем як банку, так i клiєнтiв, є гарантiї
з боку держави та НБУ щодо перспектив стабiльного курсу нацiональної валюти, а також
вiдсутнiсть досконалого дiючого законодавства, яке б регулювало вiдносини кредиторiв та
позичальникiв, захищало права акцiонерiв та iнвесторiв.
Починаючи з листопада 2013 року в Українi загострилася полiтична та економiчна ситуацiя.
Банки зiткнулися iз погiршенням дiлової активностi у рядi галузей економiки, що спричинило
зниження доходiв пiдприємств i населення, а девальвацiя нацiональної валюти призвела до
збiльшення фiнансового навантаження на пiдприємства та домогосподарства. Полiтична та
економiчна ситуацiя в країнi буде значною мiрою залежати вiд ефективностi дiй, якi буде
вживати керiвництво країни. Тому на сьогоднi неможливо оцiнити ефект, який буде мати
полiтична та економiчна криза на фiнансовий стан Банку та результати його дiяльностi в
майбутньому.
Керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримання економiчної
стабiльностi Банку в умовах, що склалися. Однак подальше погiршення ситуацiї у зазначених
вище галузях може мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку.
Наразi неможливо визначити, яким саме може бути цей вплив.
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Банком протягом 2013 року сплачено штрафiв у сумi 159 303,78 грн.
Активно-пасивнi операцiї є основною складовою дiяльностi банку.
Основнi операцiї Банку:
- залучення коштiв на внутрiшнiх та мiжнародних ринках капiталу;
- документарнi та конверсiйнi операцiї;
- кредитування юридичних осiб та фiзичних осiб (спiвробiтники корпоративних клiєнтiв);
- залучення депозитiв фiзичних та юридичних осiб;
- обслуговування поточних рахункiв клiєнтiв;
- операцiї з мiжнародними платiжними картами;
- розрахунково-касове обслуговування;
- грошовi перекази та iншi.
Контроль за управлiнням активами i пасивами здiйснює КУАП Банку.
Враховуючи значне погiршення економiчного становища в Українi, а також те що банкiвському
бiзнесу присутнi значнi ризики, Банк значну увагу придiляє збiльшенню капiталу, яке б було
адекватним зростанню активiв. У березнi 2014р. акцiонер Банку прийняв рiшення про збiльшення
статутного капiталу Банку на 85,7% до 585 млн. грн. шляхом приватного розмiщення додаткових
простих акцiй на сумму на 270 млн.грн.
За пiдсумками 2013 року власний капiтал банку складає 576 млн. грн., регулятивний капiтал –
697 млн. грн. (в т.ч. статутний капiтал - 315 млн. грн.). Такi обсяги капiталу є достатнiми для
проведення Банком активних операцiй з урахуванням ризикiв, що характернi для рiзних видiв
банкiвської дiяльностi. Зокрема, станом на 01.01.2014 року норматив адекватностi регулятивного
капiталу (платоспроможностi) становив 13.21% (при нормативно встановленому рiвнi не менше
10%), а норматив адекватностi основного капiталу – 10.92% (при нормативному значеннi не
менш 9%).
За рiвнем капiталу Банк вiднесено Нацiональним банком України до групи "достатньо
капiталiзованих" банкiв. Позитивнi результати демонструє Банк i в частинi своєї лiквiдностi. Банк
забезпечує збалансованiсть мiж строками погашення, сумами i валютами розмiщених активiв та
строками виконання, сумами i валютами своїх зобов'язань. Про це свiдчить постiйне виконання
банком всiх встановлених НБУ нормативiв лiквiдностi. Зокрема, станом на 01.01.2014 року
норматив миттєвої лiквiдностi банку склав 118.94 % (при мiнiмально встановленому рiвнi не
менше 20 %), норматив поточної лiквiдностi – 107.2 % (при нормi не менше 40 %), норматив
короткострокової лiквiдностi – 89,97 % (при мiнiмально допустимому рiвнi не менше 60 %).
Вартiсть укладених, але не виконаних договорiв за цiнними паперами станом на 01.01.2014 року
складає - 0,00 грн.
Всi договори, що укладенi Банком протягом 2013 року виконуються в термiни, якi передбаченi
умовами дiючих договорiв, вiдповiдно чинному законодавству України.
Стратегiя Банку базується на принципах максимальної прибутковостi капiталу, задоволеннi
вимог реального сектора економiки, удосконаленнi системи ризик-менеджменту в банку.
Основнi напрямки дiяльностi Банку на 2014 рiк та прогнознi показники згiдно з стратегiчним
планом розвитку:
1. Збiльшити розмiр активiв банку вище 7,5 млрд. грн.
2. Отримати чистий прибуток Банку за 2014 р. у розмiрi не менш нiж 1 млн. грн.
3. Власний капiтал збiльшити до 846 млн. грн., в тому числi за рахунок збiльшення статутного
капiталу
4. Пiдтримати на необхiдному рiвнi платоспроможнiсть i лiквiднiсть Банку.
5. Оптимiзувати ресурсну базу, забезпечити оптимальне спiввiдношення лiквiдностi та
прибутковостi.
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6. Здiйснювати прискiпливий контроль за обсягом неоперацiйних витрат банку, удосконалювати
систему контролю шляхом впровадження додаткових лiмiтiв, кошторисiв тощо.
7. Знизити частку проблемних активiв до рiвня 9-10%.
8. Проводити ефективне управлiння персоналом банку:
- пiдтримувати оптимальну кiлькiсть працiвникiв;
- систематично пiдвищувати рiвень квалiфiкацiї кадрiв;
- здiйснювати атестацiю персоналу;
- ввести в дiю нову систему мотивацiї та стимулювання персоналу.
8. Забезпечити виконання банком всiх економiчних нормативiв та норм резервування коштiв на
кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України, формувати в повному обсязi
резерви на покриття можливих втрат по активним операцiям.
Кредитування корпоративних клiєнтiв залишатиметься одною з основних ланок дiяльностi Банку.
Банк планує змiцнити позицiї в регiонах з добре розвиненим корпоративним бiзнесом, а також
поступово на базi корпоративного партнерства розвивати продаж банкiвських послуг
спiвробiтникам корпоративних клiєнтiв, при цьому дуже ретельно оцiнюючи усi ризики та
можливi негативнi наслiдки з цим пов'язанi.
Емiтент не проводить дослiджень та не виконує розробки.
Дата вiдкриття провадження у справi - 19.11.2013р.; Сторона за справою - Абакумов О.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) - 8180,57;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Алчевський мiський суд Луганської областi;
Поточний стан розгляду справи - рiшення на користь Банку вiд 05.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 19.02.2013р.; Сторона за справою - АВТОДЕТАЛЬ, ТОВ;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) - 9
908,10; Найменування суду, в якому розглядається справа - Господарський суд Дн-ської обл.;
Поточний стан розгляду справи - рiшення на користь Банку вiд 15.04.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 09.09.2013р.; Сторона за справою - Алексєєва О. Г.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) - 33
381,12; Найменування суду, в якому розглядається справа - Баглiйський районний суд м.
Днiпродзержинська; Поточний стан розгляду справи - рiшення на корисить Банку вiд
02.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 18.06.2013р.; Сторона за справою - Андрiйченко Г. В.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) 3117,81; Найменування суду, в якому розглядається справа - Ленiнський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи - рiшення на користь Банку вiд 26.09.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 23.09.2013р.; Сторона за справою - Антiпов А. Ю.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) - 4880,53;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 09.09.2013р.; Сторона за справою - Базюкевич К. М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) - 3737,3;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку 26.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 11.12.2013р.; Сторона за справою - Баленко Т.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) - 10 261,67;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Синельникiвський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 11.05.2013р.; Сторона за справою - Баранюк А.О.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) - 4863,97;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Ленiнський районний суд м.
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Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 03.12.2013р.; Сторона за справою - Бездуган Л.О.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) - 14626,18;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 03.12.2013р.; Сторона за справою - Бекман О.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) - 2 688,71;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Алчевський мiський суд Луганської областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 10.01.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 19.12.2013р.; Сторона за справою - Белина В.А.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) - 8341,16;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Ленiнський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 21.01.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.08.2013р.; Сторона за справою - Березина О. А.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) - 9 460,25;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Красногвардiйський районний суд м.
Днiпропетровськ; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 02.08.2013р.; Сторона за справою - Бєланогова, Муравей;
Змiст за справою - усунення перешкод, зняття з реєстрацiї; Розмiр позовних вимог за справою
(сума, грн.) – немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа - Ленiнський р/с м.
Запорiжжя; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 01.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.08.2013р.; Сторона за справою - Богатов Є. В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 7 489,13;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Добропiльськи й мвськрайонний суд
Донецької областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.12.2013р.; Сторона за справою - Богданов Е.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5 851,00;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Алчевський мiський суд Луганської областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 20.01.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.02.2013р.; Сторона за справою - Боднарук Г.Ю.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 14678,82;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 26.06.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.08.2013р.; Сторона за справою - Божко А. Є.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 23 406,36;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Добропiльськи й мвськрайонний суд
Донецької областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 18.09.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 03.12.2013р.; Сторона за справою - Бондаренко Т.О.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 6 380,13;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Алчевський мiський суд Луганської областi;
Поточний стан розгляду справи – рiщення на користь Банку вiд 24.01.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.11.2013р.; Сторона за справою - Борзов О.Г.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 6 851,61;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Хортицький районний суд м. Запорiжжя;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 11.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 03.12.2013р.; Сторона за справою - Боротюк А.Д.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3 189,53;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Алчевський мiський суд Луганської областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 11.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.12.2013р.; Сторона за справою - Буйненко С.Ю.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 2 144,45;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Заводський районний суд м. Запорiжжя;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 22.01.2014р.
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Дата вiдкриття провадження у справi - 28.12.2013р.; Сторона за справою - Бут С.В. дог. вiд
29.11.2007р.; Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою
(сума, грн.) – 5 738,84; Найменування суду, в якому розглядається справа - Днiпропетровський
районний суд Днiпропетровської обл.; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 28.12.2013р.; Сторона за справою - Бут Н. М.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 2422,56;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Днiпропетровський районний суд
Днiпропетровської обл.; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 06.09.2013р.; Сторона за справою - Бут С. В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 2 457,02;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Нiкопольський мiськрайонний суд Дн-ської
обл.; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 02.09.2013р.; Сторона за справою - Бутаєва О. Г.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 47224,66;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Орджонiкiдзевський районний суд
м.Запорiжжя; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 27.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 10.12.2013р.; Сторона за справою - Вареников В. В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 7 859,20;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
29.01.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.06.2013р.; Сторона за справою - Васильцев Є.О.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8709,97;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 03.07.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 30.04.2013р.; Сторона за справою - ВДВС Магдалин.
РУЮ, ПАТ "ЕРТЕ БАНК", Таценко В. О.; Змiст за справою - зняття арешту; Розмiр позовних
вимог за справою (сума, грн.) – немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа Господарський суд Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на
користь Банку вiд 21.05.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 27.12.2013р.; Сторона за справою - Вiнник Г.М.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3 119,29;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Василькiвський районний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
05.02.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 14.08.2013р.; Сторона за справою - Гвоздєв М. Г.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 4 230,54;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Алчевський мiський суд Луганської областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 10.09.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.03.2013р.; Сторона за справою - Гейко Н.Д.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8617,75;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Нiкопольський мiськрайонний суд Дн-вської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку 04.04.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 02.09.2013р.; Сторона за справою - Гирява С.Г.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 23358,57;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Сахновщинський районний суд Харкiвської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 10.09.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 10.08.2013р.; Сторона за справою - Говейний Ю. Н.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9 477,65;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.05.2013р.; Сторона за справою - Грабiвчук О. П.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 11070,87;
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Найменування суду, в якому розглядається справа - Баглiйський районний суд м.
Днiпродзержинська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.11.2013р.; Сторона за справою - Грушевська М. О.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 1
473,29; Найменування суду, в якому розглядається справа - Октябрський районний суд м.
Полтава; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 03.10.2013р.; Сторона за справою - Гулинiна Т.А.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 79 617,17;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Ленiнський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.06.2013р.; Сторона за справою - Дашковський С.Ю.,
Красногвардiйський ВДВС; Змiст за справою - звiльнення майна з-пiд арешту; Розмiр позовних
вимог за справою (сума, грн.) – немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа Господарський суд Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на
користь Банку вiд 13.08.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 25.02.2013р.; Сторона за справою - Денисова В.С.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8317,63;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Нiкопольський мiськрайонний суд Дн-вської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь банку вiд 17.06.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 26.08.2013р.; Сторона за справою - Деревнко В. I.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5 881,42;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Днiпропетровський районний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
19.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 16.09.2013р.; Сторона за справою - Дiдков В. М.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 7 128,37;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Бабушкiнський районний суд м. Дн-ська;
Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 06.12.2013р.; Сторона за справою - Дмитрiєв О. М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 4880,53;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Самарський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 24.04.2013р.; Сторона за справою – Днiпроавiа; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5000.00;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Господарський суд Днiпропетровської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 06.06.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.07.2013р.; Сторона за справою –
Днiпростальконструкцiя, Грановський О.Г.; Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр
позовних вимог за справою (сума, грн.) – 1029547.33; Найменування суду, в якому розглядається
справа - Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи –
рiшення на користь Банку вiд 01.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 11.09.2013р.; Сторона за справою – Домальчук Л. В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3 246,96;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Любешiвський районний суд Волинської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 07.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.09.2013р.; Сторона за справою – Драган В. М.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 18 809,31;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Днiпропетровський районний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
21.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 27.08.2013р.; Сторона за справою – Дубовицька К. О.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 6
821,08; Найменування суду, в якому розглядається справа - Новомосковський мiськрайонний суд
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Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.08.2013р.; Сторона за справою – Дубровська Н.О.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
6736,91; Найменування суду, в якому розглядається справа - Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 27.08.2013р.; Сторона за справою – Дуденко О. В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5 766,03;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Новомосковський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – призначено на 16.01.2014р. о 13:20.
Дата вiдкриття провадження у справi - 06.09.2013р.; Сторона за справою – Дудник О. I.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8092,06;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Самарський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 16.09.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 10.02.2013р.; Сторона за справою – Дядик О.С.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8274,15;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Нiкопольський мiськрайонний суд Дн-вської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 27.09.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 24.12.2013р.; Сторона за справою – Енергоспецбуд ТОВ
Фiрма; Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума,
грн.) – 1 272 123, 43; Найменування суду, в якому розглядається справа - Господарський суд
Харкiвської областi; Поточний стан розгляду справи – провадження зупинено. Призначено
експертизу.
Дата вiдкриття провадження у справi - 23.12.2013р.; Сторона за справою – Енергоспецбуд ТОВ
Фiрма.Лiсницький, Протас, ТОВ «УКР-ПАК СЕРВIС»; Змiст за справою - стягнення
заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 1 272 123, 43; Найменування
суду, в якому розглядається справа - 175 284,43; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 30.04.2013р.; Сторона за справою – Енiос ТОВ,
Жовтневий ВДВС; Змiст за справою - про звiльнення майна з-пiд арешту; Розмiр позовних вимог
за справою (сума, грн.) – немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа Господарський суд Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на
користь Банку вiд 11.05.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 27.09.2013р.; Сторона за справою – Енiос ТОВ, Поляков;
Змiст за справою - стягннення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
3067577,25; Найменування суду, в якому розглядається справа - Жовтневий районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшенняна користь Банку вiд 10.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 29.11.2013р.; Сторона за справою – Євдокiмов А. I.; Змiст
за справою - стягннення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 18
721.83 доларiв США; Найменування суду, в якому розглядається справа - Днiпропетровський
районний суд Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 21.08.2013р.; Сторона за справою – Євтушенко I. I.; Змiст
за справою - стягннення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 2
609,82; Найменування суду, в якому розглядається справа - Амур-Нижньоднiпровський районний
суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.08.2013р.; Сторона за справою – Єрмоленко В. I.; Змiст
за справою - стягннення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 4
922,50; Найменування суду, в якому розглядається справа - Красногвардiйський районний суд м.
Днiпропетровськ; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 08.12.2013р.; Сторона за справою – Задорожнiй М. С.;
Змiст за справою - стягннення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
3168,51; Найменування суду, в якому розглядається справа - Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 18.03.2013р.; Сторона за справою – Запорiзький
сталепрокатний завод ПАТ; Змiст за справою - стягннення заборгованостi; Розмiр позовних
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вимог за справою (сума, грн.) – 2 052 025,19; Найменування суду, в якому розглядається справа Господарський суд Запорiзької областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь
Банку вiд 01.04.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 19.03.2013р.; Сторона за справою – Запорiзький
сталепрокатний завод ПАТ; Змiст за справою - стягннення заборгованостi; Розмiр позовних
вимог за справою (сума, грн.) – 4 573 580,41; Найменування суду, в якому розглядається справа Господарський суд Запорiзької областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь
Банку вiд 16.04.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 11.04.2013р.; Сторона за справою – Запорiзький
сталепрокатний завод ПАТ; Змiст за справою - стягннення заборгованостi; Розмiр позовних
вимог за справою (сума, грн.) – 5 269 496,57; Найменування суду, в якому розглядається справа Господарський суд Запорiзької областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь
Банку вiд 25.04.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.05.2013р.; Сторона за справою – Захарова Н.М.; Змiст
за справою - стягннення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
14734,76; Найменування суду, в якому розглядається справа - Амур-Нижньоднiпровський
районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку
вiд 10.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.10.2013р.; Сторона за справою – Зеленiна С.А.; Змiст за
справою - звернення стягнення на предмет застави, скасування арешту; Розмiр позовних вимог за
справою (сума, грн.) – 64 279,07; Найменування суду, в якому розглядається справа Саксаганський р/с м. Кривого Рогу; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.06.2013р.; Сторона за справою – Зеленкова Т.В.; Змiст
за справою - визнання договору поруки недiйсним; Розмiр позовних вимог за справою (сума,
грн.) – немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа - Ялтинський районний
суд м. Ялта; Поточний стан розгляду справи – 16.08.2013р. у задоволеннi позову вiдмовлено.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.11.2013р.; Сторона за справою – Зубкова О. А.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5 571,68;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Бабушкiнський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – призначено на 17.12.2013р. о 11:30.
Дата вiдкриття провадження у справi - 29.07.2013р.; Сторона за справою – Iсаков С.С.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 16836,94;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Жовтневий районний суд м. Запорiжжя;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку 07.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.12.2013р.; Сторона за справою – Казнiна I. М.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5321,73;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 13.04.2013р.; Сторона за справою – Караманiц Н.Г.,
Караманiц К.Ф.; Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою
(сума, грн.) – 526 264,20; Найменування суду, в якому розглядається справа - Бабушкiнський рай.
суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 09.11.2013р.; Сторона за справою – Караманiц Н.Г. (до
Банку); Змiст за справою - визнання кредитного договору недiйсним; Розмiр позовних вимог за
справою (сума, грн.) – немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа Бабушкiнський районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення
суду вiд 04.12.2014р. на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 14.01.2013р.; Сторона за справою – Карманова О.О. до
Банку; Змiст за справою - трудовий спiр; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа – Комiнтернiвський районний
суд м. Харкова; Поточний стан розгляду справи – рiшення вiд 09.04.2013 р. на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 04.10.2013р.; Сторона за справою – Карташова А.Є.,
Коробенко О.П., Осипенко Д.О., ВДВС; Змiст за справою - визнання виконавчого напису таким,
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що не пiдлягає виконанню; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – немайновий;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Павлоградський м/р суд Днiпропетровської
областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 04.12.2013р.; Сторона за справою – Кейтельгiссер М.I.
(иск к Банку- кредитний договiр № 220807-Л вiд 22.08.2007 р., договiр поруки - 220807-П/2 вiд
22.08.2007); Змiст за справою - визнання договору поруки припиненим; Розмiр позовних вимог за
справою (сума, грн.) – немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа –
Бабушкiнський районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи –
розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 15.04.2013р.; Сторона за справою – Клименко Р.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 12348,87;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Синельникiвський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
02.09.13р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 23.10.2013р.; Сторона за справою – Ковальова С.С.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 7 488,91;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.08.2013р.; Сторона за справою – Колосова С.С.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 16657,32;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Новомосковський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.05.2013р.; Сторона за справою – Кононов С.О.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 13301,61;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Алчевський мiський суд Луганської областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення вiд 01.08.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 24.06.2013р.; Сторона за справою – Копирiн О.С.; Змiст за
справою - стягнення безпiдставно набутих коштiв; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.)
– 4603,14; Найменування суду, в якому розглядається справа – Жовтневий районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення (заочне) на користь Банку вiд
01.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 09.12.2013р.; Сторона за справою – Коробейник Г. М.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
6984,61; Найменування суду, в якому розглядається справа – Заводський районний суд м.
Запорiжжя; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 20.01.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 09.12.2013р.; Сторона за справою – Кошелєва М.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3926,73;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Орджонiкiдзевський районний суд м.
Запорiжжя; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.11.2013р.; Сторона за справою – Кравченко I.С.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5 042,90;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 13.08.2013р.; Сторона за справою – Крихта Р.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8 346,84;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Новомосковський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 23.10.2013р.; Сторона за справою – Криштопа С.М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 4 848,69;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 01.08.2013р.; Сторона за справою – Крохмаль Ю.М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 19
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855,06; Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Дн-ської обл.; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 10.12.2013р.; Сторона за справою – Крошка К.П.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5365,93;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 23.10.2013р.; Сторона за справою – Ксендзюк В.Л.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5 054,95;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Алчевський мiський суд Луганської областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення вiд 13.11.2013р. на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 02.04.2013р.; Сторона за справою – КСС, ТОВ; Змiст за
справою - банкрутство; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5 948 550,60;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд Днiпропетровської
областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 10.10.2013р.; Сторона за справою – Кузнєцов В.М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9 163,26;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Саксаганський районний суд м. Кривого
Рогу; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 17.11.2013р.; Сторона за справою – Кузнєцов С.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5 961,06;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.08.2013р.; Сторона за справою – Кучерук О.П.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 6 760,21;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.06.2013р.; Сторона за справою – Лаврiненко I.В.,
Коритько Л.Б., Лаврiненко В.I.; Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних
вимог за справою (сума, грн.) – 236935,79; Найменування суду, в якому розглядається справа –
Дзержинський р/с м. Кривого Рогу; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.08.2013р.; Сторона за справою – Лам О.А.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8214,91;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Ленiнський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку 24.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 18.09.2013р.; Сторона за справою – Лєлiков Р.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 18 610,88;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
15.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 29.07.2013р.; Сторона за справою – Лисенко В.О.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 12436,08;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Саксаганський районний суд м.Кривого
Рогу; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 18.04.2013р.; Сторона за справою – Лихоманов П.О.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 14124,35;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Заводський районний суд м.
Днiпродзержинська; Поточний стан розгляду справи – 04.06.2013р. ухвала про залишення позову
без руху.
Дата вiдкриття провадження у справi - 18.04.2013р.; Сторона за справою – Личаний С.Л.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 10232,25;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Перевальський районний суд Луганської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 07.05.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 28.05.2013р.; Сторона за справою – Лiпчанський Д.Ю.;
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Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
9248,99; Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський
районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку
вiд 15.08.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 10.12.2013р.; Сторона за справою – Лозицька А.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 6983,22;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 01.11.2013р.; Сторона за справою – Лужний С.С.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 7 835,52;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Баглiйський районний суд м.
Днiпродзержинська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.10.2013р.; Сторона за справою – Ляшко О.О.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 984,68;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Ленiнський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.08.2013р.; Сторона за справою – Малишева Г.М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3 907,66;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Новомосковський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 11.05.2013р.; Сторона за справою – Мананков О.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 12
285,10; Найменування суду, в якому розглядається справа – Алчевський мiський суд Луганської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення вiд 21.11.2013р. на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 08.12.2013р.; Сторона за справою – Марченко С.М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 26
318,98; Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський
районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.09.2013р.; Сторона за справою – Марчук Л.К.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 7 172,53;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Бабушкiнський районний суд м. Дн-ська;
Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 18.09.2013р.; Сторона за справою – Медведєв О.А.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 15856,69;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Новомосковський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.11.2013р.; Сторона за справою – Межинський В.О.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 11
222,50; Найменування суду, в якому розглядається справа – Алчевський мiський суд Луганської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 04.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 04.11.2013р.; Сторона за справою – Мельник Н.П.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 6 334,60;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.08.2013р.; Сторона за справою – Меркулов Ю.С.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5 208,17;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.03.2013р.; Сторона за справою – Метизи ТД ТОВ; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 1 412
398,28; Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд Запорiзької
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 24.04.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.03.2013р.; Сторона за справою – Метизи ТД ТОВ; Змiст
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за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 2 211
009,37; Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд Запорiзької
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 11.04.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.05.2013р.; Сторона за справою – Мироненко В.А.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8354,05;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Довгинцiвський районний суд м. Кривого
Рогу; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 27.08.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 01.11.2013р.; Сторона за справою – Мозгова Н.О.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 7 750,68;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 21.08.2013р.; Сторона за справою – Мороз В.С.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9 881,16;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Заводський районний суд м.
Днiпродзержинськ; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 18.01.2013р.; Сторона за справою – Мороз Т.В. до Банку;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
36439,59; Найменування суду, в якому розглядається справа – Ленiнський р/с м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – 15.04.2013р. позов задоволено.
Дата вiдкриття провадження у справi - 27.08.2013р. Сторона за справою – Мосiєнко В.Ю.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 6 973,02;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Днiпропетровський районний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
12.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 19.04.2013р.; Сторона за справою – Мухiн В.Ю.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 10905,39;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Перевальський районний суд Луганської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 03.09.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 17.05.2013р.; Сторона за справою – Немер Ю.Г.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9695,34;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Верхньоднiпровський районний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.10.2013р.; Сторона за справою – Нiколаєв А.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9189,43;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 26.12.2013р.; Сторона за справою – Олiйников В.Ю.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9339,2;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 16.12.2013р.; Сторона за справою – Опаленко В.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 12
984,14; Найменування суду, в якому розглядається справа – Новомосковський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.08.2013р.; Сторона за справою – Осолiхiна I.О.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 23613,42;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
06.11.2013 р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 25.12.2013р.; Сторона за справою – Панфiлов О.Л.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5808,65;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
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Дата вiдкриття провадження у справi - 07.10.2013р.; Сторона за справою – Парфьонов В.М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8194,55;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд Дн-ської
обл.; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 10.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.10.2013р.; Сторона за справою – Парфьонова М. М.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5
455,78; Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Дн-ської обл.; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 10.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 25.02.2013р.; Сторона за справою – Педченко Р.П.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 55564,18;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Київський районний суд м. Харкова;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 26.02.2013р.; Сторона за справою – Пелимська Л.М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 11170,49;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 04.04.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 13.09.2013р.; Сторона за справою – Перепелиця М.О.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5
476,34 USD та 9 970,49 грн.; Найменування суду, в якому розглядається справа – АмурНижньоднiпровський районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи –
рiшення на користь Банку вiд 26.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 01.02.2013р.; Сторона за справою – Перепелиця О.О.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
19121,91; Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський
районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку
вiд 25.03.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 15.09.2013р.; Сторона за справою – Перцев В.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 11 744,78;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.10.2013р.; Сторона за справою – Петелько I.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3 600,93;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Синельникiвський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
24.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.08.2013р.; Сторона за справою – Петренко С. О.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 13
790,34; Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Дн-вської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 04.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.08.2013р.; Сторона за справою – Пирсенкова Т.Г.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 14
314,71; Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський
районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 11.10.2013р.; Сторона за справою – Плетенець Ю.С.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 24
434,23; Найменування суду, в якому розглядається справа – Бабушкiнський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 25.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 25.10.2013р.; Сторона за справою – Плужнiков П.О.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9 437,34;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Жовтневий районний суд м. Запорiжжя;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 09.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 01.02.2013р.; Сторона за справою – Пльохiн С.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 12693,31;
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Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд Дн-вської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 18.04.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.07.2013р.; Сторона за справою – Поздєєв А.Г.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 56 744,35;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Жовтневий районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 17.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 04.12.2013р.; Сторона за справою – Полiмерхiмтрейдинг
ТОВ (Веста-Днiпро ПАТ); Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог
за справою (сума, грн.) – 23 371 098,71; Найменування суду, в якому розглядається справа –
Господарський суд Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на
користь Банку вiд 11.02.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 28.08.2013р.; Сторона за справою – Половинко В.А.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 10
103,70; Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Дн-вської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 19.09.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 15.10.2013р.; Сторона за справою – Полторацький О.В.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5
580,44; Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 15.08.2013р.; Сторона за справою – Поляков Ю.О.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9 257
048,89; Найменування суду, в якому розглядається справа – Бабушкiнський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку 29.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 30.05.2013р.; Сторона за справою – Пономаренко В.Є.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 32
756,81 дол. США та 41 254,13грн.; Найменування суду, в якому розглядається справа –
Жовтневий районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на
користь Банку вiд 18.06.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 15.10.2013р.; Сторона за справою – Поплико С.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3 105,08;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Харкiвський районний суд Харкiвської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку 04.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 21.08.2013р.; Сторона за справою – Приходько П.П.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 12
636,56; Найменування суду, в якому розглядається справа – Синельникiвський мiськрайонний
суд Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 11.10.2013р.; Сторона за справою – Приходько Т.К.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3905,39;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Бабушкiнський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – Позов залишено без розгляду.
Заборгованiсть погашена.
Дата вiдкриття провадження у справi - 21.08.2013р.; Сторона за справою – Радченко Д.С.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3 839,48;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Алчевський мiський суд Луганської областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 09.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 11.02.2013р.; Сторона за справою – Рамазанови; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 92 589,08;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Центрально-мiський суд м. Кривого Рогу;
Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.09.2013р.; Сторона за справою – Рибалка Є.Ф.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9 368,08;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Новомосковський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
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Дата вiдкриття провадження у справi - 27.05.2013р.; Сторона за справою – Рогов Р.Ю.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9571,63;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Петрикiвський районний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
29.07.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 10.08.2013р.; Сторона за справою – Рогозiн В. Г.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 10809,63;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Новомосковський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
16.01.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 15.10.2013р.; Сторона за справою – Романченко Н.I.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 4 185,71;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 19.06.2013р.; Сторона за справою – Романчишена О.О.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
13923,03; Найменування суду, в якому розглядається справа – Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 30.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.09.2013р.; Сторона за справою – Романюк О.О.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8 250,54;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.10.2013р.; Сторона за справою – Роменська I.О.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 881,76;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
10.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.08.2013р.; Сторона за справою – Рудинська Н.А.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 16016,4;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – призначено на 13.11.2013р. о 15-00.
Дата вiдкриття провадження у справi - 27.12.2013р.; Сторона за справою – Руснак О.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5651,98;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Михайлiвський районний суд Запорiзької
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 10.02.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 13.02.2013р.; Сторона за справою – Рябуха Н. I.,
Красногвардiйський ВДВС; Змiст за справою - звiльнення майна з-пiд арешту; Розмiр позовних
вимог за справою (сума, грн.) – немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа –
Господарський суд Дн-ської обл.; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
08.04.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.09.2013р.; Сторона за справою – Савенко О.М.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 4 811,37;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Самарський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку 11.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 25.11.2013р.; Сторона за справою – Самара В.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 20 040,23;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Жовтневий районний суд м.Запорiжжя;
Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.10.2013р.; Сторона за справою – Самойлович В.О.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 23
307,05; Найменування суду, в якому розглядається справа – Красногвардiйський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 26.11.2013р.; Сторона за справою – Свiщук К.А.; Змiст за
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справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 2619,02;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Фастiвський мiськрайонний суд Київської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 18.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 11.01.2013р.; Сторона за справою – СДПI; Змiст за
справою - скасування суми податкового боргу; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа – Днiпропетровський окружний
адмiнiстративний суд; Поточний стан розгляду справи – постанова на користь Банку вiд
23.01.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 18.04.2013р.; Сторона за справою – Сенсiна I.I. до Банку;
Змiст за справою - стягнення депозиту; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 45761,6;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Бабушкiнський р/с м. Днiпропетровська;
Поточний стан розгляду справи – 05.07.2013р. позов задоволено.
Дата вiдкриття провадження у справi - 17.12.2013р.; Сторона за справою – Сидорова О.Л.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 6 715,91;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Красногвардiйський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 09.09.2013р.; Сторона за справою – Скирта О.Л.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5 506,57;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Орджонiкiдзевський районний суд м.
Запорiжжя; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 03.12.2013р.; Сторона за справою – Скорик О.М.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8 149,39;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Днiпровський районний суд м.
Днiпродзержинськ; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 28.04.2013р.; Сторона за справою – Скриннiк В.М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 4291,71;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Жовтневий районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 07.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 16.04.2013р.; Сторона за справою – Скрипка М.М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 10054,86;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Ленiнський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 08.05.2013р.; Сторона за справою – Скупський В.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 13116,35;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Заводський районний суд м. Запорiжжя;
Поточний стан розгляду справи – рiшення вiд 04.06.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.10.2013р.; Сторона за справою – Слишко I.С.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8 070,09;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь банку вiд
10.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 15.05.2013р.; Сторона за справою – Смiрнова Т.П.,
Мкртiчян К.А.; Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою
(сума, грн.) – 6 618,15 дол.США та 4 051,17 грн.; Найменування суду, в якому розглядається
справа – Центрально-Мiський райсуд м. Кривого Рогу; Поточний стан розгляду справи – рiшення
на користь банку вiд 30.09.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 19.09.2013р.; Сторона за справою – Снопко Є.Ю.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 17805,95;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Снiжнянський мiський суд Донецької
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення вiд 10.10.2013р. на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.08.2013р.; Сторона за справою – Солнцев О.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 16 396,68;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Дзержинський р/с м. Кривого Рогу;
98

Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 29.04.2013р.; Сторона за справою – Сологуб В.М.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9072,36;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Новомосковський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
12.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 28.05.2013р.; Сторона за справою – Старина Г.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9569,06;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 5.09.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.02.2013р.; Сторона за справою – Судак В.Є.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8432,94;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Красногвардiйський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 12.03.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.04.2013р.; Сторона за справою – Судносервiс ТОВ,
Iванов, Хлань; Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою
(сума, грн.) – 10 174 132,38 дол.США; Найменування суду, в якому розглядається справа –
Бабушкiнський районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи –
розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 30.04.2013р.; Сторона за справою – Сухий А.Г.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 17208,88;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Самарський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку 09.09.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 01.10.2013р.; Сторона за справою – Тамбовцева Л.I.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3 743,39;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Алчевський мiський суд Луганської областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 06.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 28.08.2013р.; Сторона за справою – Таран В.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 21 466,24;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Новомосковський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.09.2013р.; Сторона за справою – Тарасов Т.С.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 4 978,90;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь банку вiд
18.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.02.2013р.; Сторона за справою – Тарасюк А.Г.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5 165,65;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 10.10.2013р.; Сторона за справою – Таценко В.О., ДВС;
Змiст за справою - звiльнення майна з-пiд арешту; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.)
– немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи - рiшення на користь Банку вiд
30.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.10.2013р.; Сторона за справою – Тверентiнов В.В.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 19
916,00; Найменування суду, в якому розглядається справа – Дзержинський р/с м. Харкова;
Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 14.10.2013р.; Сторона за справою – Тенетко Р.О.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8 390,27;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Самарський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення вiд 27.11.2013 р. (позовнi вимоги
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задоволено частково).
Дата вiдкриття провадження у справi - 02.09.2013р.; Сторона за справою – Терехова Л.М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 10
186,94; Найменування суду, в якому розглядається справа – Ленiнський районний суд м.
Запорiжжя; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.08.2013р.; Сторона за справою – Тирила В.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3595,5;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Вiльнянський районний суд Запорiзької
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 20.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.08.2013р.; Сторона за справою – Тирила О.Г.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9960,93;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Вiльнянський районний суд Запорiзької
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 13.01.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 26.11.2013р.; Сторона за справою – ТОВ "Свiтязь."(позов
до Банку); Змiст за справою - визнання договору поруки № 220807-П/4 вiд 22.08.2007 р.
припиненим; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – немайновий; Найменування суду, в
якому розглядається справа – Господарський суд Днiпропетровської областi; Поточний стан
розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 04.02.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.04.2013р.; Сторона за справою – Толкачов М.I.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 66 982,70;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Бабушкiнський райлнний суд м.
Днiпропетровська Бабушкiнський районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду
справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.09.2013р.; Сторона за справою – Тонкошкур В.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 10
201,32; Найменування суду, в якому розглядається справа – Новомосковський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 11.01.2013р.; Сторона за справою – ТРАНС-КРЕДИТ,
ТОВ; Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума,
грн.) – 47 000 000,00; Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд Днської обл.; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 08.02.2013р.; Сторона за справою – Третяк В.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 6298,3;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Орджонiкiдзевський районний суд м.
Запорiжжя; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 19.03.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 29.04.2013р.; Сторона за справою – Троянчук В.С.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 7291,92;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Червоногвардiйський районний суд м.
Макiївки; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 01.07.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 03.04.2013р.; Сторона за справою – УРОЖАЙ",
"ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ", Лєщинський А.О.; Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр
позовних вимог за справою (сума, грн.) – 2 500 000.00 дол.США; Найменування суду, в якому
розглядається справа – Бабушкiнський районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан
розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.07.2013р.; Сторона за справою – УРОЖАЙ",
"ЗОЛОТИЙ УРОЖАЙ", ТОВ "УКР-ТЕХНОIНВЕСТ"; Змiст за справою - стягнення
заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 13618698.16 доларiв США;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд Донецької областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 03.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 13.05.2013р.; Сторона за справою – Усик О.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 10777,93
США, 7 400,01 грн.; Найменування суду, в якому розглядається справа – АмурНижньоднiпровський районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи –
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рiшення на користь Банку вiд 02.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 01.09.2013р.; Сторона за справою – Фещенко Д.Д.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5 974,77;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Кобеляцький районний суд Полтавської
областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.08.2013р.; Сторона за справою – Фiлоненко О.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 24073,69;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Шевченкiвський районний суд м.Запорiжжя;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 30.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.02.2013р.; Сторона за справою – Ханiна М.О.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 19228,4;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 01.06.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 15.04.2013р.; Сторона за справою – Хоторничан Л.Я.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
30366,69; Найменування суду, в якому розглядається справа – Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 03.10.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 29.04.2013р.; Сторона за справою – Чистякова Г.П.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 11460,12;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Алчевський мiський суд Луганської областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 30.05.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.09.2013р.; Сторона за справою – Чуйко В.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 23 215,13;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Верхньоднiпровський районний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
17.09.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 11.04.2013р.; Сторона за справою – Шамова А.О. до
Банку; Змiст за справою - визнання договорiв недiйсними (кредитний, iпотеки); Розмiр позовних
вимог за справою (сума, грн.) – немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа –
Бабушкiнський районний суд м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи –
15.05.2013р. в позовi вiдмовлено.
Дата вiдкриття провадження у справi - 28.12.2013р.; Сторона за справою – ШамоваА.О.; Змiст за
справою - виселення та зняття з реєстрацiї; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа – Бабушкiнський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 17.12.2013р.; Сторона за справою – Шаповалова С.В.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
12495,07; Найменування суду, в якому розглядається справа – Заводський районний суд
м.Запорiжжя; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 17.01.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.05.2013р.; Сторона за справою – Шатiро Л.П.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 13593,29;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Днiпропетровський районний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
29.08.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 29.04.2013р.; Сторона за справою – Шахова Н.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3645,8;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Алчевський мiський суд Луганської областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 12.07.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.02.2013р.; Сторона за справою – Шевченко Є.О.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 13155,55;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Баглiйський районний суд м.
Днiпродзержинська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 13.08.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 18.09.2013р.; Сторона за справою – Шевчук Є.Ю.; Змiст за
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справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3 210,21;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Ленiнський районний суд м. Запорiжжя;
Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.10.2013р.; Сторона за справою – Шершньов А.А.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 13
270,23; Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
11.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.06.2013р.; Сторона за справою – Шибаєв О.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 7081,3;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Вiльнянський районний суд Запорiзької
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 12.07.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.06.2013р.; Сторона за справою – Шибаєва Ю.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 4916,68;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Вiльнянський районний суд Запорiзької
областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 13.09.2013р.; Сторона за справою – Шило Р.О.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 8 553,10;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Амур-Нижньоднiпровський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 03.08.2013р.; Сторона за справою – Шилов О.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 11013,06;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд м.
Нiкополь; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь банку вiд 04.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 30.09.2013р.; Сторона за справою – Шиловський О.П.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
164768,6; Найменування суду, в якому розглядається справа – Красногвардiйський районний суд
м. Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд
27.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 07.10.2013р.; Сторона за справою – Штик О.М.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 14 047,50;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд
Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.02.2013р.; Сторона за справою – Щербина Н.М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 19306,85;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Самарський районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 04.03.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 10.08.2013р.; Сторона за справою – Щупiй М.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 7306,48;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд м.
Нiкополь; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 18.11.2013р.; Сторона за справою – Юрков О.А.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 11101,21;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Iндустрiальний районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 14.08.2013р.; Сторона за справою – Ярина О.А.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 14 672,86;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Заводський районний суд м.
Днiпродзержинська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 21.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 02.11.2013р.; Сторона за справою – Ярошенко О.П.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 6 009,77;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Нiкопольський мiськрайонний суд м.
Нiкополь; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 13.02.2014р.
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Дата вiдкриття провадження у справi - 27.09.2013р.; Сторона за справою – Пiвденне СТОВ до
Судносервiс ТОВ, Банку, Альфа-Лекс ТОВ; Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр
позовних вимог за справою (сума, грн.) – 63 665 844,40; Найменування суду, в якому
розглядається справа – Господарський суд Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду
справи – рiшення на користь Банку вiд 25.11.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.11.2013р.; Сторона за справою – Бєлят В.Ю.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 10397,79;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Стахановський мiський суд Луганської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 12.03.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 10.12.2013р.; Сторона за справою – Воронянський О.В.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
17136,76; Найменування суду, в якому розглядається справа – Перевальський районний суд
Луганської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 20.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.12.2013р.; Сторона за справою – Зайченко Г.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 9908,61;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Перевальський районний суд Луганської
областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 13.12.2013р.; Сторона за справою – Iванець О.I.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 10894,99;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Кiровський мiський суд Донецької областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 09.01.2014 року, ухвала про
виправлення описок в судовому рiшеннi вiд 29.01.2014 року, додаткове рiшення вiд 29.01.2014
року, виконавчi листи вiд 03.03.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.12.2013р.; Сторона за справою – Костiн А.Г.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 14 695,96;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Краснолуцький мiський суд Луганської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення вiд 08.01.2014р. на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.12.2013р.; Сторона за справою – Костюченко Р.О.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5
055,15; Найменування суду, в якому розглядається справа – Краснолуцький мiський суд
Луганської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення вiд 27.01.2014р. на користь Банку,
виконавчий лист вiд 20.02.2014 року.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.12.2013р.; Сторона за справою – Кривошликов О.О.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 4
925,74; Найменування суду, в якому розглядається справа – Краснолуцький мiський суд
Луганської областi; Поточний стан розгляду справи – винесено рiшення вiд 10.02.2014 на користь
Банку (стягнення у розмiрi 23,17 грн. та судовi витрати у зв'язку з тим, що вiдповiдачем до
винесення судового рiшення було здiйснено часткове погашення боргу).
Дата вiдкриття провадження у справi - 13.12.2013р.; Сторона за справою – Молдован Д.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3 979,67;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Кiровський мiський суд Донецької областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 26 грудня 2013 року.
Дата вiдкриття провадження у справi - 26.11.2013р.; Сторона за справою – Мутян Р.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 5950,07;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Краснолуцький мiський суд Луганської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 10.12.2013 року,
виконавчий лист вiд 16.01.2014 року.
Дата вiдкриття провадження у справi - 13.12.2013р.; Сторона за справою – Орлатий О.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 10266,6;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Кiровський мiський суд Донецької областi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 09.01.2014 року, виконавчi листи
вiд 26.02.2014 року.
Дата вiдкриття провадження у справi - 22.05.2013р.; Сторона за справою – Павленко А.В.; Змiст
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за справою - стягнення заборгованостi за цивiльним позовом в рамках кримiнального
провадження; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 100 000,00; Найменування суду, в
якому розглядається справа – Ворошиловський районний суд м. Донецька; Поточний стан
розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 13.06.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.12.2013р.; Сторона за справою – Постовалов О.В.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 15
475,73; Найменування суду, в якому розглядається справа – Краснолуцький мiський суд
Луганської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 10.02.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.12.2013р.; Сторона за справою – Тягiлєв О.I.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 19 053,10;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Перевальський районний суд Луганської
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 23.12.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.12.2013р.; Сторона за справою – Чайковська М.Я.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 3
071,92; Найменування суду, в якому розглядається справа – Єнакiївський мiський суд Донецької
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 06.02.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 12.12.2013р.; Сторона за справою – Червяков Ю.М.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 13383,04;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Шахтарський мiськрайонний суд Донецької
областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.02.2013р.; Сторона за справою – Iлiка Я.М.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 600 364,88;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Cторожинецький районний суд Чернiвецької
областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь банку вiд 11.03.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 21.08.2013р.; Сторона за справою – Рихло Л.В.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 73 625,58;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Шевченкiвський районний суд м. Чернiвцi;
Поточний стан розгляду справи – рiшення (заочне) вiд 17.10.2013р. на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 31.07.2013р.; Сторона за справою – Панкевич О.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 414
669,44; Найменування суду, в якому розглядається справа – Шевченкiвський районний суд м.
Чернiвцi; Поточний стан розгляду справи – рiшення вiд 29.10.2013р. на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 25.02.2013р.; Сторона за справою – Педченко Р.П.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 55
564,18; Найменування суду, в якому розглядається справа – Київський районний суд м. Харкова;
Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 17.05.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 10.12.2013р.; Сторона за справою – Семеняк С.А.(до
Банку); Змiст за справою - стягнення заборгованностi по депозитному договору; Розмiр позовних
вимог за справою (сума, грн.) – 315 662,76; Найменування суду, в якому розглядається справа –
Дзержинський районний суд м. Харкова; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 24.12.2013р.; Сторона за справою – ТОВ фiрма
"Енергоспецбуд"; Змiст за справою - звернення стягнення на предмет iпотеки; Розмiр позовних
вимог за справою (сума, грн.) – 1 272 123,43; Найменування суду, в якому розглядається справа –
Господарський суд Харкiвської областi; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 29.01.2013р.; Сторона за справою – Карманова О.О.; Змiст
за справою - про визнання незаконним наказу про звiльнення, поновлення на роботi, стягнення
середнього заробiтку за час вимушеного прогулу; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.)
– 3327,75; Найменування суду, в якому розглядається справа – Комiнтернiвський районний суд м.
Харкова; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку 09.04.2013р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 09.12.2013р.; Сторона за справою – Нешта С.М.; Змiст за
справою - про поновлення на роботi, стягнення заробiтної плати за час вимушеного прогулу,
вiдшкодування моральної шкоди; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 54962,32;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Московський районний суд м. Харкова;
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Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.04.2013р.; Сторона за справою – Стратiєнко С.В.; Змiст
за справою - звернення стягнення; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 1 753 335,79;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Дарницький районний суд; Поточний стан
розгляду справи – 03.07.2013р. заочне рiшення на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.04.2013р.; Сторона за справою – Бабкiн М.О.; Змiст за
справою - звернення стягнення; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 71 680,70;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Дарницький районний суд; Поточний стан
розгляду справи – 03.09.2013 року - Заочне рiшення на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.04.2013р.; Сторона за справою – Бабкiна I.С.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 72 209,40;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Дарницький районний суд; Поточний стан
розгляду справи – 22.08.2013 року - Заочне рiшення на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.04.2013р.; Сторона за справою – Крiцак Л.Д.; Змiст за
справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 192 519,43;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Голосiївський районний суд м. Києва;
Поточний стан розгляду справи – 27.06.2013 року - Заочне рiшення на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 04.06.2013р.; Сторона за справою – Рашевський С.О.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 207
690,41; Найменування суду, в якому розглядається справа – Деснянський районний суд м. Києва;
Поточний стан розгляду справи – 27.06.2013 року – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.08.2013р.; Сторона за справою – Журавльова Л.В.;
Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 110
471,01; Найменування суду, в якому розглядається справа – Голосiївський районний суд м.
Києва; Поточний стан розгляду справи – 18.12.2013р. рiшення на користь Банку.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.08.2013р.; Сторона за справою – Нестеренко А.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 63
276,50; Найменування суду, в якому розглядається справа – Голосiївський районний суд м.
Києва; Поточний стан розгляду справи – 13.11.2013 г. назначена судебная экспертиза подписи.
Дата вiдкриття провадження у справi - 02.10.2013р.; Сторона за справою – Корецький до Банку;
Змiст за справою - визнання договору поруки не дiйсним; Розмiр позовних вимог за справою
(сума, грн.) – немайновий; Найменування суду, в якому розглядається справа – Печерський р-й
суд м. Києва; Поточний стан розгляду справи – Рiшення вiд 11.11.2013 р. на користь Корецького.
Дата вiдкриття провадження у справi - 21.10.2013р.; Сторона за справою – Нестеренко О.В.; Змiст
за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 77
933,19; Найменування суду, в якому розглядається справа – Голосiївський районний суд м.
Києва; Поточний стан розгляду справи – призначено на 07.02.2014р. - 9:00.
Дата вiдкриття провадження у справi - 26.03.2013р.; Сторона за справою – ТОВ "Вiшва Ананда",
Синтал; Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума,
грн.) – 22 259 289,55; Найменування суду, в якому розглядається справа – Господарський суд
Херсонської областi; Поточний стан розгляду справи – призначено судове засiдання на
21.01.2014р. 11:30.
Дата вiдкриття провадження у справi - 28.03.2013р.; Сторона за справою – Денисов Андрiй
Дмитрович - поручитель по кредитному договору Котамана С.В.; Змiст за справою - про
стягнення заборгованостi за договором поруки; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) –
211 334,96; Найменування суду, в якому розглядається справа – Малиновський районний суд м.
Одеси; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 29.03.2013р.; Сторона за справою – Крикун Руслан
Андрiйович (цивiльний позов в рамках кримiнального провадження); Змiст за справою - про
стягнення майнової шкоди; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 62018,43;
Найменування суду, в якому розглядається справа – Суворовський районний суд м. Одеси;
Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 15.04.2013р.; Сторона за справою – Терентьєв Володимир
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Володимирович; Змiст за справою - про стягнення заборгованостi за кредитним договором;
Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 236 810,25; Найменування суду, в якому
розглядається справа – Бiляївський районний суд Одеської областi; Поточний стан розгляду
справи – 22.07.2013р. Прийнято рiшення. Позов задоволено в повному обсязi.
Дата вiдкриття провадження у справi - 15.04.2013р.; Сторона за справою – Яковчук Сергiй
Олексiйович; Змiст за справою - про стягнення заборгованостi за кредитним договором; Розмiр
позовних вимог за справою (сума, грн.) – 429 661,85; Найменування суду, в якому розглядається
справа – Суворовський районний суд м. Одеси; Поточний стан розгляду справи – Прийнято
рiшення 05.08.2013року, яким задоволено позовнi вимоги в повному обсязi.
Дата вiдкриття провадження у справi - 15.08.2013р.; Сторона за справою – Баркар Олена
Олександрiвна; Змiст за справою - про звернення стягнення на предмет iпотеки; Розмiр позовних
вимог за справою (сума, грн.) – 760 094,90; Найменування суду, в якому розглядається справа –
Київський районний суд м. Одеси; Поточний стан розгляду справи – розглядається.
Дата вiдкриття провадження у справi - 05.10.2013р.; Сторона за справою – Панасенко Iгор
Валентинович; Змiст за справою - про стягнення заборгованостi за кредитним договором; Розмiр
позовних вимог за справою (сума, грн.) – 25759,59; Найменування суду, в якому розглядається
справа – Центральний районний суд м. Миколаєва; Поточний стан розгляду справи – 24.12.2013р.
прийнято рiшення. Позов задоволено в повному обсязi.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.11.2013р.; Сторона за справою - Веста-Маркет ТОВ
(Веста-Днiпро ПАТ); Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за
справою (сума, грн.) – 3019602,89; Найменування суду, в якому розглядається справа Господарський суд Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду справи – рiшення на
користь Банку 04.02.2014 (вiдстрочено на 6 мiс.).
Дата вiдкриття провадження у справi - 28.11.2013р.; Сторона за справою - Веста-Пласт ТОВ
(Веста-Днiпро ПАТ); Змiст за справою - стягнення заборгованостi; Розмiр позовних вимог за
справою (сума, грн.) – 1 231 469.62 дол.США, 3 919 477.95 грн.; Найменування суду, в якому
розглядається справа - Господарський суд Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду
справи – зупинено (26.12.2013) до розгляду справи № 904/9732/13.
Дата вiдкриття провадження у справi - 01.12.2013р.; Сторона за справою - Веста-Пласт ТОВ
(Веста-Днiпро ПАТ, Дзензерський Д.В., Кротов О.I.); Змiст за справою - стягнення
заборгованостi; Розмiр позовних вимог за справою (сума, грн.) – 10 858 822, 24 дол.США;
Найменування суду, в якому розглядається справа - Жовтневий районний суд м.
Днiпропетровська; Поточний стан розгляду справи – рiшення на користь Банку вiд 18.03.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 13.12.2013р.; Сторона за справою - Веста-Пласт ТОВ (до
Банку); Змiст за справою - визнання недiйсним кредитного договору № 180408-КЛВ; Розмiр
позовних вимог за справою (сума, грн.) – немайновий; Найменування суду, в якому
розглядається справа - Господарський суд Днiпропетровської областi; Поточний стан розгляду
справи – призначено на 08.01.2014р.
Дата вiдкриття провадження у справi - 20.12.2013р.; Сторона за справою - Веста-Пласт ТОВ (до
Банку); Змiст за справою - визнання недiйсним кредитного договору № 050608-КЛН-1; Розмiр
позовних вимог за справою (сума, грн.) – немайновий; Найменування суду, в якому
розглядається справа - Господарський суд Днiпропетровської областi; ; Поточний стан розгляду
справи – призначено на 16.01.2014р.
З кiнця 2009 року ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" входить в групу "великих" (2 група)
банкiвських установ країни. Станом на 01.01.2014 року вiн займає в банкiвськiй системi:
-35 мiсце - по чистим активам; - 60 мiсце - по статутному капiталу; - 33 мiсце - по кредитам
юридичним особам; - 55 мiсце - по кредитам фiзичним особам; - 34 мiсце - по залученим коштам
юридичних осiб; - 27 мiсце - по залученим коштам фiзичних осiб.
Основнi показники ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" на 01.01.2014: - 5 892 млн. грн. чистих
активiв; - 315 млн. грн. статутного капiталу; - 576 млн. грн. балансового капiталу; - 3 589 млн.
грн. кредитного портфеля корпоративних клiєнтiв; - 200 млн. грн. кредитного портфеля
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роздрiбних клiєнтiв; - 1 662 млн. грн. коштiв корпоративних клiєнтiв; - 3 241 млн. грн. коштiв
роздрiбних клiєнтiв; - 23 млн. грн. непокритого збитку.
Банк обслуговує бiльше 4-х тис. пiдприємств середнього й малого бiзнесу, торговельних i
комерцiйних органiзацiй, а також - бiльш нiж 260 тис. приватних осiб. Партнерськi вiдносини
налагодженi з бiльш нiж 250 банками України, країн СНД i далекого зарубiжжя. ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО" належить до органiзацiй, що поєднують професiйних учасникiв ринку цiнних
паперiв. Серед них "Перша фондова торговельна система" (ПФТС), Українська мiжбанкiвська
валютна бiржа (УМВБ), Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (ПАРД). Банк надає
весь спектр послуг приватним особам. Будучи членом мiжнародних платiжних систем MasterCard
Worldwide й VISA International, Банк обслуговує поточнi, зарплатнi, депозитнi й пенсiйнi
рахунки, а також робить усi види операцiй, пов'язанi iз платiжними картами. Банк є членом
Фонду гарантування внескiв фiзичних осiб й одним iз засновникiв Першого Всеукраїнського
бюро кредитних iсторiй. Дiючий рейтинг мiжнародного рейтингового агентства Moody's E/Caa1/NP/Вa3.ua. Нацiональним рейтинговим агентством «УКРА» Банку присвоєний
довгостроковий кредитний рейтинг uaA–, прогноз "Стабiльний", рейтинг депозитiв С (надiйнiсть
вище середньої).
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XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

173002

165713

0

0

173002

165713

будівлі та споруди

141319

138887

0

0

141319

138887

машини та
обладнання

21963

16946

0

0

21963

16946

транспортні засоби

6913

5116

0

0

6913

5116

інші

2807

4764

0

0

2807

4764

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

173002

165713

0

0

173002

165713

Найменування
основних засобів

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Первiсна вартiсть станом на 01.01.2013 року - 230 661 тис.грн., на 01.01.2014 року – 232 405
тис.грн.
Залишкова вартiсть станом на 01.01.2013 року – 173 002 тис.грн., на 01.01.2014 року – 165 713
тис.грн.
Сума нарахованого зносу по основним засобам станом на 01.01.2013 року – 51 928 тис.грн.,
станом на 01.01.2014 року – 66 692 тис.грн.
Станом на 01.01.2014 року первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв, якi
продовжують використовуватися, склала 18 331 тис.грн, нематерiальних активiв 5 623 тис.грн.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

302935.000

X

X

Кредит отриманий вiд фiнансових
органiзацiй у iноземнiй валютi (USD).
Сума наведена у еквiвалентi.

28.12.2012

15986.000

7.000

13.01.2014

Субординований борг (USD). Сума
непогашеної частини боргу наведена у
еквiвалентi.

26.10.2006

63145.000

8.860

10.12.2021

Субординований борг (USD). Сума
непогашеної частини боргу наведена у
еквiвалентi.

13.05.2011

223804.000

8.860

10.12.2021

X

500.000

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку

Відсоток за
Дата
користування коштами
погашення
(відсоток річних)

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:
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за облігаціями (за кожним випуском):

X

500.000

X

X

18.01.2011

500.000

18.000

22.01.2016

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

0

X

X

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

X

135.000

X

X

18.06.1996

135.000

X

01.01.2013

Податкові зобов'язання

X

6814.000

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

14335.000

X

X

Усього зобов'язань

X

5315518.000

X

X

Облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "F"

Внесок до статутного фонду
Приднiпровського регiонального
фонду пiдтримки пiдприємництва

Опис:

Iнформацiя вiдсутня.
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XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

19.03.2013

20.03.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

07.05.2013

07.05.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

14.06.2013

18.06.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

20.08.2013

22.08.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

24.09.2013

25.09.2013

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «БДО»
20197074
вул. Сєрова, 4, м.
Днiпропетровськ, 49000,
Україна
2868 23.04.2002
88 П 000088 16.04.2013 до
22.12.2016
2013 рiк
безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «БДО»
20197074
вул. Сєрова, 4, м.
Днiпропетровськ, 49000,
Україна
2868 23.04.2002
88 П 000088 16.04.2013 до
22.12.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)
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Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО», вул. Ленiна 17, м. Днiпропетровськ, 49000, Україна, код за ЄДРПОУ 14352406, дата проведення
державної реєстрацiї 07.07.1993 р. (далi – Банк), за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, яка включає звiт про
фiнансовий стан на 31 грудня 2013 року, звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, звiт про змiни у
власному капiталi та звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2013 року, стислий виклад
суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi
вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй контроль, який
управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не
мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного
нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть»,
Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв. Цi стандарти
вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання
достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у
фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор
розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з
метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, рiчна фiнансова звiтнiсть достовiрно, у всiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Банку
станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену
дату, у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Питання, що не впливають на думку аудитора
Не змiнюючи нашої думки, ми звертаємо вашу увагу на iнформацiю у Примiтцi 1 до фiнансової звiтностi, у якiй
зазначається, що Банк веде свою дiяльнiсть в умовах полiтичної та економiчної кризи, яка загострилася в Українi,
починаючи з листопада 2013 року. Полiтична та економiчна ситуацiя в країнi значною мiрою залежатиме вiд
ефективностi дiй, якi буде вживати керiвництво країни. Тому на сьогоднi неможливо оцiнити ефект, який буде мати
полiтична та економiчна криза на фiнансовий стан Банку та результати його дiяльностi в майбутньому.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв
Цей звiт пiдготовлений вiдповiдно до «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами
цiнних паперiв», затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 1360 вiд 29
вересня 2011 року.
1.На нашу думку, вартiсть чистих активiв Банку станом на 31 грудня 2013 року вiдповiдає вимогам чинного
законодавства, а саме частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України, у всiх суттєвих аспектах.
2.На нашу думку, iнформацiя, що розкривається Банком та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку разом з фiнансовою звiтнiстю станом на 31 грудня 2013 року, не мiстить суттєвих
невiдповiдностей.
3.Закон України «Про акцiонернi товариства» (надалi – Закон) встановлює, що певнi дозволи повиннi бути отриманi
для здiйснення правочинiв,учинених акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є їх
предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi. Наш аудит фiнансової звiтностi передбачав виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв на вибiрковiй основi щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi, але не для висловлення
думки щодо вiдповiдностi всiх зазначених правочинiв (як визначено у Законi) вимогам Закону. Вiдповiдно, ми не
висловлюємо такої думки.
4.Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели оцiнку стану корпоративного управлiння для
висловлення думки щодо його впливу на повноту та вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Банку, а не з метою
висловлення думки щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння Банку вимогам чинного законодавства
України, вiдповiдно, ми не помiтили нiчого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що твердження
управлiнського персоналу Банку щодо вiдповiдностi стану корпоративного управлiння, у тому числi стану
внутрiшнього аудиту, у всiх суттєвих аспектах, не вiдповiдає вимогам чинного законодавства.
5.Пiд час планування i виконання аудиторських процедур, ми провели iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, для визначення їх впливу на повноту та вiдповiднiсть
фiнансової звiтностi Банку шляхом розгляду заходiв внутрiшнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо
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ефективностi внутрiшнього контролю Банку, вiдповiдно, ми не помiтили суттєвих проблем, пов’язаних з
iдентифiкацiєю та оцiнкою ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства, якi потрiбують
розкриття в даному аудиторському висновку.
Київ, 25 квiтня 2014 року
Балченко С.О.
Директор ТОВ «БДО»
Сертифiкат № 0040 дiйсний до 01.01.2015 року
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Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

3

2

2

2012

1

0

3

2011

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Реєстрацiя не вiдбувалася, оскiльки рiшення з усiх питань були
прийнятi акцiонером одноосiбно.

Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Рiшення з усiх питань були прийнятi акцiонером одноосiбно.

Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X
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Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X
X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Затвердження умов цивiльно-правового договору, що буде
укладатися з новообраним членом Наглядової Ради та обрання особи, яка
уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами
Наглядової Ради.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

7

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?
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Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створенi.

Інші (запишіть)

Комiтети не створенi.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою

Ні
X
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Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше (запишіть)

X
Посада Голови Наглядової Ради
включена до штатного розкладу
Банка, Голова Наглядової Ради
отримує щомiсячно заробiтну
плату у розмiрi, визначеному
акцiонером Банку.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом
Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Банку. Член Наглядової Ради повинен
виконувати свої обов’язки особисто i не може передавати власнi повноваження
iншiй особi, крiм члена Наглядової Ради – юридичної особи-акцiонера.

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової
ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Права та обов’язки новообраних
членiв Наглядової Ради
передбаченi умовами цивiльноправових договорiв, якi укладенi з
ними.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію
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кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні
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Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про акціонерів,
які володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Ні

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X
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Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган
Інше (запишіть)

Ні

X
Наглядова Рада приймала
рiшення про затвердження
зовнiшнього аудитора.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

В рамках процесу скорочення
операцiйних витрат було обрано
аудитора, що може надавати
бiльш дешевi послуги в
порiвняннi з попереднiми
аудиторськими компанiями.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi документи вiдсутнi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу

X
X
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На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть)

X
Останнього разу Ревiзiйна комiсiя
проводила перевiрку за
дорученням Наглядової Ради.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Кредити/депозити вiд фiнансових iнститутiв на мiжнародних
ринках.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

X

Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Емiтентом не приймався, не затверджувався та не оприлюднювався кодекс (принципи,
правила) корпоративного управлiння.
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Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його
оприлюднено: Емiтентом не приймався, не затверджувався та не оприлюднювався кодекс
(принципи, правила) корпоративного управлiння.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Емiтентом не приймався, не затверджувався та не оприлюднювався кодекс (принципи, правила)
корпоративного управлiння.

Звіт про корпоративне управління*
Мета провадження діяльності фінансової установи
Основною метою дiяльностi Банку є: - сприяння становленню економiки України, розвитку
товарно-грошових i ринкових вiдносин, розширенню зовнiшньоекономiчних зв’язкiв пiдприємств
України i її експортно-iмпортного потенцiалу; - акумулювання фiнансових ресурсiв пiдприємств
та органiзацiй; - iнвестування коштiв в модернiзацiю виробництва i новi технологiї; - сприяння за
допомогою банкiвських операцiй господарськiй та пiдприємницькiй дiяльностi пiдприємств рiзних
галузей народного господарства, громадян; - розвиток банкiвської справи i отримання прибутку.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх
складу за рік.
За станом на останнє число звiтного перiоду перелiк власникiв iстотної участi у ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО» наступний: 1) BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED (БРЕНКРОФТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД), Мykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th floor P.C. 1065, Nicosia, Cyprus
(Мiкiнон, 12, ЛАВIНIА КОРТ, 6-й поверх, П.С. 1065, Нiкосiя, Кiпр), НЕ107884; BRANCROFT
ENTERPRISES LIMITED (БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД) належить 100 % статутного
капiталу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». 2) DEFIZ ENTERPRISES LIMITED (ДЕФIЗ
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД), Мykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th floor P.C. 1065, Nicosia, Cyprus
(Мiкiнон, 12, ЛАВIНIА КОРТ, 6-й поверх, П.С. 1065, Нiкосiя, Кiпр), НЕ182359; DEFIZ
ENTERPRISES LIMITED (ДЕФIЗ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД) належить 100 % статутного
капiталу BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED (БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД). 3)
СALVICE OVERSEAS LIMITED (КЕЛВIС ОВЕРСIЗ ЛIМIТЕД), Palm Grove House, PO Box 438,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Палм Гров Хаус, ПО Бокс 438, Роуд Таун, Тортола,
Британськi Вiргiнськi Острови), 1011356; СALVICE OVERSEAS LIMITED (КЕЛВIС ОВЕРСIЗ
ЛIМIТЕД) належить 100 % статутного капiталу DEFIZ ENTERPRISES LIMITED (ДЕФIЗ
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД). 4) HERGA INVESTMENTS INC. (ХЕРГА IНВЕСТМЕНТС IНК.), 306
Victoria House, Victoria, Mahe, Seychelles (306 Вiкторiя Хауc, Вiкторiя, Мaє, Сейшели), 026010;
HERGA INVESTMENTS INC. (ХЕРГА IНВЕСТМЕНТС IНК.) належить 100 % статутного капiталу
СALVICE OVERSEAS LIMITED (КЕЛВIС ОВЕРСIЗ ЛIМIТЕД). 5) Кiнцевим власником iстотної
участi Банку є Kris Theodorou (Крiс Tеодору). Kris Theodorou (Крiс Tеодору) опосередковано
належить 100 % статутного капiталу HERGA INVESTMENTS INC.(ХЕРГА IНВЕСТМЕНТС IНК.)
У 2013 роцi змiн у складi власникiв iстотної участi у Банку не вiдбулося.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової установи внутрiшнiх
правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг,
вiдсутнi.
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Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність
таких заходів.
Заходи впливу органами державної влади до фiнансової установи, у тому числi до членiв її
наглядової ради та виконавчого органу, не застосовувались.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або відсутність такої системи.
Управлiння ризиками є важливим чинником у банкiвськiй справi та iстотним елементом операцiй.
Метою полiтики управлiння ризиками є iдентифiкацiя i аналiз ризикiв, з якими стикається Банк,
обмеження ризикiв, впровадження засобiв контролю, а також здiйснення постiйного монiторингу
рiвнiв ризикiв i дотримання встановлених лiмiтiв. Управлiння ризиками базується на умовах: уникнення фiнансових ризикiв, зокрема шляхом вiдмови вiд здiйснення фiнансових операцiй,
рiвень ризика по яких надмiрно високий, вiдмови вiд продовження господарських вiдносин з
партнерами, що систематично порушують контрактнi зобов'язання, оптимiзацiї використання
позикового капiталу; - лiмiтацiї ризикiв, зокрема шляхом встановлення максимальних значень по
контрольним показникам; - розподiлу рикiв мiж Банком i клiєнтами; - страхуваннi ризикiв i
створення резервiв на покриття можливих збиткiв вiд активних операцiй; оптимiзацiя сум
резервованих ресурсiв; - диверсифiкацiї ризикiв через розробку та впровадження рiзноманiтних
банкiвських продуктiв. Функцiї управлiння ризиками розподiленi мiж Наглядовою радою,
Правлiнням, Комiтетом управлiння активами i пасивами, Управлiнням ризикiв, Кредитним
комiтетом. Для всiх рiвнiв Банку складаються рiзнi звiти про ризики. Основнi ризики, з якими
стикається Банк, включають: - кредитний ризик, - ризик лiквiдностi, - ризик змiни курсiв обмiну
валют i процентних ставок, - операцiйний ризик. Управлiння кредитним ризиком полягає в
прийняттi рiшень на пiдставi проведеного кiлькiсного та якiсного аналiзу кредитного портфеля,
досконального вивчення позичальника, лiквiдностi застави, резервування, встановлення лiмiтiв.
Пiдхiд до управлiння лiквiднiстю полягає в тому, щоб забезпечити постiйний i достатнiй рiвень
лiквiдностi для погашення своїх зобов'язань в належнi термiни як в звичайних, так i в незвичайних
умовах, не зазнавши при цьому невиправданих збиткiв i без ризику для репутацiї Банку. Для
управлiння валютним ризиком встановлюються його припустимi рiвнi. Для мiнiмiзацiї валютного
ризику банком проводитися постiйний монiторинг макроекономiчного стану країни, мiжнародних
фiнансових ринкiв, коливання валютних курсiв, на пiдставi яких приймаються рiшення про
збiльшення або зменшення валютних позицiй. Процентний ризик виявляється завдяки здiйсненню
аналiзу та порiвняння вартостi активiв та пасивiв, кон’юнктури фiнансових ринкiв. Управлiння
процентним ризиком здiйснюється шляхом монiторингу та коригування кредитних i депозитних
ставок, процентної маржi. Управлiння операцiйним ризиком здiйснюється шляхом розподiлу
обов’язкiв. Iснує обмеження щодо доступу до програми операцiйного банкiвського дня, а також
створено систему контролю за здiйсненням всiх операцiй та систему контролю за вiдправкою
платежiв з банку. По кожному виду ризику, незалежно вiд його ступеня значення на поточний
перiод, Банк має план заходiв щодо управлiння в стабiльнiй i кризовiй економiчних ситуацiях.
Актуалiзацiя заходiв реагування на ризики i вдосконалення системи управлiння ризиками в цiлому
здiйснюється перiодично i в мiру необхiдностi.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту
(контролю).
Проведення аудиторських перевiрок протягом 2013 року здiйснювалося вiддiлом внутрiшнього
аудиту та контролю згiдно до плану перевiрок, затвердженого Наглядовою Радою Банку. У 2013
роцi вiддiлом внутрiшнього аудиту та контролю були здiйсненi наступнi перевiрки: 1. Комплекснi
перевiрки вiддiлень Банку; 2. Дiяльнiсть Банку з управлiння персоналом; 3. Системи ризик
менеджменту; 4. Операцiї кредитування юридичних осiб Головного офiсу; 5. Операцiї
кредитування фiзичних осiб Головного офiсу; 6. Правильностi формування статистичної звiтностi
Банку; 7. Порядку формування капiталу Банку За результатами перевiрок наданi рекомендацiї
щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю. Рекомендацiї
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розглянутi Правлiнням Банку, Наглядовою Радою та складено припис iз зазначенням
вiдповiдальних осiб та строкiв виконання рекомендацiй. МСФЗ стали єдиними стандартами
звiтностi для українських публiчних акцiонерних товариств, банкiв та страхових компанiй,
починаючи з 1 сiчня 2012 р. у вiдповiдностi до Закону України «Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в Українi». Вiдповiдно, Банк припинив пiдготовку фiнансової звiтностi
вiдповiдно до нормативних вимог щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в
банкiвських установах України, випущених Нацiональним банком України, з 1 сiчня 2012 р. У
звiтному роцi Банк застосовував наведенi нижче змiненi МСФЗ. Поправка до МСФЗ 7 «Фiнансовi
iнструменти: Розкриття iнформацiї» Поправка була опублiкована в жовтнi 2010 р. i набирає
чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2011 р. Поправка вимагає розкриття
додаткової iнформацiї про переданi фiнансовi активи з тим, щоб користувачi фiнансової звiтностi
Банку мали змогу оцiнити ризики, пов’язанi з даними активами. Дана поправка не вплинула на
розкриття iнформацiї i немала впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Банку. Iншi
поправки наступних стандартiв не мали впливу на облiкову полiтику, фiнансовий стан та
результати дiяльностi Банку: - Поправка до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток» —
«Вiдстроченi податки – Вiдшкодування активiв, що лежать в основi вiдстрочених податкiв»; Поправка до МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi»
- «Значна гiперiнфляцiя i скасування фiксованих дат для компанiй, що вперше застосовують
МСФЗ». Новi стандарти та iнтерпретацiї, якi ще не набули чинностi МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансова
частина (перша частина)» В листопадi 2009 та 2010 рр. Рада з МСФЗ опублiкувала першу частину
МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». Цей Стандарт поступово замiнить МСФЗ (IAS) 39
«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2015 р. або пiсля цiєї дати. Перша частина МСФЗ (IFRS) 9
вводить новi вимоги до класифiкацiї i оцiнки фiнансових iнструментiв. Зокрема, в цiлях подальшої
оцiнки всi фiнансовi активи повиннi класифiкуватись як оцiнюванi за амортизованою вартiстю або
за справедливою вартiстю з переоцiнкою через прибутки або збитки, при цьому можливий не
належний вiдмiнi вибiр вiдображення переоцiнки дольових iнструментiв, не призначених для
торгiвлi, через iнший сукупний дохiд. У вiдношеннi фiнансових зобов’язань, що переоцiнюються
через прибуток або збиток з використанням можливостi оцiнки за справедливою вартiстю, введено
вимогу по облiку змiни справедливої вартостi, обумовлених кредитним ризиком, в складi iншого
сукупного доходу. На даний час Банк оцiнює вплив даного стандарту та обирає дату його
первiсного застосування. МСФЗ (IFRS) 10 «Консолiдована фiнансова звiтнiсть» МСФЗ (IFRS) 10
«Консолiдована фiнансова звiтнiсть передбачає єдину модель контролю, що застосовується до всiх
типiв компанiй, включаючи компанiї спецiального призначення. Змiни, що вносять стандартом
МСФЗ (IFRS) 10, вимагатимуть вiд керiвництва значно бiльшого обсягу суджень при визначеннi
того, якi з компанiй контролюються та, вiдповiдно, повиннi консолiдуватись материнською
компанiєю, нiж при застосуваннi вимог МСФЗ (IAS) 27. МСФЗ (IFRS) 10 також передбачає
спецiальнi вказiвки по застосуванню його положень в умовах агентських вiдносин. Стандарт
мiстить також облiковi вимоги та процедури консолiдацiї, перенесенi без змiн з МСФЗ (IAS) 27.
МСФЗ (IFRS) 10 замiнює вимоги вiдносно консолiдацiї, що мiстяться в ПКI 12 «Консолiдацiя –
компанiї спецiального призначення» та МСФЗ (IAS) 27 «Консолiдована та окрема фiнансова
звiтнiсть» та набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або
пiсля цiєї дати. Дострокове застосування дозволяється. Банк очiкує, що застосування МСФЗ (IFRS)
10 не матиме впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Банку. МСФЗ (IFRS) 11 «Угоди
про спiльну дiяльнiсть» МСФЗ (IFRS) 11 виключає можливiсть облiку спiльно контрольованих
компанiй з використанням методу пропорцiйної консолiдацiї. Замiсть цього спiльно контрольованi
компанiї, що вiдповiдають визначенню спiльних пiдприємств, облiковуються за методом дольової
участi. МСФЗ (IFRS) 11 замiнює МСФЗ (IAS) 31 «Участь у спiльнiй дiяльностi» та ПКI 13 «Спiльно
контрольованi компанiї – немонетарнi внески учасникiв» та набирає чинностi для рiчних звiтних
перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування
дозволяється. Банк очiкує, що застосування МСФЗ (IFRS) 11 не матиме впливу на фiнансовий стан
або результати дiяльностi Банку. МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших
компанiях» МСФЗ (IFRS) 12 об’єднує вимоги до розкриття iнформацiї, якi ранiше мiстились в
122

МСФЗ (IAS) 27 в частинi консолiдованої фiнансової звiтностi, а також в МСФЗ (IAS) 31 та МСФЗ
(IAS) 28. Зазначенi вимоги до розкриття iнформацiї вiдносяться до часток участi компанiї в
дочiрнiх компанiях, спiльнiй дiяльностi, асоцiйованих та структурованих компанiях. Введений
також ряд нових вимог до розкриття iнформацiї у вiдношеннi таких компанiй. Стандарт
застосовується у вiдношеннi рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї
дати. Дострокове застосування дозволяється. Прийняття даного стандарту не матиме впливу на
фiнансовий стан Банку та результати дiяльностi. МСФЗ (IFRS) 13 «Оцiнка справедливої вартостi»
МСФЗ (IFRS) 13 об’єднує в одному стандартi всi вказiвки стосовно оцiнки справедливої вартостi
вiдповiдно до МСФЗ. МСФЗ (IFRS) 13 не вносить змiн у вiдношеннi визначення того, коли
компанiї мають використовувати справедливу вартiсть, а надає вказiвки вiдносно оцiнки
справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ, в тих випадках, коли використання справедливої
вартостi вимагається або дозволяється у вiдповiдностi з iншими стандартами у складi МСФЗ.
Стандарт застосовується у вiдношеннi рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або
пiсля цiєї дати. Дострокове застосування дозволяється. Прийняття МСФЗ (IFRS) 13 може мати
вплив на оцiнку активiв та зобов’язань Банку, що облiковуються за справедливою вартiстю. На
даний час Банк оцiнює можливий вплив застосування МСФЗ (IFRS) 13 на його фiнансовий стан та
результати дiяльностi. МСФЗ (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть» (в редакцiї 2011 р.) В
результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IFRS) 12, МСФЗ (IAS) 27 тепер мiстить
вказiвки з облiку дочiрнiх, спiльно контрольованих та асоцiйованих компанiй тiльки в окремiй
фiнансовiй звiтностi. Поправка набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1
сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Ця поправка не матиме впливу на фiнансовий стан або результати
дiяльностi Банку. МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi пiдприємства» (в
редакцiї 2011 р.) В результатi опублiкування МСФЗ (IFRS) 11 та МСФЗ (IFRS) 12, найменування
МСФЗ (IAS) 28 змiнилось на МСФЗ (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї та спiльнi
пiдприємства». Нова редакцiя стандарту описує застосування методу дольової участi не тiльки у
вiдношеннi iнвестицiй в асоцiйованi компанiї, але також i у вiдношеннi iнвестицiй у спiльнi
пiдприємства. Поправка набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня
2013 р. Ця поправка не матиме впливу на фiнансовий стан або результати дiяльностi Банку.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї - взаємозалiк фiнансових активiв i фiнансових
зобов’язань» Згiдно з даними поправкам, компанiї зобов’язанi розкривати iнформацiю про права
на здiйснення взаємозалiку i вiдповiдних угодах (наприклад, угоди про надання забезпечення).
Данi розкриття забезпечать користувачiв iнформацiєю корисною для оцiнки впливу угод про
взаємозалiк на фiнансовий стан компанiї. Новi вимоги щодо розкриття iнформацiї застосовуються
до всiх визнаних фiнансових iнструментiв, якi згортаються вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 32
«Фiнансовi iнструменти: подання iнформацiї». Вимоги щодо розкриття iнформацiї також
застосовуються до визнаних фiнансових iнструментiв, якi є предметом юридично закрiпленої
генеральної угоди про взаємозалiк або аналогiчної угоди незалежно вiд того, чи пiдлягають вони
взаємозалiку згiдно МСФЗ (IAS) 32. Поправки не зроблять впливу на фiнансовий стан або
результати дiяльностi Банку. Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Поправка до МСФЗ (IAS) 19 «Виплати
працiвникам» Поправка до МСФЗ (IAS) 19 набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї дати. Поправка вносить суттєвi змiни в облiк виплат
працiвникам, зокрема усуває можливiсть вiдстроченого визнання змiн в активах та зобов’язаннях
пенсiйного плану (так званий «коридорний метод»). Крiм того, поправка обмежує змiни чистих
пенсiйних активiв (зобов’язань), що визнаються в прибутках та збитках, чистим доходом
(витратами) за процентами та вартiстю послуг. Поправка не матиме впливу на фiнансовий стан або
результати дiяльностi Банку. Поправка до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» «Подання статей iншого сукупного доходу» Поправка до МСФЗ (IAS) 1 набирає чинностi для
рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 липня 2012 р. або пiсля цiєї дати. Поправка змiнює
групування статей, поданих в складi iншого сукупного доходу. Статтi, якi можуть бути перенесенi
до складу прибуткiв та збиткiв в певний момент часу в майбутньому (наприклад, у випадку
припинення визнання активу або погашення) повиннi подаватись окремо вiд статей, якi нiколи не
будуть перенесенi. Поправка змiнить подання iнформацiї, але не матиме впливу на фiнансовий
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стан або результати дiяльностi Банку. Поправки до МСФЗ (IAS) 32 / МСФЗ (IFRS) 7 «Згортання
фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань» Поправки до МСФЗ (IAS) 32 адресують
непослiдовностi в поточнiй практицi застосування умов згортання у вiдповiдностi до МСФЗ (IAS)
32 «Фiнансовi iнструменти: подання». Поправки уточнюють визначення термiну «мати на
поточний момент юридично забезпечене право згортати визнанi суми», а також уточнюють деякi
механiзми валових розрахункiв, якi можуть вважатись фактично еквiвалентними згортанню.
Поправки набирають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2014 р. або
пiзнiше, з вимогами їх ретроспективного застосування. Цi поправки є частиною проекту Ради з
МСФЗ по згортанню. В рамках цього проекту Рада з МСФЗ також окремо опублiкувала поправки
до МСФЗ (IFRS) 7 «Розкриття iнформацiї: згортання фiнансових активiв та фiнансових
зобов’язань». Новi вимоги до розкриття iнформацiї повиннi допомогти iнвесторам та iншим
користувачам фiнансової звiтностi краще оцiнити (потенцiйний) вплив угод згортання на
фiнансовий стан компанiї. Поправка повинна застосовуватись для рiчних звiтних перiодiв, що
починаються 1 сiчня 2013 р. або пiзнiше. На даний час Банк оцiнює можливий вплив застосування
даних поправок на його фiнансовий стан та результати дiяльностi. МСФЗ (IFRS) 1 «Позики, наданi
державою» Вiдповiдно до даних поправок компанiї, що вперше застосовуються МСФЗ, повиннi
застосовувати вимоги МСФЗ (IAS) 20 «Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї про
державну допомогу» перспективно щодо наявних у них на дату переходу на МСФЗ позик, наданих
державою. Поправка не матиме впливу на фiнансову звiтнiсть Банку. Удосконалення МСФЗ
Поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2013 р. або пiсля цiєї
дати. Цi поправки не матимуть впливу на Банк. МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi» Дане удосконалення роз’яснює, що компанiя, яка припинила
застосовувати МСФЗ в минулому i вирiшила або зобов’язана знову складати звiтнiсть вiдповiдно
до МСФЗ, має право застосувати МСФЗ (IFRS) 1 повторно. Якщо МСФЗ (IFRS) 1 не застосовується
повторно, компанiя повинна ретроспективно перерахувати фiнансову звiтнiсть, так якщо б вона
нiколи не припиняла застосовувати МСФЗ. МСФЗ (IAS) 1 «Представлення фiнансової звiтностi»
Дане удосконалення роз’яснює рiзницю мiж додатковою порiвняльною iнформацiєю, що
розкривається на добровiльнiй основi, i мiнiмумом необхiдної порiвняльної iнформацiї. Як
правило, мiнiмально необхiдною порiвняльною iнформацiєю є iнформацiя за попереднiй звiтний
перiод. МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» Дане удосконалення роз’яснює, що основнi запаснi
частини та допомiжне обладнання, що задовольняють визначенню основних засобiв, не є запасами.
МСФЗ (IAS) 32 «Фiнансовi iнструменти: представлення iнформацiї» Дане удосконалення
роз’яснює, що податок на прибуток, що вiдноситься до виплат на користь акцiонерiв,
облiковується у вiдповiдностi до МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток». МСФЗ (IAS) 34
«Промiжна фiнансова звiтнiсть» Дане удосконалення приводить у вiдповiднiсть вимоги у
вiдношеннi до розкриття в промiжнiй фiнансовiй звiтностi iнформацiї про загальнi суми активiв
сегменту з вимогами щодо розкриття в нiй iнформацiї про зобов’язання сегменту. Вiдповiдно до
даного роз’яснення, розкриття iнформацiї у промiжнiй фiнансовiй звiтностi також повинно
вiдповiдати розкриттю iнформацiї у рiчнiй фiнансовiй звiтностi. Положеннями Статуту
встановлено, що: - до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку належить
прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, перевищує 25 вiдсоткiв, але менше нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; - до виключної компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв Банку належить прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у
випадках, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку; - до виключної компетенцiї
Наглядової Ради належить прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, якщо
ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або їх відсутність.
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Протягом звiтного перiоду вiдсутнi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує 10 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Результати оцiнки активiв у звiтному 2013 роцi вiдповiдали сумам операцiй купiвлi-продажу.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Сума кредитiв, що наданi пов'язаним особам протягом року: Провiдний управлiнський персонал 7 107 тис.грн.; Iншi пов'язанi особи - 0 тис. грн. Сума кредитiв, що погашенi пов'язаними особам
протягом року: Провiдний управлiнський персонал - 7 374 тис.грн.; Iншi пов'язанi особи - 0 тис.
грн. Сума депозитiв, що отриманi вiд пов'язаних особ протягом року: Провiдний управлiнський
персонал - 34 702 тис.грн.; Iншi пов'язанi особи - 8 706 тис. грн. Сума депозитiв, що погашенi
пов'язаними особами протягом року: Провiдний управлiнський персонал - 32 010 тис.грн.; Iншi
пов'язанi особи - 8 290 тис. грн.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуги,
використовуються.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року.
Протягом року зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи не призначалось.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi становить 21 рiк.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Протягом 1 року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Iншi послуги не надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Зазначених випадкiв не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Остання ротацiя вiдбулася у 2013 роцi.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Стягнень не має.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.

125

Порядок розгляду скарг, окрiм Закону України «Про звернення громадян», встановлений
внутрiшньобанкiвською Iнструкцiєю про порядок роботи з листами, зверненнями, запитами та
iншими документами третiх осiб, що надiйшли до ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Скарги розглядаються спiвробiтниками вiдповiдних структурних пiдроздiлiв Банку, у
розпорядженнi яких знаходяться вiдомостi/документи щодо яких виник спiр та/або була
направлена скарга та спiвробiтниками юридичного управлiння Банку.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
В 2013 роцi до Банку надiйшла 61 заява громадян.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
1. Бессалько Т. В. до Банку, стягнення депозиту у розмiрi 382 341,39 грн., Бабушкiнський районний
суд м. Днiпропетровська, дата вiдкриття провадження 01.08.2012 р., справа розглядається; 2.
Бессалько А. В.до Банку, стягнення депозиту у розмiрi 277 016 грн., Бабушкiнський районний суд
м. Днiпропетровська, дата вiдкриття провадження 22.08.2012 р., рiшення проти Банку 19.12.2013
р. 3. Чечель Л. М. до Банку, стягнення депозиту у розмiрi 224 959 грн., Бабушкiнський районний
суд м. Днiпропетровська, дата вiдкриття провадження 22.08.2012 р., рiшення проти Банку
08.04.2014 р. 4. Чечель В. М. до Банку, стягнення депозиту у розмiрi 228 386 грн., Бабушкiнський
районний суд м. Днiпропетровська, дата вiдкриття провадження 22.08.2012 р., ухвалою суду вiд
29.04.2013 р. призначена почеркознавча експертиза, провадження у справi зупинено. 5. Тарасова
Л. А. до Банку, стягнення депозиту у розмiрi 51 840 грн., Ленiнський районний суд м.
Днiпропетровська, дата вiдкриття провадження 28.12.2012 р,, рiшення проти Банку вiд
03.12.2013р.
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Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2013
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

600277

536151

82912

90810

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України
Торгові цінні папери

7

0

0

Інші фінансові активи, що обліковуються за
справедливою вартістю через прибуток або збиток

8

0

0

Кошти в інших банках

9

741971

1964870

Кредити та заборгованість клієнтів

10

3789365

5217884

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

322061

155723

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

85195

46459

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

6839

160

Відстрочений податковий актив

10113

2336

Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

174361

191703

Інші фінансові активи

17

6901

38887

Інші активи

18

22612

24179

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

49294

101659

5891901

8370821

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

73295

1122562

Кошти клієнтів

21

4903530

6208728

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

538

532

Інші залучені кошти

23

17717

77743

6814

2546

0

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов’язання
Резерви за зобов’язаннями

24

328

486

Інші фінансові зобов'язання

25

12012

54217

Інші зобов'язання

26

14335

15081

127

Субординований борг

27

286949

293103

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

5315518

7775052

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

315000

315000

Емісійні різниці

28

0

0

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-23013

1647

Резервні та інші фонди банку

189968

188321

94428

90801

0

0

Усього власного капіталу

576382

595768

Усього зобов'язань та власного капіталу

5891901

8370821

Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Затверджено до випуску та підписано
25.04.2014

року

Керівник

Палюра В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Рожкова О.Л. (0562) 340-787
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Петрова Л.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2013 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

696529

805696

Процентні витрати

31

-524444

-642612

172085

163085

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

110424

96744

Комісійні витрати

32

-19939

-16164

0

0

0

0

0

0

0

-372

Результат від операцій з іноземною валютою

42100

0

Результат від переоцінки іноземної валюти

-3287

45721

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості

7283

0

9, 10

1740

-1549

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

20, 21, 23

-149

2936

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

-17423

9070

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

-2810

3656

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж

11

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

153

-1418

Інші операційні доходи

33

8568

4840

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-322720

-286121

Результат від операцій з цінними паперами в
торговому портфелі банку
Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

43

Результат від переоцінки інших фінансових
інструментів, що обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням результату переоцінки через
прибутки або збитки
Результат від продажу цінних паперів у портфелі
банку на продаж

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

11

129

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

-23976

20428

963

-18782

0

0

0

0

-23013

1647

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на
продаж

0

0

Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

0

0

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0

0

0

0

0

0

-23013

1647

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0.07306

0.00523

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0.07306

0.00523

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток

35

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

19

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

29

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік
Усього сукупного доходу за рік

Прибуток (збиток), що належить:

Усього сукупного доходу, що належить:

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

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої
діяльності:

36

36
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Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:

36

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

0

0

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

0

0

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Затверджено до випуску та підписано
25.04.2014

року

Керівник

Палюра В.В.
(підпис, ініціали, прізвище)

Рожкова О.Л. тел. (0562) 340-787
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Петрова Л.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2013 рік
Належить власникам банку
Усього
резервні,
Найменування
Неконтрольована
Примітки статутний емісійні інші фонди нерозподілений
власного
статті
частка
усього
капіталу
капітал різниці та резерви
прибуток
переоцінки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

315000

0

283081

1959

600040

0

600040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3959

-312

-4271

0

-4271

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)
Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
вплив переходу
на нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

5

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду
Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

Власні акції,
що викуплені в
акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

315000

0

279122

1647

595769

0

595769

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
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Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

0

0

5273

-24660

-19387

0

-19387

номінальна
вартість

0

0

0

0

0

0

0

емісійний дохід

0

0

0

0

0

0

0

Власні акції,
що викуплені в
акціонерів:
купівля

28

0

0

0

0

0

0

0

продаж

28

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

28

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

315000

0

284395

-23013

576382

0

576382

Об'єднання
компаній
Дивіденди

37

Залишок на
кінець звітного
періоду

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Затверджено до випуску та підписано
25.04.2014

року

Керівник

Палюра В.В
(підпис, ініціали, прізвище)

Грiгель А.В., тел. (0562) 389-686
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний бухгалтер

Петрова Л.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

685498

753810

Процентні витрати, що сплачені

-533525

-619915

Комісійні доходи, що отримані

91600

87799

Комісійні витрати, що сплачені

-16410

-10441

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

13849

Результат операцій з іноземною валютою

41613

57521

Інші отримані операційні доходи

7353

4313

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-130886

-124556

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-147818

-127600

Податок на прибуток, сплачений

-9226

-6192

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від
операційної діяльності до змін в операційних
активах та зобов'язаннях

-2575

28588

0

0

14388

12125

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

-24748

-18213

1424416

-628

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

3398

5608

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

23319

3782

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

-682520

-746214

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

-1397549

665505

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

0

-99500

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

384

28588

-650713

-120359

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

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

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

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

9, 17
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ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9, 17

-616212

-184092

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

450387

179847

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

-10216

-19198

14, 17

854

194

14

0

0

14, 17

0

0

11

14

-175176

-23235

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

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від фінансової діяльності

0

0

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

409

-8639

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
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Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

-825480

-152233

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

2065367

2217600

1239887

2065367

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

Iнформацiя вiдсутня.
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2013 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

0

0

Знос та амортизація

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під
знецінення активів

0

0

Амортизація дисконту/(премії)

0

0

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

0

0

(Нараховані доходи)

0

0

Нараховані витрати

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності

0

0

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності
діяльності

0

0

Інший рух коштів, що не є грошовим

0

0

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

0

0

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів
у Національному банку України

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

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

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

0

0

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

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
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Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань

0

0

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

0

0

Податок на прибуток, що сплачений

0

0

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

0

0

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на
продаж

9, 17

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

10

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у
портфелі банку до погашення

10

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

44

0

0

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

17

0

0

Придбання асоційованих компаній

11

0

0

11, 17

0

0

12

0

0

12, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

14

0

0

14, 17

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

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

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

26

0

0

Емісія привілейованих акцій

26

0

0

26, 27

0

0

Викуп власних акцій

26

0

0

Продаж власних акцій

26

0

0

Отримання субординованого боргу

25

0

0

Погашення субординованого боргу

25

0

0

Отримання інших залучених коштів

21

0

0

Повернення інших залучених коштів

21

0

0

Додаткові внески в дочірню компанію

44

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

17

0

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
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Дивіденди, що виплачені

35

0

0

26, 27

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від фінансової діяльності

0

0

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові
кошти та їх еквіваленти

0

0

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

0

0

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

6

Примітки
Затверджено до випуску та підписано
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Керівник
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(підпис, ініціали, прізвище)
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