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.
Член Правлiння директор з
операцiйної роботи

IЗБIНСЬКА Галина Миколаївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 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
м. Київ , Печерський, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 787-02-64 (056) 787-02-63
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

29.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 83

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на
власній сторінці

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

в мережі
Інтернет

29.04.2016
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

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

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
2

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 звiтного 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. 2) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями 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
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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
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.
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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'єктами 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)
3. Дата проведення державної реєстрації
07.07.1993
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
835000000.00
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)
907
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
--10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв; Наглядова Рада; Правлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
3200917220401
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ОПЕРУ НБУ м. Київ
5) МФО банку
305749
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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
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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

70-2

26.01.2015

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.

Нацiональна
комiсiя з
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
АЕ
цiнних
14.02.2015
Необмежена
цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть)
№294746
паперiв та
фондового
ринку
Опис

З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений.

Нацiональна
комiсiя з
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
АЕ
цiнних
14.02.2015
Необмежена
цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть)
№294745
паперiв та
фондового
ринку
Опис

З 17.10.2012 строк дiї лiцензiї необмежений.

Нацiональна
комiсiя з
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
АЕ
цiнних
14.02.2015
Необмежена
цiнними паперами (андеррайтинг)
№294747
паперiв та
фондового
ринку
Опис

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

Вiдповiдно до рiшення комiсiї вiд 08.10.2015р.
№1651 лiцензiю анульовано.

АЕ
Нацiональна
13.01.2015
Необмежена
№294657
комiсiя з

7

цiнних
паперiв та
фондового
ринку
Опис

З 12.10.2013 строк дiї лiцензiї необмежений.

Нацiональна
комiсiя з
АЕ
цiнних
13.01.2015
Необмежена
№294659
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
13.01.2015
Необмежена
№294658
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

УКРАЇНСЬКЕ
КРЕДИТНОРЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО

уповноважене
рейтингове агентство

18.12.2015

довг.кред.рейт.uaBBB,прогн. "в
розвитку"

УКРАЇНСЬКЕ
КРЕДИТНОРЕЙТИНГОВЕ
АГЕНТСТВО

уповноважене
рейтингове агентство

18.12.2015

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)

БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ
ЛIМIТЕД (BRANCROFT
ENTERPRISES LIMITED)

НЕ 107884

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

100

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи
Усього

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

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику
та/або учаснику (від загальної
кількості)
100
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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
ДУДНИК Андрiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НС 264261 24.03.1997 Корсунь-Шевченкiвським РВУ МВС України в Черкаськiй областi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища, Київський iнститут мiжнародних вiдносин, рiк закiнчення - 1997 р., спецiальнiсть "Мiжнароднi економiчнi вiдносини"; Магiстр мiжнародних економiчних вiдносин
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН", Виконавчий директор з
iнвестицiйної дiяльностi Апарату виконавчого директора з iнвестицiйної дiяльностi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.05.2014 до 30.04.2017р.
9) Опис
Голова Нагладової ради має наступнi повноваження: органiзує роботу Наглядової ради; скликає
засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує
ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової
ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує їх дiяльнiсть;
звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Наглядової ради; пiдтримує постiйнi контакти iз
iншими органами та посадовими особами Банку; здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до
законодавства, стутуту та внутрiшнiх положень Банку. Голова Наглядової ради зобов’язаний:
дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень; керуватися
у своїй дiяльностi чинним законодавством України, статутом, положенням про наглядову раду
Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi загальними
зборами акцiонерiв та наглядовою радою. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому
числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню
вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку. Голова Наглядової ради у звiтному перiодi не
змiнювався, обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Дудник А.П. не має. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи - 19 рокiв. Перелiк попереднiх
посад, якi Дудник А.П. обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з 19.06.2007 по 02.01.2013 р.
фiнансовий директор ТОВ "IСТВАН". З 03.01.2013 р. по теперiшнiй час виконавчий директор з
iнвестицiйної дiяльностi ТОВ "IСТВАН". З 30.04.2014 р. по теперiшнiй час Голова Наглядової
ради ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". Посадова особа на теперiшнiй час обiймає посаду
Виконавчого директора з iнвестицiйної дiяльностi Апарату виконавчого директора з iнвестицiйної
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дiяльностi ТОВ "IСТВАН", мiсцезнаходження вул. Мечникова, буд. 2, м. Київ 01601 Україна.
* 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 РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
4) рік народження**
1980
5) освіта**
Вища, Миколаївська державна аграрна академiя, рiк закiнчення - 2002 р. спецiальнiсть "Облiк i
аудит"
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН", Керiвник напрямку
внутрiшнього аудиту Департаменту бiзнес-аудиту та управлiння ефективнiстю.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2013 до 30.04.2017р.
9) Опис
Член Наглядової ради має наступнi повноваження: бере участь у роботi та засiданнях Правлiння;
має право отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк, необхiдну для
виконання своїх функцiй; має право вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради;
надавати у письмовiй формi зауваження на рiшення Наглядової ради; отримувати справедливу
винагороду та компенсацiйнi виплати за виконання функцiй члена Наглядової ради. Член
Наглядової ради зобов’язаний: особисто брати участь у засiданнях Наглядової ради та в роботi
комiтетiв Наглядової ради; дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати
своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України, статутом,
положенням про наглядову раду Банку, iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати
рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв та наглядовою радою. Розмiр виплаченої
посадовiй особi винагороди, у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та
не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку. Повноваження
Воротинцевої Г.В. на посадi члена Наглядової ради були достроково припиненi 24.06.2015 р. за
рiшенням єдиного акцiонера БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT
ENTERPRISES LIMITED), прийнятим на пiдставi заяви посадової особи. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини Воротинцева Г.В. не має. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Загальний стаж роботи - 16 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi Воротинцева
Г.В. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 15.11.2010 р. по 23.09.2011р. старший консультант
вiддiлу консультацiйних послуг з розслiдування шахрайства та зловживань, ТОВ «Ернст енд Янг
Аудиторськi послуги»; з 04.01.2011 р. по 23.09.2011 р., старший експерт з аудиту, ТОВ «Ернст енд
Янг Аудиторськi послуги»; з 03.10.2011 р. по 14.10.2012 р., менеджер з бiзнес-аудиту
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Департаменту управлiння ефективнiстю ТОВ «IСТ ВАН»; з 15.10.2012 р., керiвник напрямку
внутрiшнього аудиту Департаменту бiзнес-аудиту та управлiння ефективнiстю ТОВ «IСТ ВАН»; з
24.09.2013 по 24.06.2015 член Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». Посадова особа
на теперiшнiй час обiймає посаду керiвника напрямку внутрiшнього аудиту Департаменту бiзнесаудиту та управлiння ефективнiстю ТОВ "IСТВАН", мiсцезнаходження: вул. Мечникова, буд. 2, м.
Київ 01601 Україна.
* 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
МАЛИНСЬКА Олена Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 975882 04.03.2010 Печерським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища, Київський унiверситет iменi Тараса Шевченко, магiстр з менеджменту; Київський
унiверситет iменi Тараса Шевченко, квалiфiкацiя - юрист
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕНЕРГОБАНК», Голова Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.01.2014 до 31.05.2018р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались. Обрана згiдно до Рiшення Наглядової Ради ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО» вiд 31.01.2014 р.; погоджена вiдповiдно до Рiшення Комiсiї Нацiонального
банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв № 67 вiд 14.02.2014 р.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 11.09.2006-27.07.2009 Заступник Голови
Правлiння – Фiнансовий директор ЗАТ «Альфа-Банк»; 01.03.2010-27.12.2013 Голова Правлiння
Акцiонерного банку «Енергобанк».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
Правлiння Банку є виконавчим органом Банку, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку,
формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть за
ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рiшеннями
Загальних зборiв i Наглядової Ради Банку.
11

Голова Правлiння пропонує членiв Правлiння для обрання Наглядовою Радою Банку.
Кандидатури Голови Правлiння, головного бухгалтера, їх заступникiв та членiв Правлiння
погоджуються Нацiональним банком України.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною
дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв та
Наглядової Ради, зокрема:
1) банкiвське обслуговування клiєнтiв шляхом надання банкiвських та фiнансових послуг,
передбачених цим Статутом, вiдповiдними лiцензiями Нацiонального банку України,
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та iншими дозвiльними документами;
2) контроль виконання рiшень Загальних Зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, власних рiшень;
3) пiдбору, розстановки та пiдготовки кадрiв;
4) 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);
5) 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;
6) розгляд результатiв дiяльностi Банку, питань органiзацiї кредитування, розрахункiв,
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами та iнших питань дiяльностi Банку;
7) забезпечення дотримання законодавства в Банку та його вiдокремлених пiдроздiлах;
8) затвердження рiшень щодо здiйснення операцiй з iнсайдерами (спiвробiтниками Банку та
пов’язаними з ними особами);
9) вирiшення iнших питань дiяльностi Банку, крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних
зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради.
Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення
протоколiв засiдань.
Права та обов’язки Голови Правлiння по здiйсненню керiвництва поточною дiяльнiстю Банку
визначаються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правлiння Банку.
Голова Правлiння Банку:
-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 цим Статутом, рiшеннями Наглядової
Ради, Правлiння та законодавством України;
-визначає та затверджує органiзацiйну структуру Банку, окрiм питань, що вiднесенi до компетенцiї
Наглядової Ради 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;
-здiйснює розподiл обов’язкiв мiж членами Правлiння, надiляє їх повноваженнями;
-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;
-здiйснює iншi повноваження вiдповiдно до чинного законодавства України та
внутрiшньобанкiвських документiв.
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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 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.
* 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 - директор з корпоративного бiзнесу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПАЛЮРА Вiталiй Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АК 259181 30.07.1998 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, 1997 р., "Математика", математик, викладач;
Днiпропетровський унiверситет економiки та права, 2008 р., "Фiнанси", спецiалiст з фiнансiв
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Заступник Голови Правлiння-директор з операцiйної роботи,
вiдповiд. працiвник за провед.фiн.монiт.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
07.07.2015 до 07.07.2018р.
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 монiторингу. Погоджений вiдповiдно до Рiшення Комiсiї з питань нагляду та
регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в Днiпропетровськiй областi №96 вiд
25.11.2008 р. Обраний Першим Заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння згiдно до
Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2013. З 07.05.2013р. переведений на посаду Першого
заступника Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". 05.03.2014 року призначено
Першого заступника Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" ПАЛЮРУ Вiталiя
Володимировича тимчасово виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО" згiдно Наказу №149-вк вiд 05.03.2014р. у зв'язку з вiдсутнiстю Голови Правлiння ПАТ
"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" МАЛИНСЬКОЇ Олени Олександрiвни на пiдставi лiкарняного листка.
Заступає до виконання обов'язкiв з 06.03.2014р. Строк повноважень не визначено. Переобраний
Заступником Голови Правлiння вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2014. З
01.09.2014р. призначений тимчасово виконуючим обов'язки вiдповiдального працiвника за
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проведення фiнансового монiторингу. З 01.10.2014р. призначений Заступником Голови Правлiння
- директором з операцiйної роботи, вiдповiдальним працiвником за проведення фiнансового
монiторингу.
Призначено членом Правлiння Заступником Голови Правлiння – директором з корпоративного
бiзнесу ПАЛЮРУ В.В. згiдно до Рiшення вiд 06.07.2015 одноосiбного акцiонера Емiтента БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED. Заступив на
посаду члена Правлiння, Заступника Голови Правлiння – директора з корпоративного бiзнесу, з
07.07.2015р. (Наказ №570-вк вiд 06.07.2015р.), та вiдповiдно до п.19.2. статтi 19 роздiлу VI
Статуту ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» зi строком повноважень – на три роки.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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.
Попереднi посади: 01.10.2009р. – 07.05.2013р. – Заступник Голови Правлiння, член Правлiння,
вiдповiдальний працiвник Банку за проведення фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»; 07.05.2013р. – 08.05.2014р. – Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО»; 08.05.2014р. – 02.09.2014р. –Заступник Голови Правлiння ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО»; 02.09.2014р. – 01.10.2014р. – Тимчасово виконуючий обов’язки
вiдповiдального працiвника за проведення фiнмонiторингу в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
01.10.2014р. – 07.06.2015р. – Заступник Голови Правлiння – директор з операцiйної роботи ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», вiдповiдальний працiвник за проведення фiнмонiторингу в ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймає. Заступники Голови Правлiння, Члени Правлiння
очолюють напрямки роботи вiдповiдно до розподiлу обов’язкiв, що затверджується Головою
Правлiння. Кожен Член Правлiння (Заступники Голови Правлiння, Члени Правлiння) керує та несе
персональну вiдповiдальнiсть за роботу структурних пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих цьому
члену Правлiння вiдповiдно до Органiзацiйної структури Банку.Заступники Голови Правлiння,
Члени Правлiння у межах своєї компетенцiї, у вiдповiдностi з повноваженнями, наданими їм
довiреностями, та у порядку, визначеному внутрiшнiми документами Банку видають
розпорядження та довiреностi обов’язковi для виконання працiвниками 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
Заступник Голови Правлiння - директор з роздрiбного бiзнесу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
МОЙСЄЄНКО Андрiй Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ТТ 084226 13.12.2011 Оболонським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища, Сумський нацiональний аграрний унiверситет, економiчний факультет
6) стаж роботи (років)**
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7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Радник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.02.2014 до 30.04.2017р.
9) Опис
В звiтному перiодi змiни не вiдбувались.
Обраний до складу Правлiння, на посаду Заступника Голови Правлiння, вiдповiдно до Рiшення
Наглядової Ради Емiтента вiд 17.02.2014. З 01.10.2014р. призначений Заступником Голови
Правлiння - директором з роздрiбного бiзнесу.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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.
Попереднi посади: 02.06.2008 – 22.04.2010 обiймав посаду виконавчого директора в АТ
«ПРОКРЕДИТ БАНК»; 23.04.2010 – 24.06.2010 прийнято директором з роздрiбного бiзнесу в
Акцiонерний банк «Енергобанк»; 24.06.2010 - призначено заступником Голови Правлiння –
Директором з роздрiбного бiзнесу в Акцiонерний банк «Енергобанк»; 18.09.2012 – переведений на
посаду Заступника Голови Правлiння в Акцiонерний банк «Енергобанк». В iнших юридичних
особах посади не обiймає.
* 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 - директор з корпоративного бiзнесу
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 18.01.1996 Комунарським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища, Запорiзький державний унiверситет, 2001 р., «Фiнанси», економiст; «Переклад», перекладач
англiйської мови
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 до 30.04.2017р.
9) Опис
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Змiни в звiтному перiодi вiдбувались.
Обраний Заступником Голови Правлiння згiдно до Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2013.
Переобраний Заступником Голови Правлiння згiдно до Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2014. З
01.10.2014р. призначений Заступником Голови Правлiння - директором з корпоративного бiзнесу.
Згiдно з рiшенням одноосiбного акцiонера Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ
ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED вiд 06.07.2015р. достроково припинено
повноваження Заступника Голови Правлiння - директора з корпоративного бiзнесу ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО» Альохiна Олександра Костянтиновича на пiдставi особистої заяви та Наказу
№568-вк вiд 06.07.2015р.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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.
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 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». З 01.10.2014 р. Заступник
Голови Правлiння - директора з корпоративного бiзнесу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». В iнших
юридичних особах посади не обiймає.
* 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 – директор з фiнансових ринкiв та мiжнародного бiзнесу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
МОЛОДКIН Вячеслав Iгорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МЕ 993995 28.04.2010 Днiпровським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1969
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5) освіта**
Вища, Київський автомобiльно-дорожнiй iнститут, квалiфiкацiя - iнженер-економiст
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Заступник Голови Правлiння - Казначей
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.02.2014 до 30.04.2017р.
9) Опис
В звiтному перiодi змiни вiдбувались.
Обраний до складу Правлiння, на посаду Заступника Голови Правлiння - Казначея, вiдповiдно до
Рiшення Наглядової Ради Емiтента вiд 21.02.2014. З 01.10.2014р. призначений Заступником
Голови Правлiння - директором з фiнансових ринкiв та мiжнародного бiзнесу. Згiдно з рiшенням
Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" вiд
07.05.2015р. внесено змiни до складу посадових осiб: 08.05.2015 р. достроково припинено
повноваження Заступника Голови Правлiння - директора з фiнансових ринкiв та мiжнародного
бiзнесу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» Молодкiна Вячеслава Iгоровича, на пiдставi його
особистої заяви.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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.
Попереднi посади: 20.11.2008 - прийнятий на посаду заступника директора Блоку "Казначейство
та Ринки капiталу", директора Департаменту Казначейство; 17.08.2009 - переведений на посаду
директора блоку "Казначейство"; 23.10.2009 - призначений на посаду Члена Правлiння ПАТ
"Альфа-Банк"; 19.09.2011 - переведений на посаду Вiце-Президента ПАТ "Альфа-Банк";
30.12.2011 - звiльнений за власним бажанням, ст. 38 КЗпП України; 16.02.2012 - прийнятий на
посаду радника Голови Правлiння ПАТ "ЕНЕРНОБАНК"; 01.03.2012 - переведений на посаду
казначея ПАТ "ЕНЕРГОБАНК"; 03.09.2012 - переведений на посаду заступника Голови Правлiння
- директора Казначейства та iнвестицiйних проектiв. З 01.10.2014р. призначений Заступником
Голови Правлiння - директором з фiнансових ринкiв та мiжнародного бiзнесу ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
* 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 - директор з питань безпеки
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**
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5) освіта**
Вища, Українська академiя внутрiшнiх справ, м.Київ, спецiальнiсть «Правознавство», квалiфiкацiя
- юрист, 1992 р.
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 до 30.04.2017р.
9) Опис
В звiтному перiодi змiни не вiдбувались.
Обраний до складу Правлiння, на посаду Заступника Голови Правлiння, вiдповiдно до Рiшення
Наглядової Ради Емiтента вiд 20.08.2013. Переобраний Заступником Голови Правлiння згiдно до
Рiшення Наглядової Ради вiд 30.04.2014. З 01.10.2014р. призначений Заступником Голови
Правлiння - директором з питань безпеки.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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.
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».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
* 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 - директор з фiнансiв
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, Київський нацiональний економiчний унiверситет, спецiальнiсть-банкiвська справа;
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Магiстр з банкiвського менеджменту
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Член Наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2014 до 30.04.2017р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 01.10.2014р. Наглядовою Радою
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", у зв'язку з
призначенням Заступником Голови Правлiння – директором з фiнансiв ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО» ВОЛКОВА Сергiя Олександровича (паспорт СН 205040, виданий 16.05.1996 Мiнським
РУГУ МВС України у м. Києвi) на пiдставi наказу №745-вк вiд 01.10.2014р., зi строком
повноважень на три роки згiдно з Статутом ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 23.07.2007р. – 30.09.2014р. – Керiвник
управлiння контролiнгу фiнансового департаменту ТОВ "IстВан"; 11.04.2008р. – 13.04.2010р. –
Член Ревiзiйної Комiсiї ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 13.04.2010р. – 30.09.2014р. – Член
Наглядової Ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
* 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 – директор по роботi з проблемною заборгованiстю
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 28.06.2001 Дзержинського РВХ МУУМВС України в Харкiвськiй обл.
4) рік народження**
1968
5) освіта**
Вища, Українська державна юридична академiя, м. Харкiв, 1994 р. "Правознавство", юрист
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Член правлiння - директор з правових питань та роботи з
проблемною заборгованiстю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 до 30.04.2017р.
9) Опис
В звiтному перiодi змiни 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 30.04.2014. З 01.10.2014р. призначений Членом Правлiння - директором з правових питань та роботи з проблемною
заборгованiстю. Згiдно з рiшенням одноосiбного акцiонера Емiтента - БРЕНКРОФТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED вiд 31.08.2015р., 31.08.2015р.
достроково припинено повноваження Члена Правлiння - директора по роботi з проблемною
заборгованiстю ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» Кичуна Вiктора Iвановича на пiдставi особистої
заяви.
Перебував на посадi Члена Правлiння - директора по роботi з проблемною заборгованiстю з
16.02.2015р.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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.
Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 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 банку «Кредит-Днiпро» (на умовах сумiсництва). З 04.02.2010 - Член
Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
В iнших юридичних особах обiймає посаду доцента кафедри Конституцiйного права України
Нацiонального юридичного унiверситету iменi Ярослава Мудрого.
* 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 – директор з операцiйної роботи
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
IЗБIНСЬКА Галина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НА 342445 17.05.1997 Кам’янець-Подiльським МВ УМВС України в Хмельницькiй областi
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища, Кам’янець-Подiльський сiльськогосподарський iнститут, 1988р., економiка i органiзацiя
сiльського господарства, економiст-органiзатор сiльського господарства
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6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУАТ «ФIДОБАНК», Операцiйний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.07.2015 до 31.07.2018р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято
31.07.2015 одноосiбним акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ
ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED, а саме: призначено з 31.07.2015 року
IЗБIНСЬКУ Галину Миколаївну на посаду Члена Правлiння-директора з операцiйної роботи ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
Заступила на посаду Члена Правлiння – директора з операцiйної роботи ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО» з 31.07.2015р. (Наказ №654-вк вiд 27.07.2015р.)
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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 - 27 рокiв.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 11.10.2006 - 26.02.2010 – начальник
управлiння контролю Подiльського регiонального департаменту ПАТ «УкрСиббанк»; 01.03.2010 –
01.06.2010 – заступник директора Департаменту операцiйного бек-офiсу ПАТ «БАНК ФОРУМ»;
01.06.2010 – 31.07.2012 – директор Департаменту операцiйного бек-офiсу ПАТ «БАНК ФОРУМ»;
01.08.2012 – 01.10.2012 – Директор операцiйного департаменту ПУАТ «ФIДОБАНК»; 01.10.2012 –
29.04.2013 – операцiйний Директор ПУАТ «ФIДОБАНК»; 30.04.2013 – 30.10.2013 – Член
Правлiння АТ «ЕРСТЕ БАНК»; 31.10.2013 – 02.07.2015 – операцiйний директор ПУАТ
«ФIДОБАНК».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
* 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 – директор з юридичних питань, вiдповiдальний працiвник за проведення фiн.
мон.
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ГРIНЧЕНКО Максим Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СН 12612 09.04.1996 Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києвi
4) рік народження**
1970
5) освіта**
Київський полiтехнiчний iнститут, 1994 р. Спецiальнiсть «Електромеханiка», Квалiфiкацiя –
iнженер-механiк; Київський унiверситет iменi Тараса Шевченка,1999 р. Спецiальнiсть
«Правознавство», Квалiфiкацiя – спецiалiст права
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6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", начальник Юридичного управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.07.2015 до 31.07.2018р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались.
Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято 31.07.2015 одноосiбним акцiонером
Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED, а
саме: призначено з 31.07.2015 членом Правлiння – директором з юридичних питань ПАТ "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО" ГРIНЧЕНКА Максима Вiкторовича.
Грiнченка М.В. призначено з 04.08.2015 тимчасово виконуючим обов’язки вiдповiдального
працiвника за проведення фiнансового монiторингу в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", до
погодження його кандидатури на цю посаду в Нацiональному банку України. З 10.11.2015 вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу в ПАТ "БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО".
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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. Посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти
рокiв: 01.12.2008 – 09.01.2015 – Член Правлiння ПАТ «ПIРЕУС БАНК МКБ»; 13.01.2015 –
02.06.2015 – начальник Юридичного управлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 02.06.2015 –
30.07.2015 – директор з юридичних питань ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
* 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 – директор з ризикiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ДОМУЗ Олена Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
ЕО 563718 19.06.1998 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища, Київський славiстичний унiверситет, 2000 р. "Економiка", економiст-фiнансист
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
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ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», Директор з ризикiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.06.2015 до 13.07.2018р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято
13.07.2015 одноосiбним акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ
ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED, а саме: звiльнено з посади Заступника Голови
Правлiння – директора з ризикiв ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» ДОМУЗ Олену Олександрiвну
(паспорт ЕО 563718, 19.06.1998 Центральним РВ ММУ УМВС України в Миколаївськiй областi) у
зв’язку з переведенням на посаду директора з ризикiв. Наказ № 599-вк от 13.07.2015р. На посаду
Заступника Голови Правлiння – директора з ризикiв ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» Домуз
Олена Олександрiвна була обрана з 02.06.2015 р. згiдно до Рiшення Наглядової Ради ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО» вiд 02.06.2015 р., та перебувала на посадi до 13.07.2015 р. Вiдомостi про
заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною 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.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 05.03.2008р. – 16.11.2009р. – Начальник
Департаменту управлiння ризиками ПАТ «ВiЕйБi Банк»; 16.11.2009р. – 04.01.2011р. – Директор
Департаменту управлiння ризиками ПАТ «ВiЕйБi Банк»; 04.01.2011р. – 10.06.2011р. – ВiцеПрезидент ПАТ «ВiЕйБi Банк»; 15.06.2011р. – 31.08.2012р. – Виконавчий директор з ризикiв ПАТ
«БАНК ФОРУМ»; 03.09.2012р. – 27.02.2015р. – Директор по управлiнню ризиками ПАТ
КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «НАДРА»; 02.03.2015р. – 01.06.2015р. - Директор з ризикiв ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
* 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
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
КРИКУН Людмила Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
МК 468048 26.03.1997 Московським МВХ МУ УМВС України в Харкiвськiй обл.
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Харкiвський державний унiверситет, 1988-1993, Спец. - Математика, Квалiф.- математик,
викладач математики; Харкiвський державний унiверситет, 1994-1997, Спецiальнiсть - Фiнанси та
кредит, спец.- Банкiвська справа, Квалiф. – економiст
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
23

Головний бухгалтер АТ «УкрСиббанк» - заступник начальника Департаменту фiнансiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.01.2015 9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Призначена на посаду Головного бухгалтера згiдно Наказу
№40-вк вiд 17.01.2015р., погоджена на посаду Головного бухгалтера згiдно до Рiшення Комiсiї
Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду
(оверсайта) платiжних систем вiд 03 березня 2015 року № 79. Вiдомостi про заробiтну плату
працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною 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.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 03.01.2007р. – 09.01.2015р. – Головний
бухгалтер АКIБ «УкрСиббанк» - заступник начальника Департаменту фiнансiв.
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
* 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
Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
БОРУХ Наталя Олегiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
КО 880602 14.12.2011 Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавськiй областi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища, Букiнгемський унiверситет (Сполучене Королiвство Великобританiї та Пiвнiчної Iрландiї),
квалiфiкацiя - бакалавр; спецiальнiсть «Економiка пiдприємства»
6) стаж роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
заступник Директора Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ
МIЖНАРОДНИЙ БАНК"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.07.2015 9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято
13.07.2015 одноосiбним акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД
(BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), а саме: призначено начальником Вiддiлу внутрiшнього
аудиту та контролю ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» БОРУХ Наталю Олегiвну. Наказ № 574-вк от
07.07.2015р. Борух Н.О. призначена на посаду начальника Вiддiлу внутрiшнього аудиту та
контролю ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» з 13.07.2015р. строком до припинення трудових
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вiдносин мiж Борух Н.О. та ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», та з урахуванням вимог п. 23.5 ст. 23
роздiлу VI Статуту ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». 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. Посади, якi
обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 01.10.2007р. – 15.01.2014р. – заступник начальника
Управлiння внутрiшнього аудиту ПАТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ»; 15.01.2014р. –
25.03.2014р. – директор Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ»;
25.03.2014р. – 13.03.2015р. – заступник директора Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ
«БАНК РЕНЕСАНС КАПIТАЛ»; 14.03.2015р. – 01.04.2015р. – заступник керiвника Департаменту
внутрiшнього аудиту ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК»; 01.04.2015р. –
26.06.2015р. – заступник Директора Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ «ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК».
В iнших юридичних особах посади не обiймає.
* 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
Начальник вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
БАРИБIНА Iрина Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АК 213178 03.08.1998 Iндустрiальним РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.
4) рік народження**
1971
5) освіта**
Вища, Гомельський кооперативний iнститут, 1992 р., спецiальнiсть – бухгалтерський облiк,
контроль та аналiз господарської дiяльностi, квалiфiкацiя – економiст
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Заступник Головного бухгалтера-начальник операцiйного
вiддiлу Управлiння активних операцiй
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
04.01.2000 9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято
24.04.2015р. Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО", у зв'язку зi звiльненням за власним бажанням начальника Вiддiлу
внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» БАРИБIНОЇ Iрини Дмитрiвни
на пiдставi заяви та наказу №357-вк вiд 24.04.2015р. Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв
Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною 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.
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Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Заступник
Головного бухгалтера-начальник операцiйного вiддiлу Управлiння активних операцiй Банку. В
iнших юридичних особах посади не обiймає.
* 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
Т.в.о.начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ОСОКIНА Олена Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АН 266829 10.06.2004 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський нацiональний унiверситет, спецiальнiсть - Менеджмент
зовнiшньоекономiчної дiяльностi, квалiфiкацiя – менеджер-економiст
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Провiдний фахiвець вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.06.2015 до 22.07.2015р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято
13.07.2015 одноосiбним акцiонером Емiтента - БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ
ЛIМIТЕД/BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED, а саме: звiльнено вiд тимчасового виконання
обов`язкiв начальника Вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»
ОСОКIНУ Олену Олександрiвну. Наказ № 602-вк от 13.07.2015 р.
На посаду тимчасово виконуючої обов`язки начальника Вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» ОСОКIНА Олена Олександрiвна була призначена з 22.06.2015 р.
згiдно до Рiшення Наглядової Ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» вiд 15.06.2015 р., та
перебувала на посадi до 13.07.2015р.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 19.02.2007р. – 02.07.2007р. – прийнята на
посаду спецiалiста Днiпропетровського регiонального вiддiлу Управлiння аудиту фiлiйної мережi
Служби внутрiшнього аудиту; 02.07.2007р. – 25.12.2009р. – переведена на посаду провiдного
спецiалiста Днiпропетровського регiонального вiддiлу Управлiння аудиту фiлiйної мережi Служби
внутрiшнього аудиту; 25.12.2009р. – 07.09.2010р. – у зв’язку з органiзацiйно-штатними змiнами
переведена на посаду аудитора Служби внутрiшнього аудиту; 16.05.2011р. – прийнята на посаду
провiдного спецiалiста Вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю. В iнших юридичних особах
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посади не обiймає.
* 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
Т.в.о.начальника вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
НЕСТЕРЕНКО Марина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
НЕ 445781 31.01.2006 Смiлянським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi
4) рік народження**
1978
5) освіта**
Вища, Європейський унiверситет, квалiфiкацiя - спецiалiст з фiнансiв i кредиту; спецiальнiсть
«Фiнанси i кредит»
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Провiдний фахiвець вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.05.2015 до 25.06.2015р.
9) Опис
Змiни в звiтному перiодi вiдбувались. Рiшення про змiну складу посадових осiб було прийнято
15.06.2015р. Наглядовою Радою ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО", у зв'язку зi звiльненням вiд тимчасового виконання обов`язкiв начальника
Вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» НЕСТЕРЕНКО
Марини Анатолiївни (паспорт НЕ 445781, 31.01.2006 Смiлянським МРВ УМВС України в
Черкаськiй областi) у вiдповiдностi до вимог Положення про порядок реєстрацiї та лiцензування
банкiв, вiдкриття вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердженого Постановою НБУ вiд 08.09.2011 року
№306.
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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.
Посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 12.06.2009р. – 15.12.2009р. – прийнята на
посаду старшого касира каси Вiддiлення «Центр погашення кредитiв» ПАТ «Альфа-Банк»;
15.12.2009р. – 01.03.2011р. – переведена на посаду завiдуючої касою Вiддiлення «Київське №19
ПАТ «Альфа-Банк»; 20.06.2011р. – 08.09.2011р. – прийнята на посаду старшого касира
Берестейського вiддiлення, м. Київ, ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 08.09.2011р. – 01.08.2012р. –
переведена на посаду економiста-касира Вiддiлення «Тургенiвське» у м. Києвi ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО»; 01.08.2012р. – 01.10.2013р. – переведена на посаду фахiвця Вiддiлу
внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»; 01.10.2013р. – переведена на
посаду провiдного фахiвця Вiддiлу внутрiшнього аудиту та контролю ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО».
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В iнших юридичних особах посади не обiймає.
* 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
Головний бухгалтер
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 08.12.2008 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 роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
З 21.07.2005 - Член Правлiння-Головний бухгалтер ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.07.2005 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. На пiдставi наказу №35-вк
вiд 15.01.2015р. припинено повноваження Головного бухгалтера ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»
ПЕТРОВОЇ Лариси Володимирiвни (паспорт АК394852, виданий 08.12.1998 АмурНижньоднiпровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi).
Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiденцiйною
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.
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 член Правлiння-Головний бухгалтер ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО". В iнших
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юридичних особах посади не обiймає.
* 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
МАНДРИЧЕНКО Володимир Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
СК 003981 21.07.1995 Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київськiй областi
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища, Київський державний економiчний унiверситет, спецiальнiсть - "Мiжнародна економiка";
магiстр з мiжнародного iнвестицiйного менеджменту
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН", проектний менеджер
фiнансового департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 до 30.04.2017р.
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї має наступнi повноваження: органiзує роботу Ревiзiйної комiсiї; скликає
засiдання Ревiзiйної комiсiї та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує
ведення протоколiв засiдань; звiтує перед Загальними зборами про дiяльнiсть Ревiзiйної комiсiї;
пiдтримує постiйнi контакти iз iншими органами та посадовими особами Банку; здiйснює iншi
повноваження вiдповiдно до законодавства, статуту та внутрiшнiх положень Банку. Голова
Ревiзiйної комiсiї зобов’язаний: дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не
перевищувати своїх повноважень; керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України,
статутом Банку та iншими внутрiшнiми документами Банку; виконувати рiшення, прийнятi
загальними зборами акцiонерiв. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди, у тому числi в
натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню вiдповiдно до
внутрiшнiх документiв Банку. Голова Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi не змiнювався,
обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб не надається. Непогашеної судимостi
за корисливi та посадовi злочини Мандриченко В.О. не має. Часткою в статутному капiталi
емiтента не володiє. Загальний стаж роботи - 17 рокiв. Перелiк попереднiх посад, якi Мандриченко
В.О. обiймав протягом останнiх пяти рокiв: з 03.09.2007 р. по 02.01.2013 р. проектний менеджер
Фiнансового Департаменту, ТОВ "IСТВАН"; з 03.01.2013 р. фiнансовий директор ТОВ "IСТВАН";
з 30.04.2014 по теперiшнiй час Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
Посадова особа на теперiшнiй час обiймає посаду фiнансового директора ТОВ "IСТВАН",
мiсцезнаходження: вул. Мечникова, буд. 2, м. Київ 01601 Україна.
* 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.
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** 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 роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН", Заступник начальника
податкового управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 до 30.04.2017р.
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї має наступнi повноваження: бере участь у роботi та засiданнях Правлiння
та Наглядової ради; має право отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк,
необхiдну для виконання своїх функцiй та iншi повноваження, передбаченi законодавством та
статутом Банку. Член Ревiзiйної комiсiї: особисто брати участь у роботi та засiданнях Ревiзiйної
комiсiї; дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України та статутом Банку; виконувати
рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди,
у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню
вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку. Склад Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi не
змiнювався, обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Кравчук О.Р. не має. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Перелiк попереднiх
посад, якi Кравчук О.Р. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2007 р. по теперiшнiй час
заступник начальника податкового управлiння ТОВ «IСТВАН», мiсцезнаходження: вул.
Мечникова, буд. 2, м. Київ 01601 Україна.
* 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
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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 роботи (років)**
36
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IСТВАН", начальник податкового
управлiння фiнансового департаменту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2014 до 30.04.2017р.
9) Опис
Член Ревiзiйної комiсiї має наступнi повноваження: бере участь у роботi та засiданнях Правлiння
та Наглядової ради; має право отримувати повну, достовiрну та своєчасну iнформацiю про Банк,
необхiдну для виконання своїх функцiй та iншi повноваження, передбаченi законодавством та
статутом Банку. Член Ревiзiйної комiсiї: особисто брати участь у роботi та засiданнях Ревiзiйної
комiсiї; дiяти в iнтересах Банку, добросовiсно, розумно та не перевищувати своїх повноважень;
керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством України та статутом Банку; виконувати
рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв. Розмiр виплаченої посадовiй особi винагороди,
у тому числi в натуральнiй формi, є конфiденцiйною iнформацiєю та не пiдлягає розголошенню
вiдповiдно до внутрiшнiх документiв Банку. Склад Ревiзiйної комiсiї у звiтному перiодi не
змiнювався, обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб не надається.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини Буров С.М. не має. Часткою в
статутному капiталi емiтента не володiє. Загальний стаж роботи - 36 рокiв. Перелiк попереднiх
посад, якi Буров С.М. обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2007 р. по теперiшнiй час
Начальник податкового управлiння фiнансового департаменту ТОВ «IСТВАН»,
мiсцезнаходження: вул. Мечникова, буд. 2, м. Київ 01601 Україна.
* 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
Кількість за видами акцій

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

- Кiпр - Нiкосiя Мiкiнон, 12,
НЕ 107884 ЛАВIНIА КОРТ, 6-й поверх,
П.С. 1065

835000000

100

835000000

0

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

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

100

835000000

0

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

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

Місцезнаходження

Усього 835000000

привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника

0

0

Кількість за видами акцій
привілейовані привілейовані на
іменні
пред'явника
0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів
чергові

Вид загальних
зборів*

X

Дата
проведення

09.04.2015
100

Кворум зборів**

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Збiльшення статутного капiталу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» на 250 000 000 грн. простих
акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна, виключно серед акцiонерiв банку.
2. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
3. Прийняття рiшення про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб, яким
надаються повноваження iз забезпечення приватного розмiщення акцiй банку.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.

Опис

чергові

Вид загальних
зборів*

10.04.2015
100

Кворум зборів**

Вид загальних
зборів*

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Виключення абзацу 3 преамбули Рiшення Акцiонера вiд 09.04.2015
2. Викладення пункту 3.2 Рiшення Акцiонера вiд 09.04.2015 в новiй редакцiї.
3. Внесення змiн до Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», що
є Додатком №1 до Рiшення Акцiонера вiд 09.04.2016.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

30.04.2015

Кворум
зборів**

Вид загальних
зборів*

позачергові

X

Дата
проведення

Опис

позачергові
X

Дата
проведення

Опис

позачергові

100
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi за мiжнародними стандартами ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО» за 2014 рiк та звiту i висновкiв незалежного аудитора ТОВ «БДО» до рiчної фiнансової
звiтностi за Мiжнародними стандартами ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» за 2014 рiк. Про
затвердження заходiв за результатами розгляду висновкiв незалежного аудитора ТОВ «БДО».
2. Затвердження звiту Наглядової ради та звiту Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»
3. Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї по результатам перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» за 2014 рiк.
4. Про покриття збиткiв та розподiл прибутку за результатами дiяльностi Банку в 2014 р.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

позачергові
X
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Дата
проведення

24.06.2015

Кворум
зборів**

Опис

100
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Внесення змiн до статуту Банку шляхом викладення статуту у новiй редакцiї, якi пов’язанi зi
збiльшенням статутного капiталу, з урахуванням результатiв розмiщення акцiй та приведенням
статуту у вiдповiднiсть зi змiнами у законодавствi України.
2. Визначення особи, уповноваженої пiдписати статут Банку у новiй редакцiї.
3. Доручення Головi Правлiння Банку, або особi, що виконує його обов’язки, пiдготувати пакет
документiв та здiйснити заходи, передбаченi законодавством України та нормативно-правовими
актами Нацiонального банку України, для погодження Нацiональним банком та проведення
державної реєстрацiї статуту Банку у новiй редакцiї.
4. Припинення достроково повноважень члена Наглядової ради ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»
Воротинцевої Ганни Володимирiвни згiдно з її заяви.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.

Вид загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

06.07.2015

Кворум
зборів**

Опис

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум зборів**

Опис

позачергові

100
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про дострокове припинення повноважень члена Правлiння, заступника Голови Правлiння –
директора з корпоративного бiзнесу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» Альохiна О.К.
2. Про призначення Заступника Голови Правлiння – директора з корпоративного бiзнесу.
3. Про змiни кiлькiсного складу Правлiння Банку шляхом виключення зi складу Правлiння
вакантної посади Заступник Голови Правлiння – директор з фiнансових ринкiв та мiжнародного
бiзнесу.
4. Про внесення змiн та затвердження Органiзацiйної структури ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» в
новiй редакцiї.
5. Про закриття Миколаївського вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

позачергові
X
13.07.2015
100

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Звiльнення Осокiної О.С. вiд тимчасового виконання обов’язкiв начальника Вiддiлу
внутрiшнього аудиту та контролю Банку.
3. Про виведення Домуз О.О., заступника голови Правлiння – директора з ризикiв зi складу
Правлiння Банку.
2. Про змiни кiлькiсного складу Правлiння шляхом виключення зi складу Правлiння вакантної
посади Заступник Голови Правлiння – директор з ризикiв.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
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чергові

Вид загальних
зборів*

X

Дата
проведення

31.07.2015

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

100
Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про затвердження Положення про Управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО», «Положення про Вiддiл фiнансового монiторингу операцiй Управлiння фiнансового
монiторингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» та Положення про Управлiння мiжнародного бiзнесу
ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.

Вид загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

31.07.2015
100

Кворум зборів**

Опис

Вид загальних
зборів*

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про внесення змiн до складу Правлiння ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
2. Про призначення члена Правлiння-директора з операцiйної роботи ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО»
3. Про призначення члена Правлiння-директора з юридичних питань, вiдповiдального працiвника
за проведення фiнансового монiторингу.
4. Про внесення змiн та затвердження Органiзацiйної структури ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» у
новiй редакцiї.
5. Про затвердження рiшень Правлiння Банку.
6. Про закриття Кременчуцького вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

28.08.2015
100

Кворум зборів**

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум зборів**

позачергові
X

Дата
проведення

Опис

позачергові

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про затвердження стандартiв та полiтики внутрiшнього аудиту ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
2. Про затвердження планiв Управлiння внутрiшнього аудиту ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

позачергові
X
31.08.2015
100
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Опис

Вид загальних
зборів*

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про дострокове припинення повноважень члена Правлiння–директора по роботi з проблемною
заборгованiстю Кичуна В.I.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

X

Дата
проведення

01.09.2015
100

Кворум зборів**

Опис

Вид загальних
зборів*

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про затвердження звiту Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг Аудиторськi
послуги».
2. Про визначення уповноважених осiб на пiдписання звiту Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги».
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

21.09.2015
100

Кворум зборів**

Вид загальних
зборів*

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про затвердження рiшень Правлiння Банку.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

05.10.2015
100

Кворум зборів**

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**
Опис

позачергові
X

Дата
проведення

Опис

позачергові
X

Дата
проведення

Опис

позачергові

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про внесення змiн та затвердження Органiзацiйної структури Банку в новiй редакцiї.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

позачергові
X
02.11.2015
100

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про змiни кiлькiсного складу Правлiння Банку шляхом виключення зi складу Правлiння
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вакантної посади – член Правлiння – директор по роботi з проблемною заборгованiстю.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.

Вид загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

13.11.2015
100

Кворум зборів**

Опис

Вид загальних
зборів*

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про змiну мiсцезнаходження вiддiлення «Приморське» в м.Одеса.
2. Про затвердження рiшень Правлiння Банку.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

01.12.2015
100

Кворум зборів**

Вид загальних
зборів*

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про затвердження рiшень Правлiння Банку.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

17.12.2015
100

Кворум зборів**

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум зборів**

Опис

позачергові
X

Дата
проведення

Опис

позачергові
X

Дата
проведення

Опис

позачергові

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про затвердження ринкової вартостi акцiй ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО».
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

позачергові
X
18.12.2015
100

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про збiльшення статутного капiталу Банку на 686 000 000 грн. за рахунок додаткових внескiв
шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi.
2. Про приватне розмiщення акцiй ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»
3. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб, яким надаються повноваження
iз забезпечення приватного розмiщення акцiй Банку.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
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усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.

Вид загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

29.12.2015
100

Кворум зборів**

Опис

Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум зборів**

Опис

позачергові

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про затвердження рiшень Правлiння Банку.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
чергові

позачергові
X
05.11.2015
100

Єдиним акцiонером розглядалися наступнi питання порядку денного:
1. Про змiну умов оплати працi члена Правлiння-директора з юридичних питань ПАТ «БАНК
КРЕДИТ ДНIПРО» Грiнченка М.В.
Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв не вносились. За результатами розгляду рiшення з
усiх питань порядку денного були прийнятi єдиним акцiонером одноосiбно.
Рiшення єдиного акцiонера були прийнятi за його iнiцiативою.
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IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Альянс Україна»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32253696

Місцезнаходження

04119 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Дегтярiвська, 21-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 284452
вид діяльності
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

23.03.2006

Міжміський код та телефон

(044) 459 00 51, 0 800 500 727

Факс

(044) 459 00 52

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Альянс Україна»
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32253696

Місцезнаходження

04119 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. Дегтярiвська, 21-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 284458
вид діяльності
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

23.03.2006

Міжміський код та телефон

(044) 459 00 51, 0 800 500 727

Факс

(044) 459 00 52

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного,
водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного
транспорту) вантажiв та багажу (вантажобагажу))

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КОМПАНIЯ "УНIКА"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20033533

Місцезнаходження

01032 Україна м. Київ Голосiївський м.Київ вул. Саксаганського,
буд.70-А

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 584731
вид діяльності
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

25.07.2011
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Міжміський код та телефон

(044) 225 60 00

Факс

(044) 225 60 00

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АСК "IНГО Україна"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

16285602

Місцезнаходження

01054 Україна м. Київ Шевченкiвський м. Київ вул. БульварноКудрявська, 33

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 546577
вид діяльності
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

01.02.2007

Міжміський код та телефон

(044) 490-27-47, (067) 246-80-07, (050) 119-01-47

Факс

(044) 490-27-47

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування майна (наземного транспорту).

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦIОНАЛЬНА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АКЦIОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ОРАНТА»
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00034186

Місцезнаходження

02081 Україна м. Київ Дарницький м. Київ вул. Здолбунiвська, 7-д

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 284004
вид діяльності
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

30.12.2010

Міжміський код та телефон

0-800-50-05-05

Факс

0-800-50-05-05

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування майна (наземного транспорту).

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КОМПАНIЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ»
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33908322

Місцезнаходження

03056 Україна м. Київ Солом'янський м. Київ вул. Борщагiвська, 154

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 198590
вид діяльності
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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

21.02.2013

Міжміський код та телефон

(0562) 357 100

Факс

(0562) 357 100

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування майна (наземного транспорту).

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БДО"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20197074

Місцезнаходження

49000 Україна Дніпропетровська Кiровський м. Днiпропетровськ вул.
Сєрова, 4

Номер ліцензії або іншого документа на цей №2868
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.04.2002

Міжміський код та телефон

+38(056)370-30-43, 370-30-44

Факс

+38(056) 370-30-45

Вид діяльності

69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань оподаткування

Опис

Здiйснення аудиторських та консультацiйних послуг.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «УКРАЇНСЬКЕ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

36049978

Місцезнаходження

01011 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Панаса Мирного, буд
16/13 «А»

Номер ліцензії або іншого документа на цей 7
вид діяльності
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

Вид діяльності

70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування

Опис

Послуги з визначення рейтингiв.

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ПКФ АУДИТ-ФIНАНСИ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

34619277
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Місцезнаходження

01054 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. О.Гончара, буд.
41/ЛIТ."А"/, З поверх

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво №3886
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.10.2006

Міжміський код та телефон

(044)501-25-31

Факс

(044)223 02 50

Вид діяльності

69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту;
консультування з питань оподаткування

Опис

Здiйснення аудиторських та консультацiйних послуг. (Свiдоцтво
№3886 вiд 26.10.2006 р. про включення в реєстр аудиторських фiрм
видане Аудиторською палатою України; Свiдоцтво №000010 вiд
05.02.2013 р. про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть
проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку
цiнних паперiв видане НКЦПФР).

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей 10741070033010655
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна служба статистики України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.02.2015

Міжміський код та телефон

(044) 3777016

Факс

(044) 2791249

Вид діяльності

Оброблення данних, розмiщення на веб-вузлах i пов’язана з ними
дiяльнiсть

Опис

Оброблення данних, розмiщення на веб-вузлах i пов’язана з ними
дiяльнiсть; iнша дiяльнiсть у сферi iнформацiйних технологiй i
комп’ютерних систем; консультування з питань iнформатизацiї;
дослiдження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки;
компьютерне програмування; тиражування звуко-, вiдеозаписiв i
програмного забезпечення. (Замiсть номеру лiцензiї вказано Вiдомостi
з ЄДРПОУ № 10741070033010655).

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №271447
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту
iнформацiї України
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Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.03.2015

Міжміський код та телефон

(044) 3777016

Факс

(044) 2791249

Вид діяльності

Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї ( крiм
послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i
засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком,
що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв).

Опис

Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї ( крiм
послуг електронного цифрового пiдпису), торгiвля криптосистемами i
засобами криптографiчного захисту iнформацiї (згiдно з перелiком,
що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв).

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ №271467
вид діяльності
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

03.03.2015

Міжміський код та телефон

(044) 3777016

Факс

(044) 2791249

Вид діяльності

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з
перелiком , що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi
оцiнювання захищеностi iнформацiї

Опис

Надання послуг у галузi технiчного захисту iнформацiї (згiдно з
перелiком , що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України) в частинi
оцiнювання захищеностi iнформацiї.

Повне найменування юридичної особи або Центр сертифiкацiї ключiв ПАТ "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

01001 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей А № 35
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Мiнiстерство юстицiї України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.08.2015

Міжміський код та телефон

(044) 3777016

Факс

(044) 2791249

Вид діяльності

Надання послуг електронного цифрового пiдпису

Опис

Надання послуг електронного цифрового пiдпису

Повне найменування юридичної особи або

ПРОФЕСIЙНА АСОЦIАЦIЯ РЕЄСТРАТОРIВ I ДЕПОЗИТАРIЇВ
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прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Асоціація

Код за ЄДРПОУ

24382704

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Кутузова, 18/7, к.205

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво НКЦПФР №15
вид діяльності
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 як об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку за
видом професiйної дiяльностi – депозитарна дiяльнiсть на територiї
України

Опис

Виконання функцiй об'єднання професiйних учасникiв фондового
ринку цiнних паперiв в Українi (Навчально-методична робота,
рейтингова оцiнка профучасникiв, iнформацiйна пiдтримка
професiйної дiяльностi).

Повне найменування юридичної особи або ПРОФЕСIЙНА АСОЦIАЦIЯ РЕЄСТРАТОРIВ I ДЕПОЗИТАРIЇВ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Асоціація

Код за ЄДРПОУ

24382704

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Кутузова, 18/7, к.205,
206

Номер ліцензії або іншого документа на цей Свiдоцтво НКЦПФР №13
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.04.2012

Міжміський код та телефон

(044) 2869420

Факс

(044) 2869420

Вид діяльності

Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв
фондового ринку за видом професiйної дiяльностi – депозитарна
дiяльнiсть на територiї України

Опис

Виконання функцiй саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв
фондового ринку цiнних паперiв в Українi за видом професiйної
дiяльностi – депозитарна дiяльнiсть на територiї України

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "АЛЬФА-ГАРАНТ"
Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

32382598

Місцезнаходження

01133 Україна м. Київ Печерський м.Київ б-р. Лесi Українки, буд.26

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №299021
вид діяльності
Назва державного органу, що видав

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi
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ліцензію або інший документ

ринкiв фiнансових послуг

Дата видачі ліцензії або іншого документа

07.11.2006

Міжміський код та телефон

(044) 591-63-23

Факс

(044) 591-63-23

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування майна.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КОМПАНIЯ "ПЗУ УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20782312

Місцезнаходження

04053 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Артема, буд.40

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 500113
вид діяльності
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

15.12.2009

Міжміський код та телефон

(044) 238-62-38

Факс

(044) 238-62-38

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування майна.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КОМПАНIЯ "АЛЬФА СТРАХУВАННЯ"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30968986

Місцезнаходження

04073 Україна м. Київ Шевченкiвський м.Київ вул. Десятинна, буд.4/6

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ 522514
вид діяльності
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

14.08.2014

Міжміський код та телефон

(044) 499-99-99

Факс

(044) 499-99-99

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КОМПАНIЯ "АХА Страхування"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

20474912

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ Подольський м.Київ вул. Iллiнська, буд.8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 483293
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вид діяльності
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

17.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 391-11-22

Факс

(044) 391-11-22

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування наземного транспорту.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА ГРУПА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ТАС"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30115243

Місцезнаходження

03062 Україна м. Київ Святошинський м.Київ пр-кт. Перемоги, буд.65

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 500441
вид діяльності
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

17.09.2009

Міжміський код та телефон

(044) 536-00-20

Факс

(044) 536-00-20

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування наземного транспорту.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КОМПАНIЯ "ЮНIВЕС"
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

32638319

Місцезнаходження

03680 Україна м. Київ Голосiївський м.Київ вул. Велика
Василькiвська, буд.72

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 584490
вид діяльності
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

14.06.2011

Міжміський код та телефон

(044) 206-84-30

Факс

(044) 206-84-30

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування наземного транспорту.

Повне найменування юридичної особи або ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи СТРАХОВА КОМПАНIЯ "Гарант-ЛАЙФ"
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

31025837
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Місцезнаходження

01004 Україна м. Київ Голосiївський м.Київ вул. Велика
Василькiвська, буд.15/2

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ 500005
вид діяльності
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

04.01.2011

Міжміський код та телефон

(044) 391-50-07

Факс

(044) 391-50-07

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть

Опис

Страхування життя.
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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

08.12.1998

634/1/98

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

-

Акція проста
документарна
іменна

Документарні
іменні

152.000

144000

21888000.00

100

Опис

05.05.2000

206/1/00

Опис

12.10.2000

539/1/00

Опис

Емiтент був створений у формi закритого акцiонерного товариства, тому торгiвля акцiями Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не
здiйснювалась. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного
капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не
було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля
прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №634/1/98 вiд 08.12.1998 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №206/1/00 вiд 05.05.2000 р.

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

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
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капiталу. В обiгу на органiзованому ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не
було. Код ISIN - вiдсутнiй оскiльки Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 р. №3480-IV, набрав чиннiсть пiсля
прийняття рiшення про випуск акцiй. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №539/1/00 вiд 12.10.2000 р. втратило чиннiсть у зв'язку зi
збiльшенням статутного фонду (капiталу) Емiтента та отриманням нового Свiдоцтва №488/1/02 вiд 10.10.2002 р.

10.10.2002

488/1/02

Опис

24.05.2007

210/1/07

Опис

18.09.2008

372/1/08

Опис

28.05.2010

269/1/10

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.

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000076988

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.000

315000000

315000000.000

100
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Опис

15.04.2014

31/1/2014

Опис

17.06.2015

50/1/2015

Опис

Торгiвля акцiями Емiтента здiйснюється на внутрiшнiх ринках. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого)
розмiщення. Мета випуску - збiльшення Статутного капiталу. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було. Код ISIN –
UA4000076988.
Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БIРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»)
26.09.2011 допущено акцiї Банку (простi, iменнi, бездокументарної форми випуску, номiналом 1,00 грн., у кiлькостi 315 000 000 шт., за номером
державної реєстрацiї №269/1/10 вiд 28.05.2010, та кодом ISIN UA4000076988) вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до
бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ «ПЕРСПЕКТИВА».
Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями Банку на ПАТ «ПЕРСПЕКТИВА» не здiйснювалась.

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000076988

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.000

585000000

585000000.00

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 585 000 000 шт., за номером
державної реєстрацiї №31/1/2014 вiд 15.04.2014, та кодом ISIN UA4000076988) вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до
бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ «ПЕРСПЕКТИВА».
Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями Банку на ПАТ «ПЕРСПЕКТИВА» не здiйснювалась.

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000076988

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1.000

835000000

835000000.00

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.
Додатково повiдомляємо, що до торгiв на Бiржi (ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА") 26.09.2011
допущено акцiї Банку вiдповiдно до укладеного договору допуску цiнних паперiв до бiржових торгiв №11/09/26-01 вiд 26.09.2011. Акцiї Банку
допущенi до торгiвлi без внесення до бiржового реєстру ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" (тiкер – BKRD). Протягом звiтного перiоду торгiвля акцiями
Банку на ПАТ "ПЕРСПЕКТИВА" не здiйснювалась.

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації
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Номер
Найменування
Форма
свідоцтва
Номінальна Кількість
органу, що
існування та
Дата реєстрації випуску
про
вартість
у випуску
зареєстрував
форма
реєстрацію
(грн)
(штук)
випуск
випуску
випуску
1

30.03.2007

Опис

17.10.2007

Опис

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
Термін
ставка за
виплати
облігаціями
процентів
(у відсотках)

Сума
виплачених
Дата
процентів за погашення
звітний
облігацій
період (грн)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

168/2/07

Державна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового
ринку

1000.00

30000

Документарні
іменні

30000000.00

0.000

щокварталу

0.00

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 та
фондового
ринку

1000.00

100000

Документарні
100000000.00
іменні

0.000

1 раз на
пiврiччя

0.00

03.11.2010

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
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та вiдповiдно до Розпорядження Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №379-С-0 вiд 09.12.2010 р. скасовано реєстрацiю
випуску облiгацiй (серiї "С"). Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї "С") вiд 17.10.2007 р. №704/2/07, дата видачi 22.03.2010 р.,
видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, анульовано.

19.03.2008

Опис

24.10.2008

Опис

276/2/08

Державна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового
ринку

1000.00

100000

Документарні
100000000.00
іменні

0.000

1 раз на
пiврiччя

0.00

30.01.2011

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.

826/2/08-Т

Державна
комiсiя з цiнних
паперiв та
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1000.00

200000

Документарні
200000000.00
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0.000

1 раз на
пiврiччя

0.00

11.08.2013

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

52

№423-СТ-О вiд 18.12.2009 р., анульовано.

18.01.2011

Опис

10/2/11
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комiсiя з цiнних
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1 раз на
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22.01.2016

Бездокументарнi облiгацiї вiдсотковi iменнi серiї "F" перебувають в обiгу на внутрiшнiх ринках. Протягом звiтного перiоду фактiв
лiстингу/делiстингу не було. Облiгацiї ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" серiї "F" знаходяться у списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку
ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" (надалi за текстом - "ПФТС") (код в ПФТС - OCREDF).
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 %. Процентну ставку на 7-8 процентнi перiоди встановлено у розмiрi 18 %. Процентну ставку на 9-10 процентнi перiоди встановлено у
розмiрi 20%.
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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 й
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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, Франкфуртна-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 присвоєння 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".
РIК 2012:
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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
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
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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
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»
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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».
РIК 2014:
Сiчень
Головою Правлiння БАНКУ КРЕДИТ ДНIПРО призначена Олена Малинська
Березень
Прийнято рiшення про збiльшення статутного капiталу БАНКУ КРЕДИТ ДНIПРО до 585 млн грн.
Квiтень
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО отримав сертифiкат вiдповiдностi вимогам мiжнародного стандарту PCI
DSS
Травень
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО представив власну систему грошових переказiв FREESEND
Червень
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО ввiв в роботу власний процесинговий центр i став Принциповим членом
мiжнародної платiжної системи VISA International, MasterCard
БАНК КРЕДИТ ДНIПРО названий найбiльш динамiчним партнером системи грошових переказiв
AVERS
Липень
Пенсiйний фонд України пiдтвердив статус банку-партнера з виплат пенсiй та грошової допомоги
Серпень
Банк визнано одним з найнадiйнiших фiнустанов України за версiєю дiлового журналу «Грошi»
Вересень
Вiдкрито централiзований Операцiйний центр у Днiпропетровську
Отримана престижна європейська нагорода STP Award 2013 Excellent Quality за найвищий рiвень
якостi проведення автоматичних платежiв
Жовтень
Депозити Банку Кредит Днiпро – в ТОП-15 найбiльш надiйних за версiєю агентства «СтандартРейтинг»
Листопад
Встановлено автономнi банкiвськi термiнали самообслуговування в популярних супермаркетах
За пiдтримки банку вiдбувся концерт-вiдкриття XXII сезону камерного оркестру iм. Гаррi Логвина
«Пори року»
Грудень
Впроваджено сервiс миттєвих платежiв на офiцiйному сайтi банку
Банк визнано одним з кращих роботодавцiв України за версiєю «Капiтал 500»
Банк став Найкращим банком за депозитними програмами для населення у Всеукраїнському
конкурсi «Банк року – 2014» журналу «БанкирЪ»
РIК 2015:
Сiчень
Банк Кредит Днiпро пiдтвердив свiй статус уповноваженого банка Пенсiйного фонду з виплат
пенсiй
Лютий
Вiдкрито 3 новi вiддiлення в найбiльших мiстах України: Києвi, Днiпропетровську й Харковi
"Українське кредитно-рейтингове агентство" (UCRA) пiдтвердило довгостроковий кредитний
рейтинг з прогнозом "стабiльний"
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Березень
За результатами 7-го щорiчного В"Рейтингу надiйностi банкiвських депозитiвВ", опублiкованого
агентством В"Стандарт-РейтингВ" (дочiрня структура європейської рейтингової компанiї GPRC
В"StandardRatingВ"), Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-10 українських банкiв, що пропонують
найбiльш надiйнi депозитнi програми.
Банк Кредит Днiпро отримав пiдтримку вiд Нацiонального банку України у виглядi
стабiлiзацiйного кредиту в розмiрi 357 млн грн. В"Нацiональний банк України надає кредити
рефiнансування на пiдтримку лiквiдностi тiльки платоспроможним банкам iз якiсними кредитними
портфелями, якi дотримуються всiх норм законодавства, мають затвердженi плани капiталiзацiї,
ефективний менеджмент i пiдтримку акцiонерiвВ", вЂвЂњ зазначили в НБУ.
За пiдтримки банку камерний оркестр "Пори року" представив слухачам нову концертну програму
Банк пропонує українцям унiкальну депозитну програму "7 днiв" з можливiстю щотижневого
зняття коштiв без втрати вiдсоткiв
Впроваджено унiкальну програму лояльностi для власникiв премiальних i кредитних карт банку
Квiтень
Банк Кредит Днiпро уповноважено Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб здiйснювати
виплати компенсацiй вкладникам визнаного неплатоспроможним "Iмексбанку" в
Днiпропетровськiй i Запорiзькiй областях.
Банк Кредит Днiпро став партнером трансляцiї прямих ефiрiв шоу "Україна має талант" на
телеканалi СТБ.
Банк Кредит Днiпро i Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб уклали угоду про спiвпрацю, в
рамках якої банк почав здiйснювати виплати вiдшкодувань клiєнтам визнаного
неплатоспроможним банку "Надра" в Запорiзькiй областi.
Акцiонер Банку Кредит Днiпро прийняв рiшення про збiльшення статутного капiталу на 250 млн
грн, або на 42,7%, - до 835 млн грн - шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої
номiнальної вартостi.
Банк Кредит Днiпро розширює лiнiйку депозитних продуктiв i пропонує клiєнтам скористатися
одним iз найбiльш надiйних i зручних iнструментiв заощадження i накопичення коштiв депозитним сертифiкатом. Купуючи депозитний сертифiкат, його власник отримує можливiсть
одноразово i без обмежень по закiнченнi термiну документа отримати всю суму вкладу та
вiдсоткiв у будь-якiй валютi, в якiй оформлено сертифiкат.
Банк Кредит Днiпро почав реалiзацiю унiкальних для українського банкiвського ринку програм
фiнансового супроводу бiзнес-клiєнтiв. Залежно вiд розмiру i бiзнес-активностi пiдприємства
клiєнт може вибрати для себе один iз чотирьох тарифних пакетiв вартiстю вiд 1 грн за вiдкриття та
обслуговування поточних рахункiв, проведення платежiв тощо.
Травень
За пiдтримки Банку Кредит Днiпро в Днiпропетровську в черговий раз вiдбулася одна з найбiльш
значущих культурних подiй регiону. Камерний оркестр iм. Гаррi Логвина "Пори року" представив
глядачам нову концертну програму "Три Моцарти". Цього разу любителiв класичної музики чекав
особливий сюрприз - керував оркестром запрошений вiдомий в Українi та за її межами метр,
диригент, керiвник Академiчного камерного оркестру "Вiртуози Львова", музичний продюсер,
органiзатор рiзних мiжнародних мистецьких проектiв Сергiй Бурко.
Згiдно зi щорiчним дослiдженням "50 провiдних банкiв України", яке здiйснювалося аналiтичною
групою "Фiнансовий клуб" за пiдтримки Незалежної асоцiацiї банкiв України, Банк Кредит Днiпро
увiйшов в Топ-10 фiнустанов у номiнацiях: "Ощадний вклад" i "Класичний депозит". Крiм того, за
результатами загального рейтингу, Банк Кредит Днiпро утримує мiцнi позицiї серед 50 кращих
фiнансових установ країни.
Спiвробiтники Банку Кредит Днiпро провели благодiйну акцiю, в рамках якої зiбрали десятки
тисяч гривень на придбання необхiдних речей для вихованцiв одного з дитячих медичних закладiв
України - Днiпропетровського спецiалiзованого будинку дитини. Подарунки дiтям фахiвцi
фiнустанови дали саме в День банкiра. Дарувати, а не отримувати подарунки до свята - одна з
улюблених традицiй у банку - пiдкреслили фiнансисти.
Банк Кредит Днiпро впровадив власну послугу P2P-платежiв - перерахування коштiв зi своєї
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платiжної карти на карти будь-яких iнших українських фiнустанов. Здiйснити миттєвий переказ
коштiв клiєнти можуть у системi iнтернет-банкiнгу Free Bank.
Червень
За пiдтримки Банку Кредит Днiпро вiдбулося закриття 22-го концертного сезону камерного
оркестру iм. Гаррi Логвина "Пори року".
Спецiально для одержувачiв пенсiйних та iнших соцiальних виплат Банк Кредит Днiпро
запровадив новий сервiс, що дозволяє оформляти банкiвськi платiжнi картки безпосередньо в
установах соцiального забезпечення без вiдвiдування вiддiлень банку.
Банк Кредит Днiпро став банком-партнером Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб у рамках
здiйснення виплат компенсацiї клiєнтам визнаного неплатоспроможним банку "Київська Русь" у
Днiпропетровськiй, Запорiзькiй, Полтавськiй та Донецькiй областях.
1 червня, у Мiжнародний день захисту дiтей, Банк Кредит Днiпро почав реалiзацiю масштабного
проекту "Дитячий гаманець", в рамках якого клiєнти можуть оформити для своїх дiтей платiжнi
картки. Крiм того, фахiвцi фiнустанови провели для дiтей декiлька практичних занять iз
фiнансової грамотностi у вiддiленнях банку.
Липень
Згiдно з рейтингом медiаактивностi українських банкiв за пiдсумками II кварталу 2015 року, який
пiдготувала дослiдницька компанiя NOKs fishes, Банк Кредит Днiпро увiйшов до Топ-5
українських фiнустанов за якiстю представленостi в медiапросторi.
Банк Кредит Днiпро адаптує структуру власностi вiдповiдно до нових вимог НБУ. Фiнустановою
надано необхiдний пакет документiв до Нацiонального банку України. Пiсля отримання
погодження вiд Нацбанку 100% опосередкованої участi в банку перейде компанiї "Парамiджанi
Менеджмент Лiмiтед" (Paramigiani Management Limited), 99% акцiй якої прямо i ще 1%
опосередковано належать Вiктору Пiнчуку (на цей момент єдиним акцiонером банку є кiпрська
компанiя, бенефiцiарний власник якої - Вiктор Пiнчук).
Банк Кредит Днiпро затверджено банком-агентом Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб iз
виплат клiєнтам неплатоспроможних банкiв на 2015-2016 рр.
Банк Кредит Днiпро вiдзначає 22-рiччя роботи на фiнансовому ринку України.
Банк Кредит Днiпро пiдтвердив свої позицiї однiєї з найбiльш надiйних українських фiнустанов авторитетне рейтингове агентство Схiдної Європи i СНД UCRA ("Українське кредитнорейтингове агентство") оцiнило довгостроковий кредитний рейтинг Банку Кредит Днiпро на рiвнi
"uaА-" з прогнозом "у розвитку". Рейтинг депозитiв банку агентство закрiпило на рiвнi "С" "надiйнiсть вища за середню".
Серпень
Банк Кредит Днiпро отримав престижну нагороду "STP Award Exellent Quality" вiд одного з
найбiльших фiнансових iнститутiв Нiмеччини та всiєї Європи Commerzbank AG. Нагорода
присуджується фiнустановам за оперативнiсть i якiсне здiйснення мiжнародних платiжних
операцiй за пiдсумками минулого року.
Завершилася державна реєстрацiя змiн до статуту Банку Кредит Днiпро - банк збiльшив статутний
капiтал на 250 млн грн, або на 42,7%, - до 835 млн грн - шляхом розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi.
Станом на 01.01.2016 р. 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 52 вiддiлення:
1. 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;
2. Повне найменування пiдроздiлу - Березинське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, вул. Березинська, 24 пом.2; Дата внесення НБУ запису
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вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 20.06.07;
3. 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;
4. 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;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. 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;
9. 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;
10. 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;
11. Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення "Приморське" ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Одеса, вул. Дерибасывська, 10; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 20.06.11;
12. 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;
13. 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;
14. 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;
15. 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;
16. 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;
17. 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;
18. 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;
19. 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;
20. Повне найменування пiдроздiлу - Запорiзьке Центральне вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ
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ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 153/89; Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 29.11.07;
21. 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;
22. 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;
23. 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;
24. 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;
25. 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;
26. 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;
27. 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;
28. 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;
29. 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;
30. 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;
31. 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;
32. 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;
33. 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;
34. 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;
35. 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;
36. 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;
37. 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;
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38. Повне найменування пiдроздiлу - Пушкiнське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Днiпропетровськ, пр.Пушкiна.37; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до
реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 01.11.07;
39. 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;
40. 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;
41. 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;
42. 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;
43. 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;
44. 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;
45. 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;
46. 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;
47. 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;
48. 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;
49. Повне найменування пiдроздiлу - Шуварiвське вiддiлення ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»;
Мiсцезнаходження: м. Львiв, вул. Хуторiвка, 4б; Дата внесення НБУ запису вiдомостей до реєстру
Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 09.09.08;
50. Повне найменування пiдроздiлу - Центральне вiддiлення 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.
51. Повне найменування пiдроздiлу - вiддiлення «Майдан Незалежностi» ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО» в м. Києвi, Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Хрещатик, 7/11. Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення – 26.01.2012.
52. Повне найменування пiдроздiлу - вiддiлення «площа Конституцiї» ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО», Мiсцезнаходження: м. Харкiв, пл.Конституцiї, 26. Дата внесення НБУ запису
вiдомостей до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення – 21.11.2011.
Тимчасово призупиненi вiддiлення у 2015р. в зв’язку з економiчною недоцiльнiстю iснування:
1. 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;
2.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;
3.Повне найменування пiдроздiлу - Вiддiлення «Виноградарське» ПАТ «БАНК КРЕДИТ
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ДНIПРО»; Мiсцезнаходження: м. Київ, пр. Свободи, 15/1; Дата внесення НБУ запису вiдомостей
до реєстру Банкiв про вiдкриття вiддiлення - 03.12.10;
4.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;
5.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;
6.Повне найменування пiдроздiлу – Солом`янське 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;
7.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;
8.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;
9.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.
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) 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 2014 року в банку було 59 дiючих вiддiлень, в перебiгу 2015 року у зв'язку з тимчасовою
економiчною недоцiльнiстю iснування банком було тимчасово призупинено 9 вiддiлень.
Cередньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) за 2015 рiк становила
907 осiб.
Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) за
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2015 рiк становила 1 осiб.
Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) за
2015 рiк становила 39 осiб.
Фонд оплати працi за 2015 рiк становив 137 112 217,78 грн., що на 29 119 603,06 грн. бiльше нiж у
2014 роцi (в 2014р. – 107 992 614,72 грн.) - штат.
Фонд оплати працi за 2015 рiк становив 140 986 271,54 грн., що на 29 740 596,28 грн. бiльше нiж у
2014 роцi (в 2014р. – 111 245 675,26 грн.) - усi.
Протягом звiтного 2015 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: Україна, 02660, м. Київ, вул.
Євгена Сверстюка, буд. 15, к. 703.
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 01.01.2016р. (млн. грн.): Обiймає 70 позицiю з 78;
Фiнансовий результат - (-629,778). Депозити юридичних осiб станом на 01.01.2016р. (млн. грн.):
Емiтент обiймає 16 позицiю з 78; Сума, всього - 2366,880; Питома вага (%) - 1,334; Частка в
зобов'язаннях (%) - 31,516; Кошти до запитання - 1726,660; Строковi депозити - 640,220. Депозити
фiзичних осiб станом на 01.01.2016р. (млн. грн.): Емiтент обiймає 9 позицiю з 78; Сума, всього 3663,893; Питома вага (%) - 1,487; Частка в зобов'язаннях (%) - 48,786; Кошти до запитання 694,121; Строковi депозити - 2969,771. Структура кредитно-iнвестицiйного портфеля станом на
01.01.2016р. (млн. грн.): Емiтент обiймає 15 позицiю з 78; КIП - 4565,94; Питома вага (%) - 0,989;
Мiжбанкiвськi кредити - 0,24; Резерв пiд заборгованiсть банкiв - 0,29; Кредити юридичним особам
- 5183,53; Кредити фiзичним особам - 280,26; Резерв пiд кредити та заборгованiсть клiєнтiв 1418,25; Цiннi папери - 520,44. Капiтал на 01.01.2016р. (млн. грн.): Емiтент обiймає 28 позицiю з
78; Капiтал - 508,170; Капiтал (млн.ЄВРО) - 27,474; Питома вага (%) - 0,501; Статутний капiтал 835,000. Активи та зобов'язання станом на 01.01.2016р. (млн.грн.): Емiтент обiймає 13 позицiю з
78; Активи - 7871,66; Питома вага (%) - 1,118; Балансовий капiтал - 361,44; Зобов'язання - 7510,09.
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,
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
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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. Кутузова, 18/7, к.205.
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 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
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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).
«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.
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Бюро збирає всю iнформацiю (позитивну та негативну), яка передбачена Законом України № 2704IV 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, Україна, Київ, вул.
Кутузова, 18/7, к.205.
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 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
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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.
8. Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України", мiсцезнаходження асоцiацiї: 03150, м.
Київ,вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська), 72, 3 пiд`їзд, поверх 3, офiс 6.
НАБУ - недержавне непiдприємницьке неприбуткове договiрне об'єднання банкiв України.
Основна мета дiяльностi полягає у вирiшеннi будь-яких питань мiж учасниками ринку фiнансiв,
спiльному забезпеченнi захисту їх iнтересiв та вибудовуваннi єдиної лiнiї взаємовiдносин з
Нацiональним Банком України та iншими державними органами. Емiтент є членом асоцiацiї з
лютого 2012р. Основною метою (цiллю) дiяльностi Асоцiацiї є: захист прав та законних iнтересiв
членiв Асоцiацiї; представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами,
установами та iншими особами; формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань
функцiонування банкiвської системи, їх представництво та пiдтримка у вiдносинах з третiми
особами; сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного функцiонування
банкiвської системи; участь в розробцi державних програм розвитку банкiвської системи;
вирiшення конкретних завдань та спiльних проблем, що виникають у банкiвськiй сферi та
впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї; налагодження вiдносин з банками та
банкiвськими об’єднаннями iнших країн; створення позитивного iмiджу банкiвської системи
України; сприяння розвитку та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського сектору
економiки України.
9. Днiпропетровська торгово-промислова палата, мiсцезнаходження: 49044, Україна,
м.Днiпропетровськ, вул.Шевченко 4.
Головними напрямками дiяльностi палати є сприяння розвитку малого i середнього бiзнесу,
надання всебiчної допомоги в налагодженнi дiлового спiвробiтництва з вiтчизняними й
закордонними партнерами, розширеннi ринкiв обмiну товарами й послугами. Пакет сучасних
сервiсiв палати включає рiзнi види експертиз, сертифiкацiю, декларування товарiв, ввезених до
України й вiдправлених за кордон, переклади товарно-супровiдної документацiї з iноземних i на
iноземнi мови, органiзацiю виставок та ярмаркiв, нформацiйнi,навчальнi послуги,консультацiї з
правових питань, рекламну, видавничу дiяльнiсть. Днiпропетровська торгово-промислова палата
бере на себе вирiшення багатьох проблем пiдприємцiв. I її багаторiчний досвiд у цiй сферi
гарантує успiх. Дiлове спiвтовариство ДТПП нараховує бiльше 900 пiдприємств i органiзацiй.
Щорiчно його поповнюють 90-100 нових членiв. Оплативши оптимальний членський внесок,
пiдприємство отримує в рахунок цього ряд актуальних послуг. Свою роботу Днiпропетровська
ТПП координує iз ТПП України, обласною держадмiнiстрацiєю й облрадою, мерiями мiст,
митницею, податковими та iншими державними й недержавними органами й структурами,
промисловими пiдприємствами та органiзацiями.
10. Асоцiацiя "Днiпропетровський Банкiвський Союз", мiсцезнаходження: 49000, м.
Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, 60, офiс 513а.
На сьогоднi асоцiацiя об’єднує 17 банкiвських установ трьох регiонiв України, серед них 12
банкiв-юридичних осiб, основнi обласнi дирекцiї й регiональнi управлiння крупних банкiв, фiлiї
банкiв iнших мiст. Учасниками асоцiацiї також є пiдприємство по виготовленню та
обслуговуванню банкiвського обладнання ПП КП «Днiпропетровський центр технiчного сервiсу»
та консалтингова група ТОВ АФ «КАУПЕРВУД». Колективним учасником асоцiацiї є
Днiпропетровське територiальне вiддiлення Асоцiацiї платникiв податкiв України.
11. Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем «ЄМА», мiсцезнаходження:
02002, м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, 2-Б, 5(1) пiд'їзд, 15 поверх, офiс 177.
Асоцiацiя ЄМА переважно взаємодiє з членами мiжнародних платiжних системам й iнших систем,
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заснованими на використаннi платiжних карток, електронних засобiв платежiв, електронного
середовища, що працюють по загальновизнаних мiжнародних або галузевих стандартах. До сфери
першочергової уваги ЄМА не вiдносяться внутрiшньобанкiвськi одноемитентнi платiжнi системи.
Асоцiацiя вирiшує три головнi задачi:
1.Забезпечення взаємодiї з державними органами (НБУ, КМУ, ВРУ, АМКУ, Держфiнмонiторинг,
Держслужба з питань захисту персональних даних, МВС) та представлення та захист в державних
органах законних прав та iнтересiв членiв Асоцiацiї (та їх клiєнтiв) в сферi безготiвкових
розрахункiв та кредитування, юридичним i технологiчним питанням роздрiбного бiзнесу;
2. Вдосконалення системи колективної безпеки й спiльнi заходи щодо запобiгання шахрайських
дiй та вiдмивання коштiв з використанням платiжних iнструментiв й електронних засобiв
розрахунку, розвиток механiзму кредитного ризик-менеджменту;
3. PR активнiсть для популяризацiї безготiвкових розрахункiв, кредитування та електронної
комерцiї, роз’яснювальна робота щодо заходiв та засобiв безпечного використання платiжних та
кредитних iнструментiв. Перепiдготовка спiвробiтникiв банкiв i представникiв державних органiв,
вiдповiдальних за безготiвковi розрахунки, кредитування, електронну комерцiю, а також захист i
безпечне використання платiжних та кредитних iнструментiв.
12. Асоцiацiя "Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ "УкрСВIФТ",
мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-А.
Асоцiацiя об‘єднує членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними
повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Членами
асоцiацiї на сьогоднiшнiй день є 131 українська фiнансова установа. Цiлi Асоцiацiї: iнформування
членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку фiнансових технологiй та комунiкацiй;
формулювання та впровадження полiтики розвитку мiжнародних телекомунiкацiйних систем на
Українi; представлення iнтересiв українських фiнансових органiзацiй, що є членами та
користувачами СВIФТ в органах державної влади та законодавчих органах; координацiя
фiнансових установ у вирiшеннi проблемних питань, пов’язаних з роботою у СВIФТ;
спiвробiтництво з Радою директорiв СВIФТ; прийняття участi у розробцi нових фiнансових
стандартiв; iнформування фiнансових органiзацiй – членiв СВIФТ щодо рiшень державних
органiв, якi стосуються передачi фiнансової iнформацiї; органiзацiя навчання та проведення
обмiну досвiдом роботи у СВIФТ; органiзацiйне та юридичне забезпечення ефективної роботи
нацiональних груп членiв та користувачiв СВIФТ на Українi; органiзацiя процедур ввозу-вивозу,
замiни та консультацiї щодо необхiдного обладнання.
13. Американська торгiвельна палата в Українi, мiсцезнаходження: 03680, м. Київ, вул. Амосова,
12, 15 поверх.
Одним iз головних завдань Палати є репрезентацiя мiжнародно-орiєнтованої бiзнес-групи та
сприяння приходу на український ринок нових iнвесторiв. Органiзацiї-члени Палати – найбiльшi
компанiї з 50 країн свiту з прямими iноземними iнвестицiями. Палата являється активним членом
Ради вiтчизняних та iноземних iнвесторiв при Президентовi України, Комiтету економiчних
реформ при Президентовi України та великої кiлькостi громадських рад при мiнiстерствах та
iнших органах виконавчої влади. Враховуючи потреби компанiй-членiв i їх особистi iнтереси,
Палата органiзовує рiзнi заходи з метою налагодження зв’язкiв мiж представниками компанiй та
розширення їх бiзнесу. Мiсiя Американської торгiвельної палати: об’єднувати провiднi компанiї та
органiзацiї в Українi незалежно вiд країни їхнього походження; надавати платформу для
ефективного спiлкування, обмiну iнформацiєю та досягнення спiльних цiлей; виступати на захист
бiзнес-спiльноти, яка керується чесними та вiдкритими принципами дiяльностi, та сприяти
розвитку пiдприємництва в Українi; забезпечувати доступ до iнформацiйних ресурсiв, контактної
iнформацiї та послуг щодо бiзнес-пiдтримки з метою залучення iнвестицiй в Україну.
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями Емiтент не проводить.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.
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Облiкова полiтика Банку сформована на основi положень чинного законодавства України, дiючих
нормативно-правових актах Нацiонального банку України та засадах мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика Банку визначає основнi принципи класифiкацiї, оцiнки, визнання та облiку
активiв та зобов’язань, що застосовуються Банком з метою повного i достовiрного їх вiдображення
в облiку та звiтностi.
Вiдображення фiнансових iнструментiв в облiку (первiсне визнання, знецiнення, перекласифiкацiя,
припинення визнання) залежить вiд стратегiї володiння i використання фiнансових iнструментiв.
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю,
збiльшеною на прямi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового
активу чи фiнансового зобов’язання, за виключенням фiнансових iнструментiв за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку. Витрати за операцiєю з
фiнансовими iнструментами за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки у прибутках
або збитках визнаються одразу у складi прибутку або збитку за перiод. За iншими фiнансовими
iнструментами витрати за операцiєю, включенi до первiсної вартостi фiнансового iнструмента,
включаються до розрахунку процентних доходiв i витрат.
Банк при визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв приймає до уваги тi
характеристики активу або зобов’язання, якi б використовували учасники ринку при визначеннi
цiни активу або зобов’язання на дату оцiнки. Найкращою оцiнкою справедливої вартостi є
котирування на активному ринку. Для тих активiв i зобов’язань, для яких вiдсутня ринкова
iнформацiя або ринковi операцiї, Банк ґрунтується на iнформацiї, яка є вiдкритою. Якщо цiна на
iдентичний актив або зобов’язання не є вiдкритою, то Банк оцiнює справедливу вартiсть за iншою
методикою, яка максимiзує використання вiдповiдних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзує
використання закритих вхiдних даних.
Пiсля первiсного визнання Банк здiйснює оцiнку фiнансових активiв чи фiнансових зобов’язань,
що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, за методом ефективної ставки вiдсотка.
Амортизована собiвартiсть визначається як сума, за якою фiнансовий актив чи фiнансове
зобов’язання оцiнюється пiд час первiсного визнання, мiнус виплати основної суми, плюс (або
мiнус) накопичена амортизацiя та мiнус будь-яке зменшення вартостi фiнансових активiв
унаслiдок знецiнення. Ефективна процентна ставка розраховується Банком за принципами
вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Знецiнення фiнансових активiв визнається шляхом формування резерву. Формування резервiв
здiйснюється Банком за власними методиками, розробленими вiдповiдно до мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.
Витрати вiд зменшення корисностi визнаються на кожну дату балансу, якщо є об’єктивнi докази
однiєї або декiлькох збиткових подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу,
якi мають вплив на очiкуванi (розрахунковi) майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або
групи фiнансових активiв. Якщо в наступному перiодi сума витрат вiд знецiнення зменшується i
це зменшення може бути об’єктивно вiднесено до подiї, яка вiдбулася пiсля визнання таких
витрат, то визнанi ранiше витрати сторнуються шляхом коригування рахунку резерву.
Процентнi доходи i витрати за фiнансовими iнструментами, що облiковуються за амортизованою
вартiстю, Банк визнає у прибутках i збитках за методом ефективної ставки вiдсотка.
Процентнi доходи та процентнi витрати нараховуються протягом вiд дати визнання фiнансового
активу чи фiнансового зобов’язання до дати його продажу або погашення. Проценти не сплаченi у
визначений строк визнаються простроченими на наступний день пiсля визначеної дати погашення.
Амортизацiя дисконту або премiї здiйснюється одночасно з нарахуванням процентiв. При цьому
сума амортизацiї дисконту збiльшує або сума амортизацiї премiї зменшує процентний дохiд за
вiдповiдним видом фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
У разi неможливостi погашення фiнансових активiв, вiдносно яких вiдбулися усi необхiднi заходи
щодо повного погашення заборгованостi, Банк визнає такi активи безнадiйними та вiдшкодовує їх
за рахунок сформованого резерву. Рiшення щодо списання безнадiйної заборгованостi за рахунок
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резерву приймається вiдповiдним колегiальним органом Банку вiдповiдно до затверджених лiмiтiв
повноважень. Колегiальними органами Банку також може бути прийнято рiшення щодо
вiдшкодування за рахунок резерву активу/частини активу, який не вiдповiдає ознакам
безнадiйного активу але вiдповiдає критерiям для списання (прощення), що визначаються
внутрiшнiми положеннями Банку.
Монетарнi активи та зобов’язання (грошовi кошти та їх еквiваленти) в нацiональнiй валютi
оцiнюються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi на дату оцiнки, i не
пiдлягають переоцiнцi та амортизацiї.
Монетарнi активи та зобов’язання в iноземнiй валютi та монетарне золото первiсно визнаються за
офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют (золота) на дату розрахунку i надалi переоцiнюються
пiд час кожної змiни офiцiйного курсу. Результати переоцiнки монетарних активiв та зобов’язань в
iноземнiй валютi та монетарному золотi у зв’язку зi змiною офiцiйного курсу гривнi до iноземних
валют та золота визнаються як прибутки або збитки i включаються до складу фiнансових
результатiв Банку в тому перiодi, в якому вони виникли.
Немонетарнi активи в iноземнiй валютi вiдображаються за iсторичною вартiстю, тобто за
офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату придбання активу.
Основнi засоби та нематерiальнi активи пiд час первiсного визнання Банк оцiнює за собiвартiстю.
Подальша їх оцiнка здiйснюється Банком за моделлю собiвартостi або моделлю переоцiнки.
Вiдповiдна модель застосовується до всiєї групи основних засобiв та нематерiальних активiв.
Пiсля первiсного визнання Банк облiковує основнi засоби за моделлю собiвартостi, крiм групи
«Будiвлi та споруди», якi облiковуються за моделлю переоцiнки. Переоцiнка здiйснюється по всiй
групi «Будiвлi та споруди» у разi, якщо залишкова вартiсть об’єкта основних засобiв суттєво
вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату складання звiту про фiнансовий стан.
Амортизацiя (зносу) основних засобiв нараховується щомiсячно протягом строку їх корисного
використання прямолiнiйним методом. Банк не припиняє амортизацiю об’єкта основних засобiв
пiд час ремонту та технiчного обслуговування. Банк визначає мiнiмально допустимий строк
корисного використання (амортизацiї) основних засобiв для кожної групи основних засобiв,
використовує актив до кiнця фiзичного строку його використання та приймає лiквiдацiйну
вартiсть активу у розмiрi нуль гривень. Строк корисного використання об’єкта основних засобiв
переглядається у разi змiни очiкуваних економiчних вигiд вiд його використання.
Банк встановлює величину вартiсного критерiю приналежностi матерiальних активiв до
малоцiнних необоротних матерiальних активiв у розмiри 6000 гривень. Амортизацiя малоцiнних
необоротних матерiальних активiв здiйснюється за методом нарахування 100% вартостi в
першому мiсяцi їх використання.
Iнвестицiйна нерухомiсть пiд час первiсного визнання оцiнюється за її собiвартiстю з включенням
витрат на операцiю до первiсної оцiнки. Iнвестицiйна нерухомiсть, право власностi на яку Банк
набув шляхом реалiзацiї прав заставодержателя, визнається за справедливою вартiстю або за
балансовою вартiстю активу. Пiсля первiсного визнання Банк здiйснює оцiнку iнвестицiйної
нерухомостi за справедливою вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi в прибутку або
збитку.
Модель облiку за справедливою вартiстю застосовується Банком до всiєї iнвестицiйної
нерухомостi. Банк здiйснює оцiнку справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi щорiчно на
основi оцiнювання незалежним оцiнювачем. Прибуток або збиток вiд змiни в справедливiй
вартостi iнвестицiйної нерухомостi визнається в прибутку або збитку за перiод, у якому вiн
виникає.
Банк щорiчно перед складанням рiчної фiнансової звiтностi здiйснює iнвентаризацiю всiх активiв
та зобов’язань Банку з метою забезпечення достовiрностi та повноти фiнансової звiтностi,
перевiрки правильностi визнання та оцiнки активiв та зобов’язань, контроля вiдповiдностi даних
бухгалтерського облiку фактичнiй наявностi необоротних активiв.
Протягом звiтного року змiн в облiковiй полiтицi Банку не вiдбулось.
Банк надає усi види сучасних банкiвських послуг, як для корпоративних, так i для приватних
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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.
Крiм вище вказаних операцiй, на пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №
70-2 вiд 26.01.2015 року, банк здiйснює такi операцiї:
1. Надання гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх
виконання у грошовiй формi.
2. 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).
3. Лiзинг.
4. Послуги з вiдповiдального зберiгання та надання в оренду сейфiв для зберiгання цiнностей та
документiв.
5. Випуск, купiвлю, продаж i обслуговування чекiв, векселiв та iнших оборотних платiжних
iнструментiв.
6. Випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток.
7. Надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських операцiй.
8. 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.
9. Емiсiя власних цiнних паперiв.
10. Органiзацiя купiвлi та продажу цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв.
11. Здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi (включаючи андеррайтинг).
12. Здiйснення iнвестицiй у статутнi фонди та акцiї iнших юридичних осiб.
13. Перевезення валютних цiнностей та iнкасацiя коштiв.
14. Операцiї за дорученням клiєнтiв або вiд свого iменi:
- з iнструментами грошового ринку;
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- з iнструментами, що базуються на обмiнних курсах та вiдсотках;
- з фiнансовими ф'ючерсами та опцiонами;
15. Довiрче управлiння коштами та цiнними паперами за договорами з юридичними та фiзичними
особами.
Банк має лiцензiї Нацiональної 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;
- депозитарної дiяльностi, а саме: депозитарної дiяльностi депозитарної установи, дiяльностi iз
зберiгання активiв пенсiйних фондiв, дiяльностi iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування.
Перспективнi плани розвитку емiтента:
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 стратегiчного партнерства 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;
- розвиток роздрiбного бiзнесу за рахунок впровадження Iнтернет-банкiнгу, розвитку ВIПбанкiнгу та iнновацiйних депозитних продуктiв.
Напрями дiяльностi Банку.
Основними елементами маркетингової стратегiї Банку є:
- повномасштабний розвиток сегменту корпоративного бiзнесу - налагодження довгострокового
партнерства 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 вiдкритий ринок, удосконалення
Iнтернет-банкiнгу, розвиток ВIП-банкiнгу та залучення депозитiв населення;
- розвиток команди квалiфiкованих спiвробiтникiв-спецiалiстiв з банкiвських послуг;
- 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 наявної командиквалiфiкованих
спiвробiтникiв;
- 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;
- 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 кiнець дня 31.12.2015р. Банк не має кредиторiв, з часткою заборгованостi бiльше 10%
вiд загального обсягу зобов'язань.
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За останнi п'ять рокiв Банком здiйсненi основнi придбання активiв - це будiвлi виробничого
характеру (вiддiлення Банку) та їх обладнання для подальшої роботи, а також придбання
автомобiлiв. Також Банком здiйсненi значнi iнвестицiї в придбання обладнання та програмного
забезпечення для створення власного процесингового центру, лiцензiйних програм, програмного
забезпечення для обслуговування клiєнтiв та веб-сайту Банку.
В рамках проведення комплексних заходiв по роботi з проблемними активами Банком прийнято на
баланс заставне майно в рахунок погашення кредитної заборгованостi. Залишок по балансовiй
групi 3408 «Необоротнi активи, що утримуванi для продажу» на 31.12.2015 року складає 471 151
тис.грн., в т.ч. надiйшло протягом 2015 року 577 321 тис.грн., вибуло 116 117 тис.грн.
Залишок по балансовiй групi 4410 «Iнвестицiйна нерухомiсть» на 31.12.2015 року складає 319 597
тис.грн., в т.ч. надiйшло протягом 2015 року 164 376 тис.грн., вибуло 9 398 тис.грн.
Iнших значних придбань або вiдчуження активiв Банк за останнi п'ять рокiв не здiйснював.
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 2015 року вчинено правочинiв з розмiщення депозитiв:
•членами Правлiння, на загальну суму:
50 000,00 гривень (укладено 1 договiр);
69 250,00 доларiв США (укладено 8 договорiв);
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 2015 року. загальнi обсяги наданих кредитiв:
•членам Правлiння становлять 350 000,00 грн.;
•членам Ревiзiйної комiсiї становлять 50 000,00 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. (з вересня 2015р бiльше 6000,00 грн.) та вартiсть яких поступово
зменшується у зв’язку з фiзичним i моральним зносом.
Матерiальнi активи вартiстю вiд 800,00 до 2500,00 грн. (з вересня 2015р до 6000,00 грн.) зi
строком корисного використання бiльше 12 мiсяцiв вiдносяться до iнших необоротних
матерiальних активiв.
До малоцiнних та швидкозношуваних предметiв вiдносяться матерiальнi активи вартiстю вiд
500,00 грн. 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 вигiд 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;
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транспортнi засоби;
iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);
iншi основнi засоби.
Iншi необоротнi матерiальнi активи:
бiблiотечнi фонди;
малоцiннi необоротнi матерiальнi активи;
iншi необоротнi матерiальнi активи.
Незавершенi капiтальнi iнвестицiї.
Вартiсть усiх активiв пiдлягає амортизацiї. Амортизацiя власних та орендованих основних засобiв
за договорами лiзингу, 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 правовстановлюючого документа, але не менше як 10 рокiв
Строк корисного використання об’єктiв основних засобiв i нематерiальних активiв може
переглядатися у разi змiни очiкуваних економiчних вигiд вiд його використання.
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 01 листопада 2015 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. Пiд час кризи, як нiколи, для Банка головним прiорiтетом є виконання
зобов‘язань перед клiєнтами з метою пiдтримки довiри як до Банку так i до всiєї банкiвської
системи. Однiєю iз головних проблем як банку, так i клiєнтiв є 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 галузях 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
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країни. Тому на сьогоднi неможливо оцiнити ефект, який буде мати полiтична та економiчна криза
на фiнансовий стан Банку та результати його дiяльностi в майбутньому. Розумiючи негативний та
iнколи катастрофiчний вплив кризи на платоспроможнiсть клiєнтiв, Банк пропонує гнучкi та
ефективнi iнструменти реструктуризацiї кредитної заборгованостi, що дозволять пiдтримати
клiєнтiв у скрутний час, зберегти клiєнтську базу та покращити якiсть обслуговування кредитного
портфеля.
Керiвництво 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. Незважаючи на значну фiнансово-економiчну кризу в
Українi, Банк планує подальшу оптимiзацiю бiзнес-процесiв з метою кращого обслуговування
клiєнтiв, змiцнення фiнансового стану Банку.
Банком протягом 2015 року сплачено штрафiв у сумi 212 тис.грн.
Активно-пасивнi операцiї є основною складовою дiяльностi банку.
Основнi операцiї Банку:
- залучення коштiв на внутрiшнiх ринках;
- 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 Комiтет з управлiння активами i пасивами
Банку.
Враховуючи значне погiршення економiчного становища в Українi, а також те, що в банкiвському
бiзнесi присутнi значнi ризики, Банк особливу увагу придiляє збiльшенню капiталу, яке було б
адекватним активам Банку та забезепчило б фiнансову стабiльнiсть банкiвської установи. У липнi
2015р. акцiонер Банку збiльшив статутний капiтал Банку на 42,7% до 835 млн. грн. шляхом
приватного розмiщення додаткових простих акцiй на сумму 250 млн.грн. Акцiонер i надалi має
намiр збiльшити статутний капiтал на 686 млн. грн, або на 82%, до 1,5 млрд. грн. Додаткова
капiталiзацiя фiнустанови здiйснюватиметься шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй
iснуючої номiнальної вартостi. Таке рiшення було прийняте єдиним акцiонером банку 18 грудня
2015 року.
Вартiсть укладених, але не виконаних договорiв за цiнними паперами станом на 01.01.2016 року
складає - 0,00 грн.
Всi договори, що укладенi Банком протягом 2015 року виконуються в термiни, якi передбаченi
умовами дiючих договорiв, вiдповiдно чинному законодавству України.
Стратегiя Банку базується на принципах досягнення максимальної рентабельностi капiталу,
задоволення вимог реального сектору економiки, удосконалення системи ризик-менеджменту в
банку. При цьому, складне зовнiшнє економiчне середовище ставить на найближчий рiк перед
Банком завдання забезпечити перш за все фiнансову стабiльнiсть установи. Через це, основним
акцентом стратегiї протягом 2016 року залишається забезпечення стабiльностi бази фондування
Банку та залучення нових коштiв вiд пiдприємств та населення.
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Емiтент не проводить дослiджень та не виконує розробки.
Протягом 2015 року ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (посадовi особи) не брали участь у судових
справах, в яких розглядалися позовнi вимоги на суму понад10 вiдсоткiв активiв емiтента станом на
01.01.2015р.
ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" входить до першої групи банкiв згiдно з класифiкацiєю НБУ
(фiнустанови, частка активiв яких бiльше 0,5% активiв банкiвської системи).
Станом на 01.01.2016 року вiн посiдає в банкiвськiй системi: 23 мiсце – за об’ємом активiв; 41
мiсце – за обсягами статутного капiталу; 19 мiсце – за об’ємами кредитного портфеля юридичних
осiб; 33 мiсце – за об’ємам кредитного портфеля фiзичних осiб; 25 мiсце – за залученими коштами
юридичних осiб; 18 мiсце – за залученими коштами фiзичних осiб.
Основнi показники ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" на 01.01.2016 згiдно iз статистичною
звiтнiстю: 7 542 млн. грн. активiв; 835 млн. грн. статутного капiталу; 32 млн. грн. балансового
капiталу; 4 494 млн. грн. кредитного портфеля корпоративних клiєнтiв; 160 млн. грн. кредитного
портфеля роздрiбних клiєнтiв; 2 366 млн. грн. коштiв корпоративних клiєнтiв; 3 705 млн. грн.
коштiв роздрiбних клiєнтiв; 282,6 млн. грн. прибутку за рiк.
Рейтинговим агентством «УКРА» Банку присвоєний довгостроковий кредитний рейтинг uaBBB,
прогноз "В розвитку", 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)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

152455

144885

0

0

152455

144885

будівлі та споруди

136170

133834

0

0

136170

133834

машини та обладнання

6046

3964

0

0

6046

3964

транспортні засоби

2382

756

0

0

2382

756

0

0

0

0

0

0

7857

6331

0

0

7857

6331

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

152455

144885

0

0

152455

144885

земельні ділянки
інші

Усього

Опис Первiсна вартiсть станом на 31.12.2014 року – 230 412 тис.грн., на 31.12.2015 року – 233 692
тис.грн.
Залишкова вартiсть станом на 31.12.2014 року – 152 455 тис.грн., на 31.12.2015 року – 144 885
тис.грн.
Сума накопиченого зносу по основним засобам станом на 31.12.2014 року – 77 957 тис.грн.,
станом на 31.12.2015 року – 88 807 тис.грн.
Станом на 31.12.2015 року первiсна вартiсть повнiстю замортизованих основних засобiв, якi
продовжують використовуватися, склала 43 241 тис.грн.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

756021.01

X

X

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

29.12.2015

24000.67

8.000

05.01.2016

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

21.05.2015

60001.67

8.000

05.01.2016

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

13.05.2011

672018.67

0.1

10.12.2021

Види зобов'язань
Кредити банку

Відсоток за
Дата
користування коштами
погашення
(відсоток річних)

у тому числі:
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Зобов'язання за цінними паперами

X

148681.42

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

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

X

148681.42

X

X

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

06.10.2015

3671.24

10.00

06.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

31.07.2015

209.79

12.00

31.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

02.09.2015

131.12

10.50

02.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

22.12.2015

131.12

8.50

22.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

14.07.2015

26.22

8.30

14.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

24.12.2015

143.13

8.50

24.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

31.07.2015

209.79

12.00

31.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

14.07.2015

133.74

8.30

14.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

29.10.2015

156.00

11.00

29.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

11.11.2015

261.61

11.00

11.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

14.12.2015

480.01

9.00

14.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

19.11.2015

240.01

9.00

19.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

05.11.2015

120.00

10.00

05.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума

25.08.2015

1200.00

10.50

25.02.2016

у тому числі:
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наведена у еквiвалентi.
Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

24.07.2015

240.01

12.00

24.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.12.2015

168.00

9.00

30.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.08.2015

120.00

12.00

17.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

11.09.2015

216.00

10.50

11.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

06.11.2015

292.81

11.00

06.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

12.08.2015

480.01

12.00

12.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

09.10.2015

240.01

10.00

09.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

11.09.2015

216.01

10.50

11.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

18.12.2015

283.21

9.00

18.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.08.2015

120.00

12.00

07.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.09.2015

120.00

10.50

30.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

09.07.2015

168.00

9.30

09.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

13.11.2015

192.01

10.00

13.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.11.2015

192.01

10.00

17.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

27.07.2015

240.01

12.00

27.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

01.10.2015

192.01

10.00

01.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

06.10.2015

480.01

10.00

06.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.

08.07.2015

139.06

9.30

08.01.2016
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Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.
Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

13.11.2015

192.01

10.00

13.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

21.10.2015

240.01

11.00

21.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

05.08.2015

148.58

12.00

05.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

23.09.2015

206.41

10.50

23.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.11.2015

192.01

10.00

17.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.11.2015

192.01

10.00

17.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

10.11.2015

480.01

11.00

10.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

11.12.2015

843.74

9.00

11.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.09.2015

120.00

10.50

30.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

20.10.2015

360.01

10.00

20.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

29.10.2015

144.00

10.00

29.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

28.07.2015

192.01

12.00

28.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

11.11.2015

240.01

11.00

11.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

05.08.2015

309.36

12.00

05.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

09.12.2015

6000.17

9.00

09.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

28.09.2015

120.00

10.50

28.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

24.07.2015

240.01

12.00

24.04.2016
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Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

09.07.2015

120.00

9.30

09.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

18.12.2015

230.41

9.00

18.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

11.11.2015

144.00

11.00

11.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

29.10.2015

240.01

10.00

29.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

06.08.2015

120.00

12.00

06.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.08.2015

120.00

12.00

17.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.09.2015

120.00

10.50

30.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.11.2015

279.99

9.00

30.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.09.2015

120.00

10.50

30.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.08.2015

240.01

12.00

17.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

10.11.2015

120.00

11.00

10.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

14.08.2015

120.00

12.00

14.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

15.12.2015

240.01

9.00

15.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

01.09.2015

480.01

10.50

01.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.11.2015

120.01

9.00

17.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

18.12.2015

122.40

9.00

18.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

09.07.2015

168.00

9.30

09.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума

13.11.2015

126.19

9.00

13.05.2016
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наведена у еквiвалентi.
Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

02.12.2015

163.20

9.00

02.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

18.12.2015

240.01

9.00

18.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

11.08.2015

240.03

12.00

12.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

02.11.2015

120.00

10.00

02.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

10.12.2015

323.37

9.00

10.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

10.12.2015

199.00

9.00

10.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

08.09.2015

120.00

10.50

08.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

09.12.2015

6000.17

9.00

09.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

10.11.2015

120.00

11.00

10.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

13.11.2015

240.01

9.00

13.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

09.12.2015

6000.17

9.00

09.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

29.09.2015

120.00

10.50

29.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

24.07.2015

240.01

12.00

24.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

13.11.2015

192.01

10.00

13.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

20.11.2015

271.21

9.00

20.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

14.12.2015

480.01

9.00

14.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

18.08.2015

300.90

10.50

18.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.

28.12.2015

120.00

9.00

28.06.2016
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Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.
Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.08.2015

240.01

12.00

17.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

13.08.2015

120.00

12.00

13.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

23.10.2015

357.61

10.00

23.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

24.12.2015

120.00

9.00

24.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.09.2015

120.00

10.50

30.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.12.2015

168.00

9.00

30.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

12.08.2015

480.01

12.00

12.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.09.2015

120.00

10.50

30.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

11.11.2015

208.81

11.00

11.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

13.11.2015

192.01

10.00

13.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.11.2015

240.03

9.00

17.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.11.2015

192.01

10.00

17.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

11.09.2015

216.01

10.50

11.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

12.10.2015

168.00

10.00

12.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

21.12.2015

480.01

9.00

21.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

16.11.2015

240.01

9.00

16.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

06.11.2015

120.00

10.00

06.05.2016
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Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

24.11.2015

240.01

9.00

24.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

09.12.2015

6000.17

9.00

09.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

14.07.2015

160.80

9.30

14.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.09.2015

240.01

10.50

30.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

09.10.2015

240.01

10.00

09.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

24.11.2015

120.00

9.00

24.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.09.2015

120.00

10.50

30.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.11.2015

192.01

10.00

17.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

13.11.2015

192.01

10.00

13.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

28.09.2015

120.00

10.50

28.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

06.07.2015

240.01

9.30

06.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.08.2015

300.01

12.00

07.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.09.2015

240.01

10.50

07.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.11.2015

480.01

9.00

30.08.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.11.2015

199.21

9.00

30.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

12.11.2015

600.02

9.00

12.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

12.11.2015

600.02

9.00

12.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума

01.09.2015

192.01

10.50

01.03.2016
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наведена у еквiвалентi.
Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

06.10.2015

129.35

10.00

06.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

02.11.2015

374.41

10.00

02.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

10.07.2015

180.01

9.30

10.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

29.07.2015

156.00

12.00

29.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.10.2015

250.99

10.00

07.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

22.12.2015

1671.88

9.00

22.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

08.07.2015

204.01

9.30

08.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

06.07.2015

240.01

9.30

06.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

19.10.2015

240.01

10.00

19.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

20.11.2015

2270.18

9.00

20.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

04.08.2015

240.01

12.00

04.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.10.2015

854.92

10.00

07.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.09.2015

120.00

10.50

07.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

06.07.2015

240.01

9.30

06.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

05.11.2015

120.00

10.00

05.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

23.09.2015

240.01

10.50

23.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

04.08.2015

360.01

12.00

04.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.

11.11.2015

120.00

11.00

11.05.2016
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Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.
Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.11.2015

192.01

9.00

17.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

24.09.2015

1200.03

10.50

24.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

06.11.2015

168.00

10.00

06.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.10.2015

120.00

11.00

30.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.09.2015

240.01

10.50

07.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

08.07.2015

65.83

9.30

08.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

26.08.2015

240.01

10.50

26.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.08.2015

432.01

12.00

07.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.09.2015

240.01

10.50

07.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

08.07.2015

204.01

9.30

08.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

30.09.2015

792.02

10.50

30.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.09.2015

240.01

10.50

07.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

04.09.2015

120.00

10.50

04.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

02.10.2015

2328.06

10.00

02.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

26.08.2015

147.39

10.50

26.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

27.07.2015

240.01

12.00

27.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

03.12.2015

120.00

9.00

03.06.2016

94

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.07.2015

4320.12

13.00

17.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

16.09.2015

144.00

10.50

16.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

14.07.2015

120.00

9.30

14.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.08.2015

300.01

12.00

07.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

13.10.2015

240.01

10.00

13.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

06.07.2015

240.01

9.30

06.01.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.10.2015

192.01

10.00

07.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.08.2015

300.01

12.00

07.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.09.2015

240.01

10.50

07.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

20.08.2015

131.12

10.50

20.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

22.12.2015

154.72

8.50

22.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

29.10.2015

9178.10

9.50

29.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

27.08.2015

175.41

10.50

27.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

22.12.2015

168.00

9.00

22.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

11.11.2015

120.00

11.00

11.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

28.08.2015

144.00

10.50

28.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

22.12.2015

168.00

9.00

22.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума

29.10.2015

7866.94

10.00

29.04.2016
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наведена у еквiвалентi.
Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

02.09.2015

197.20

10.50

02.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.08.2015

262.23

12.00

17.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (EUR). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.08.2015

262.23

12.00

17.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

27.11.2015

232.81

9.00

27.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

03.11.2015

192.01

11.00

03.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

24.09.2015

192.01

10.50

24.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

03.12.2015

187.21

11.00

03.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

25.09.2015

1197.63

10.50

25.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.09.2015

1920.05

10.50

07.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

26.08.2015

356.87

10.50

07.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.12.2015

120.00

9.00

07.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.12.2015

120.00

9.00

07.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

12.11.2015

480.01

9.00

12.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

10.09.2015

168.26

10.50

10.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

16.10.2015

240.01

10.00

16.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

16.10.2015

240.01

10.00

16.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

16.12.2015

432.01

9.00

16.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.

29.12.2015

120.00

9.00

29.06.2016
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Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.
Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

15.12.2015

122.40

9.00

15.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

29.12.2015

120.00

9.00

29.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

23.09.2015

120.00

10.50

23.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

03.12.2015

11139.39

9.00

03.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

23.12.2015

120.00

9.00

23.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

03.11.2015

180.01

10.00

03.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

10.08.2015

480.01

12.00

10.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

09.09.2015

240.01

10.50

09.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

03.09.2015

120.00

10.50

03.03.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

06.11.2015

180.01

10.00

06.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

13.11.2015

312.01

9.50

13.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

20.10.2015

125.03

10.00

20.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

10.08.2015

480.01

12.00

10.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

26.11.2015

144.00

9.00

26.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

03.11.2015

288.01

10.50

03.05.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

11.12.2015

5035.00

9.00

11.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

03.12.2015

9600.27

9.00

03.06.2016

97

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

21.10.2015

228.01

10.00

21.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

28.12.2015

120.00

9.00

28.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

17.08.2015

145.92

12.00

17.02.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

03.12.2015

14400.40

9.50

03.06.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

07.10.2015

247.21

10.00

07.04.2016

Короткостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

31.12.2015

3393.92

9.00

30.06.2016

Довгостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

29.10.2015

144.00

10.00

29.10.2016

Довгостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

24.12.2015

192.01

9.50

24.12.2016

Довгостроковi ощаднi (депозитнi)
сертифiкати. Видано у нацiональнiй
валютi (UАН).

23.04.2015

36.07

22.40

23.04.2016

Довгостроковi ощаднi (депозитнi)
сертифiкати. Видано у нацiональнiй
валютi (UАН).

14.04.2015

11.00

22.40

14.04.2016

Довгостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

14.07.2015

79.20

9.90

14.07.2016

Довгостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

02.11.2015

120.00

11.00

02.11.2016

Довгостроковi ощаднi сертифiкати.
Видано у iноземнiй валютi (USD). Сума
наведена у еквiвалентi.

21.08.2015

120.00

10.50

21.08.2016

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

X

135.00

X

X

Внесок до статутного фонду
Приднiпровського регiонального фонду
пiдтримки пiдприємництва

18.06.1996

135.000

X

01.01.2016

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

29300.00

X

X

Усього зобов'язань

X

7503617.00

X

X

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

15.01.2015

17.01.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

17.01.2015

19.01.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

13.03.2015

17.03.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

09.04.2015

14.04.2015

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

24.04.2015

27.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

07.05.2015

08.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

25.05.2015

26.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

15.06.2015

16.06.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

24.06.2015

25.06.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

06.07.2015

08.07.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

13.07.2015

14.07.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

31.07.2015

03.08.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

31.08.2015

01.09.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

18.12.2015

22.12.2015

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю «БДО»
20197074
49000, Україна, м.
Днiпропетровськ, вул.
Сєрова, 4
2868 23.04.2002
88 П 000088 16.04.2013 до
22.12.2016
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учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***

2015 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
49000, Україна, м.
Днiпропетровськ, вул. Сєрова,
4
2868 23.04.2002
88 П 000088 16.04.2013 до
22.12.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО»
(далi - Банк), за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, яка включає звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2015 року,
звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, звiт про змiни у власному капiталi, звiт про рух грошових коштiв
за рiк, що минув на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Банку за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у
вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський
персонал визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень
унаслiдок шахрайства або помилок.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв нашого аудиту.
Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання
етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не
мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та
розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i
оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих
ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення
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 використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським
персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Висловлення думки
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, вiдображає фiнансовий стан Банку на 31
грудня 2015 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату,
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 «Умови здiйснення дiяльностi», в якiй йдеться про полiтичну й економiчну
нестабiльнiсть в Українi. Нестабiльнiсть може iснувати i в найближчому майбутньому i мати вплив на операцiйну
дiяльнiсть Банку, його спроможнiсть продовжувати свою дiяльнiсть у майбутньому та на вартiсть його активiв.
Висловлюючи нашу думку, ми не брали до уваги це питання.
Також, не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на Примiтку 5 «Суттєвi облiковi судження та оцiнки», в якiй
керiвництво Банку розкриває iнформацiю щодо факторiв, якi спричинили недотримання окремих економiчних
нормативiв, в тому числi нормативу достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу та нормативу мiнiмального
розмiру регулятивного капiталу, встановлення НБУ графiку входження в нормативи та подання Банком до НБУ Плану
реструктуризацiї, вiдповiдно до якого Банк планує усунути порушення економiчних нормативiв у строк до 1 сiчня
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2019 р.
Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на iнформацiю, розкриту у Примiтцi 5 «Суттєвi облiковi судження та
оцiнки» стосовно оцiнки керiвництвом Банку припущення щодо безперервностi дiяльностi Банку.
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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

2015

20

19

2

2014

9

8

3

2013

3

2

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 єдиним 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 єдиним акцiонером
одноосiбно.

Так

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

Ні
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

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): 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?
Ні
(так/ні)

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

2

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

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада не проводила
самооцiнку за пiдсумками
дiяльностi у 2015 роцi.

.
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
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Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створенi.

Інші (запишіть)

.

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

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

.

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): 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
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Інше (запишіть)

.

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

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)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

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

Так

Так

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
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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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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):

.

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

Так

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?
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Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

.

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

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

.

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

Ні

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

.

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу

X
X
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На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

.

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
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.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
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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*
1. Вкажіть мету 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.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), 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) БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT
ENTERPRISES LIMITED), Мiкiнон, 12, ЛАВIНIА КОРТ, 6-й поверх, П.С. 1065, Нiкосiя, Кiпр
(Мykinon, 12 LAVINIA COURT, 6th floor P.C. 1065, Nicosia, Cyprus), НЕ107884; BRANCROFT
ENTERPRISES LIMITED (БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД) належить 100 % статутного
капiталу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО». 2) ПАРАМIДЖIАНI МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД
(PARAMIGIANI MANAGEMENT LIMITED), Лукi Акрiта, 2, Лакатамiя, 2333, Нiкосiя, Кiпр (Louki
Akrita, 2, Lakatamia, 2333, Nicosia, Cyprus), НЕ 292251; ПАРАМIДЖIАНI МЕНЕДЖМЕНТ
ЛIМIТЕД (PARAMIGIANI MANAGEMENT LIMITED) володiє 100 % статутного капiталу
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), який володiє
100 % статутного капiталу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» 3) ПIНЧУК ВIКТОР МИХАЙЛОВИЧ,
, м. Київ, Україна. Пiнчук В.М. володiє 99% статутного капiталу ПАРАМIДЖIАНI
МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД (PARAMIGIANI MANAGEMENT LIMITED) та володiє 100%
статутного капiталу ВУДЕДЖ ОВЕРСIС IНК. (WOODAGE OVERSEAS INC.), яка володiє 1%
статутного
капiталу
ПАРАМIДЖIАНI
МЕНЕДЖМЕНТ
ЛIМIТЕД
(PARAMIGIANI
MANAGEMENT LIMITED), що, в свою чергу, володiє 100 % статутного капiталу БРЕНКРОФТ
ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), який є акцiонером ПАТ
«БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» та володiє 100 % його статутного капiталу. Рiшення Нацiонального
банку України про погодження набуття Пiнчуком В.М. iстотної участi у ПАТ «БАНК КРЕДИТ
ДНIПРО» прийнято Комiтетом з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду
(оверсайту) платiжних систем НБУ 24.11.2015 р. за № 544. У 2015 роцi вiдбулося наступнi змiни у
складi власникiв iстотної участi у Банку. В результатi виконання умов Договору купiвлi-продажу
акцiй вiд 05.06.2015 р., укладеного мiж ДЕФIЗ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (DEFIZ ENTERPRISES
LIMITED) та ПАРАМIДЖIАНI МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД (PARAMIGIANI MANAGEMENT
LIMITED) та Додаткової угоди № 1 вiд 04.08.2015 р. до основного Договору, 100 вiдсоткiв акцiй
БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED) були переданi
у власнiсть ПАРАМIДЖIАНI МЕНЕДЖМЕНТ ЛIМIТЕД (PARAMIGIANI MANAGEMENT
LIMITED). Внаслiдок виконання зазначеної угоди зi складу власникiв iстотної участi у Банку
вийшли ДЕФIЗ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (DEFIZ ENTERPRISES LIMITED), КЕЛВIС ОВЕРСIЗ
ЛIМIТЕД (СALVICE OVERSEAS LIMITED) та ХЕРГА IНВЕСТМЕНТС IНК. (HERGA
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INVESTMENTS INC.)
3. Вкажіть 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.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Заходи впливу органами державної влади до фiнансової установи, у тому числi до членiв її
наглядової ради та виконавчого органу, не застосовувались.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Управлiння ризиками є важливим чинником у банкiвський 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 ризикiв мiж Банком i клiєнтами; •страхування 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 з питань управлiння активами та пасивами, Управлiнням ризикменеджменту, Кредитними комiтетами та Комiтетом по роботi з проблемними активами. 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. Банк постiйно проводить роботу по зменшенню
кредитного ризику шляхом: •зваженої системи лiмiтування операцiй та розподiлу кредитних
повноважень; •вiдмови вiд проведення операцiї при надмiрному рiвнi ризику; •аналiзу
концентрацiй та диверсифiкацiї активiв; •покращення якостi сформованого кредитного портфеля
та зменшення розмiру простроченої заборгованостi за рахунок реструктуризацiї заборгованостi;
•посилення роботи з простроченою заборгованiстю, зменшення портфеля проблемних активiв
(прострочених зобов’язань) за рахунок реалiзацiї заставного майна. 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. Банк проводить управлiння операцiйними ризиками на постiйнiй основi.
Основними елементами системи управлiння операцiйним ризиком є: •виявлення, класифiкацiя та
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збiр iнцидентiв операцiйних ризикiв; •аналiз iнцидентiв та розробка заходiв по їх мiнiмiзацiї;
•аналiз бiзнес-процесiв Банку з точки зору мiнiмiзацiї операцiйних ризикiв. 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.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Проведення аудиторських перевiрок всiх напрямкiв дiяльностi Банку здiйснювалося Вiддiлом
внутрiшнього аудиту та контролю згiдно до Стратегiчного Плану перевiрок та Рiчного Плану
перевiрок, розробленого на основi оцiнки ризикiв та затвердженого Наглядовою Радою Банку на
2015 рiк. Згiдно до Плану перевiрок Вiддiлом внутрiшнього аудиту та контролю були здiйсненi
наступнi перевiрки протягом 2015 року: 1. Комплекснi аудиторськи перевiрки дiяльностi вiддiлень
Банку; 2. Аудиторська перевiрка «Правильностi формування статистичної звiтностi, що надається
НБУ»; 3. Аудиторська перевiрка «Дотримання вимог законодавства у сферi запобiгання легалiзацiї
кримiнальних доходiв/фiнансуванню тероризму»; 4. Аудиторська перевiрка «Управлiння
взаємовiдносинами з iндивiдуальними клiєнтами фiзичними особами Банку (залучення та
обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв – фiзичних осiб Банку); 5. Позаплановi раптовi перевiрки
вiддiлень Банку з питань дотримання вимог касової дисциплiни та вимог фiзичної та
iнформацiйної безпеки. За результатами перевiрок Вiддiлом внутрiшнього аудиту та контролю
надаються рекомендацiї щодо усунення виявлених порушень та недолiкiв, вдосконалення системи
управлiння ризиками та покращення системи внутрiшнього контролю Банку. Результати перевiрок
та рекомендацiї внутрiшнього аудиту обговорюються з керiвниками пiдроздiлiв, Головою
Правлiння Банку та подаються на розгляд Наглядової Ради Банку. За результатами кожної з
перевiрок розробляється План заходiв з термiнами виконання та вiдповiдальними особами.
Виконання плану заходiв по усуненню недолiкiв та виконанню рекомендацiй перевiряється та
додатково контролюється Вiддiлом внутрiшнього аудиту та контролю. Наступнi новi стандарти та
тлумачення набули чинностi та стали обов’язковими до застосування Банком з 1 сiчня 2015 року:
Змiни МСБО 19 «Пенсiйнi плани iз встановленими виплатами: внески працiвникiв» (випущенi у
листопадi 2013 року; застосовуються до рiчних перiодiв, якi починаються з 1 липня 2014 року). Цi
змiни дозволяють компанiям визнавати внески працiвникiв як скорочення вартостi послуг у
перiодi, в якому вiдповiдний працiвник надав такi послуги, замiсть розподiлу цих внескiв по
перiодах надання послуг, якщо сума внескiв працiвника не залежить вiд тривалостi трудового
стажу. На думку керiвництва Банку, ця змiна не матиме суттєвого впливу на його фiнансову
звiтнiсть. Зазначена поправка Банком не застосовувалась, оскiльки Банк не має програм зi
встановленими виплатами. Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2012 року (випущенi в груднi 2013 року
i набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати).
Удосконалення являють собою змiни в семи стандартах. Переглянутий МСФЗ 2 уточнює
визначення «умови переходу» i вводить окремi визначення для «умови дiяльностi» та «умови
термiну служби». Змiна набуває чинностi для операцiй з платежами, якi базуються на акцiях, для
яких дата надання припадає на 1 липня 2014 року або бiльш пiзню дату. Переглянутий МСФЗ 3
уточнює, що (1) зобов'язання з виплати умовного вiдшкодування, що вiдповiдає визначенню
фiнансового iнструмента, класифiкується як фiнансове зобов'язання або як капiтал на пiдставi
визначень МСБО 32, i (2) будь-яке умовне вiдшкодування, яке не є капiталом, як фiнансове, так i
нефiнансове, оцiнюється за справедливою вартiстю на кожну звiтну дату, а змiни справедливої
вартостi вiдображаються у прибутку або збитку. Змiни до МСФЗ 3 набирають чинностi для
об'єднань бiзнесу, в яких дата придбання припадає на 1 липня 2014 року або бiльш пiзню дату.
Змiна, внесена в основу для висновкiв МСФЗ 13, роз'яснює, що виключення деяких параграфiв з
МСБО 39 пiсля виходу МСФЗ 13 не ставило за мету скасувати можливiсть оцiнки
короткострокової дебiторської та кредиторської заборгованостi за сумою рахункiв у тих випадках,
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коли вплив вiдсутностi дисконтування є несуттєвим. У МСБО 16 та МСБО 38 були внесенi змiни,
що роз'яснюють, яким чином повиннi вiдображатися в облiку валова балансова вартiсть та
накопичена амортизацiя при використаннi пiдприємством моделi переоцiнки. Вiдповiдно до
переглянутого МСБО 24, пов'язаною стороною вважається також пiдприємство, що надає послуги
з надання старшого керiвного персоналу пiдприємству, що звiтує, або материнськiй компанiї
пiдприємства, що звiтує («керуюче пiдприємство»), i вводить вимогу про необхiднiсть розкривати
iнформацiю про суми, нарахованi пiдприємству, що звiтує, керуючим пiдприємством за наданi
послуги. Вiдповiдно до переглянутого МСФЗ 8 необхiдно (1) представляти розкриття iнформацiї
щодо професiйних суджень керiвництва, винесених при агрегуваннi операцiйних сегментiв,
включаючи опис агрегованих сегментiв i економiчних показникiв, оцiнених при встановленнi того
факту, що агрегованi сегменти мають подiбнi економiчнi характеристики, i (2) виконувати звiрку
активiв сегмента та активiв Банку при вiдображеннi у звiтностi активiв сегмента. Новi стандарти
та iнтерпретацiї, якi ще не набули чинностi Були опублiкованi окремi новi стандарти та
тлумачення, що будуть обов’язковими для застосування Банком у звiтних перiодах, починаючи з 1
сiчня 2016 року та пiзнiших перiодах. Банк не застосовував цi стандарти та тлумачення до початку
їх обов’язкового застосування. МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка»
(випущений у липнi 2014 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2018
року або пiсля цiєї дати). Нижче описанi основнi особливостi нового стандарту: -Фiнансовi активи
вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються
за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою
вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та фiнансовi активи, якi у подальшому
оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується
для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi
потоки є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв. Якщо борговий iнструмент
утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою
вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та процентiв.
Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та
процентiв i утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно отримує потоки грошових
коштiв вiд активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю,
змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мають грошовi потоки, якi
не є виключно виплатами основної суми боргу та процентiв, слiд оцiнювати за справедливою
вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат (наприклад, похiднi фiнансовi
iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових
активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної суми боргу
та процентiв. -Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю.
Проте керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в
iншому сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент
капiталу утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибутку
чи збитку. -Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були
перенесенi до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що органiзацiя буде
зобов’язана показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному
ризику фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат. -МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд
знецiнення – модель очiкуваних кредитних збиткiв. В основi цiєї моделi лежить триетапний пiдхiд,
в межах якого аналiзується змiна кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового
визнання. На практицi новi правила означають, що органiзацiї будуть зобов’язанi негайно
облiковувати збиток у сумi очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi
фiнансових активiв, якi не мають кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за
основною дiяльнiстю – у сумi очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої
заборгованостi). У разi суттєвого зростання кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз
використанням очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї фiнансового активу, а не
очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель передбачає операцiйнi спрощення
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дебiторської заборгованостi за орендою та основною дiяльнiстю. -Переглянутi умови до облiку
хеджування забезпечують бiльш тiсний зв'язок облiку з управлiнням ризиками. Цей стандарт надає
пiдприємствам можливiсть вибору облiкової полiтики: вони можуть застосовувати облiк
хеджування вiдповiдно до МСФЗ 9 чи продовжувати застосовувати до всiх вiдносин хеджування
МСБО 39, оскiльки у стандартi не розглядається облiк макрохеджування. Наразi Банк оцiнює
вплив цього нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть. Роз’яснення методiв нарахування
амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв – Змiни МСБО 16 та МСБО 38 (випущенi
12 травня 2014 року i вступають в силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року
або пiсля цiєї дати). Цими змiнами КМСБО роз’яснив, що використання основаних на доходах
методiв розрахунку амортизацiї активу є недоречним, оскiльки доходи, отриманi у результатi
дiяльностi, яка передбачає використання активу, переважно вiдображають iншi фактори, а не
отримання економiчних вигiд вiд цього активу. Зазначенi роз’яснення не вплинуть на фiнансову
звiтнiсть Банку, оскiльки Банк застосовує iншi методи амортизацiї активiв МСФЗ 15 «Виручка по
договорах iз клiєнтами» (випущений 28 травня 2014 року i вступає в силу для перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт вводить основний
принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи послуг замовнику.
Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi визнаватись окремо, а
будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило, мають вiдноситись на
окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варiюється, слiд визнавати мiнiмальнi
суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати, понесенi у зв’язку з гарантiями за
контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати протягом перiоду
надходження вигiд вiд контракту. Наразi Банк оцiнює вплив цього нового стандарту на його
фiнансову звiтнiсть. Щорiчнi удосконалення МСФЗ 2014 року (випущенi у вереснi 2014 року i
набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). Змiни
стосуються чотирьох стандартiв. Змiни МСФЗ 5 роз’яснюють, що змiна способу вибуття
(рекласифiкацiя з активiв, що утримуються для продажу, в активи, що утримуються для розподiлу,
або навпаки) не є змiною плану продажу або розподiлу та не потребує вiдображення в облiку в
якостi змiни цього плану. Змiни МСФЗ 7 мiстять додатковi методичнi рекомендацiї, якi
допомагають керiвництву визначити, чи умови угоди про обслуговування переданого фiнансового
активу являють собою триваючу участь для цiлей розкриття iнформацiї згiдно з МСФЗ 7. Змiна
цього стандарту також роз’яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк згiдно з
МСФЗ 7 стосовно промiжної фiнансової звiтностi вiдсутнi, крiм випадкiв, коли цього вимагає
МСБО 34. Змiна МСБО 19 роз’яснює, що при облiку зобов’язань з пенсiйного забезпечення
рiшення щодо ставки дисконтування, наявностi розвинутого ринку («глибокого ринку»)
високоякiсних корпоративних облiгацiй або про те, якi державнi облiгацiї використовувати в
якостi орiєнтира, повиннi ґрунтуватись на тiй валютi, в якiй номiнованi зобов’язання, а не на
валютi країни, в якiй вони виникли. МСБО 34 вводить вимогу, згiдно з якою промiжна фiнансова
звiтнiсть повинна мiстити перехресне посилання на мiсцезнаходження «iнформацiї в iнших
формах промiжної фiнансової звiтностi». Зазначенi змiни не здiйснять суттєвого впливу на
фiнансову звiтнiсть Банку. «Розкриття iнформацiї» – Змiни МСБО 1 (випущенi у груднi 2014 року
i набувають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати).
Змiни МСБО уточнюють поняття суттєвостi та роз’яснюють, що органiзацiя не зобов’язана
розкривати iнформацiю, розкриття якої вимагають МСФЗ, якщо така iнформацiя не є суттєвою,
навiть якщо МСФЗ мiстить перелiк конкретних вимог або визначає їх як мiнiмальнi вимоги. Також
до МСБО 1 включено нове керiвництво про промiжнi пiдсумковi суми у фiнансовiй звiтностi,
зокрема, зазначено, що такi промiжнi пiдсумковi суми (а) мають включати статтi, визнання та
оцiнка яких здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ; (б) мають бути представленi та названi таким
чином, щоб забезпечити розумiння компонентiв промiжних пiдсумкових сум; (в) мають
застосовуватися послiдовно у рiзних перiодах; та (г) не можуть бути представленi так, що
видiляються бiльше, нiж промiжнi пiдсумковi суми та пiдсумковi суми, яких вимагають МСФЗ.
Банк очiкує, що зазначенi поправки не матимуть суттєвого впливу на його фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ 16 «Договори оренди» (випущений у сiчнi 2016 року i набуває чинностi для рiчних
перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2019 року). Новий стандарт змiнює порядок облiку договорiв
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оренди орендарями. МСФЗ 16 скасовує поточну модель облiку договорiв оренди орендарями, за
якою договори фiнансової оренди розкривалися у звiтi про фiнансовий стан, а договори
операцiйної оренди облiковувались «поза балансом». Нова модель облiку передбачає
вiдображення у звiтi про фiнансовий стан всiх договорiв оренди. Орендатору необхiдно буде
визнавати у звiтi одночасно зобов’язання за договором оренди та вiдповiдний актив. Крiм того на
початкових строках оренди необхiдно буде визнавати витрати у бiльших сумах. Банк оцiнює
вплив нових вимог на фiнансовi результати та витрати на впровадження нових вимог облiку
договорiв операцiйної оренди. Поправки до МСБО 12 «Податок на прибуток» (опублiкованi у
сiчнi 2016 року) роз’яснюють коли вiдстрочений податковий актив повинен бути визнаний для
нереалiзованих збиткiв, що виникають за операцiями з борговими iнструментами, якi оцiнюються
за справедливою вартiстю. Поправки набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з
або пiсля 1 сiчня 2017 року з можливiстю дострокового застосування. Наразi Банк оцiнює вплив
зазначених поправок на фiнансову звiтнiсть. Поправки до МСБО 7 «Звiт про рух грошових
коштiв» (випущенi у сiчнi 2016 року та набувають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються з
або пiсля 1 сiчня 2017 року з можливiстю дострокового застосування). Поправки покликанi
уточнити МСБО 7, з метою полiпшення iнформацiю, що надається користувачам фiнансової
звiтностi про фiнансову дiяльнiсть суб'єкта господарювання. Метою поправок є надання такого
розкриття iнформацiї, яке дозволяло б користувачам фiнансової звiтностi оцiнити змiни в
зобов'язаннях, що виникають в результатi фiнансової дiяльностi. Такi змiни повиннi розкриватися
в необхiдному обсязi: (I) змiни грошових потокiв вiд фiнансування; (II) змiни, пов'язанi з
придбанням або втратою контролю над дочiрнiми пiдприємствами та бiзнесом; (III) вплив змiн
валютних курсiв; (IV) змiни у справедливiй вартостi; i (V) iншi змiни. Таке розкриття iнформацiї
можливо виконати шляхом проведення звiрки вхiдних та вихiдних залишкiв, представлених у звiтi
про фiнансовий стан, якi виникли вiд фiнансової дiяльностi. Наразi Банк оцiнює вплив цього
нового стандарту на його фiнансову звiтнiсть Також були опублiкованi iншi новi стандарти та
тлумачення, якi за оцiнками Банку не матимуть впливу на його фiнансову звiтнiсть: -МСФЗ 14
«Вiдстроченi платежi за дiяльнiсть, що здiйснюється за регульованими тарифами» (випущений у
сiчнi 2014 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 року або пiсля
цiєї дати). -«Облiк операцiй з придбання часток участi у спiльних операцiях» - Змiни МСФЗ 11
(випущенi 6 травня 2014 року i набувають чинностi для перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 року
або пiсля цiєї дати). -«Сiльське господарство: рослини довготривалого вирощування» - Змiни
МСБО 16 та МСБО 41 (випущенi 30 червня 2014 року i набувають чинностi для рiчних перiодiв,
починаючи з 1 сiчня 2016 року). -«Продаж або внесок активiв в асоцiйоване або спiльне
пiдприємство iнвестором» - Змiни МСФЗ 10 та МСБО 28 (випущенi 11 вересня 2014 року i
набувають чинностi для рiчних перiодiв, починаючи з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). «Застосування виключення з вимоги консолiдацiї для iнвестицiйних компанiй» - Змiни МСФЗ 10,
МСФЗ 12 та МСБО 28 (випущенi у груднi 2014 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, якi
починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). -«Метод дольової участi в окремих
фiнансових звiтах» - Змiни МСБО 27 (випущенi 12 серпня 2014 року i набувають чинностi для
рiчних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати). Застосування iнших
поправок не здiйснило впливу на статтi або розкриття iнформацiї фiнансової звiтностi. Щорiчнi
удосконалення МСФЗ 2013 року (випущенi в груднi 2013 року i набувають чинностi для рiчних
перiодiв, починаючи з 1 липня 2014 року або пiсля цiєї дати). Цi вдосконалення складаються зi
змiн до чотирьох стандартiв. Змiни, внесенi в основу для висновкiв у МСФЗ 1, роз’яснюють, що
нова версiя стандарту не є обов’язковою до застосування, проте може застосовуватись достроково;
компанiя, яка застосовує МСФЗ вперше, може використовувати стару або нову версiю цього
стандарту за умови, що один i той же стандарт застосовується до всiх представлених перiодiв.
Змiни МСФЗ 3 роз’яснюють, що цей стандарт не застосовується до облiку угод про спiльну
дiяльнiсть, якi облiковуються вiдповiдно до МСФЗ 11. Цi змiни також роз’яснюють, що звiльнення
вiд застосування цього стандарту дiють лише для фiнансової звiтностi самої спiльної дiяльностi.
Змiни МСФЗ 13 роз’яснюють, що виняток з методу оцiнки на портфельнiй основi в МСФЗ 13,
який дозволяє органiзацiї оцiнювати справедливу вартiсть групи фiнансових активiв та фiнансових
зобов’язань за чистою сумою, застосовується до всiх контрактiв (включаючи контракти на
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придбання чи продаж нефiнансових об’єктiв), якi входять до сфери застосування МСБО 39 чи
МСФЗ 9. Змiни МСБО 40 роз’яснюють, що МСБО 40 та МСФЗ 3 не є взаємовиключними.
Положення МСБО 40 допомагають компанiям, якi складають звiтнiсть, розрiзняти iнвестицiйну
нерухомiсть та нерухомiсть, яку займає сам власник. Крiм того, компанiям, якi складають
фiнансову звiтнiсть, слiд керуватись положеннями МСФЗ 3 для визначення того факту, чи
придбання iнвестицiйної нерухомостi є операцiєю з об’єднання бiзнесу. Зазначенi удосконалення
стандартiв не вплинули на фiнансову звiтнiсть Банку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Протягом звiтного перiоду вiдсутнi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує 10 вiдсоткiв
вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку.
8. Вкажіть 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 2015 роцi вiдповiдали сумам операцiй купiвлi-продажу.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» детально надано
у рiчнiй Фiнансовiй звiтностi за Мiжнародними стандартами у вiдповiднiй примiтцi Операцiї з
пов’язаними сторонами, яка розмiщена на власнiй сторiнцi.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг,
використовуються.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Зовнiшнiм аудитором фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк було визначено аудиторську фiрму
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БДО», мiсце знаходження - 49000,
Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Сєрова, 4, код за ЄДРПОУ - 20197074.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Загальний стаж аудиторської дiяльностi становить 23 роки.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Протягом 3 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Протягом 2015 року надавались послуги з аудиту фiнансової звiтностi за 2014 рiк та огляду
промiжної фiнансової звiтностi емiтента для пiдготовки аудиторських висновкiв що подаються до
Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї
випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати
розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Зазначених випадкiв не було.
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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 немає.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
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 2015 роцi до Банку надiйшло 449 звернень громадян (запитiв та скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
У провадженнi Юридичного управлiння знаходиться 7 позовiв, якi було пред'явлено до Банку в
2015 роцi вiдносно надання Банком банкiвських послуг. Станом на 31.12.2015р. результати
розгляду цих позовiв наступнi: - 1 справа - позивачу вiдмовлено у вiдкриттi провадження; - 4
справи - не розглянуто; - 2 справи - винесено рiшення на користь Банку.
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Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2015
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

6

923483

619292

0

0

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

142252

70709

Кредити та заборгованість клієнтів

10

4654314

4378990

Цінні папери в портфелі банку на продаж

11

441

118459

Цінні папери в портфелі банку до погашення

12

0

0

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії

13

0

0

Інвестиційна нерухомість

14

319597

165413

5456

5554

145159

65159

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Гудвіл

15

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

16

158258

160696

Інші фінансові активи

17

706021

685711

Інші активи

18

9115

18300

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

19

471316

6446

7535412

6294729

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

20

357040

118858

Кошти клієнтів

21

6283673

6081504

Боргові цінні папери, емітовані банком

22

150560

584

Інші залучені кошти

23

0

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

24

0

0

Інші фінансові зобов'язання

25

10626

6299

Інші зобов'язання

26

29300

23180
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Субординований борг

27

672418

566091

Зобов'язання групи вибуття

19

0

0

7503617

6796516

Усього зобов'язань
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

28

858666

608666

Емісійні різниці

28

17678

17678

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-940996

-1223623

0

0

96447

95492

0

0

31795

-501787

7535412

6294729

Резервні та інші фонди банку
Резерви переоцінки

29

Неконтрольована частка3
Усього власного капіталу
Усього зобов'язань та власного капіталу

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Затверджено до випуску та
підписано
28.04.2016

року

Керівник

Заступник Голови Правлiння - директор з
фiнансiв С.О.Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

Багацька С.В. (056) 787-03-12
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

Крикун Л.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

31

1033610

770888

Процентні витрати

31

-839266

-651423

194344

119465

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні
витрати)
Комісійні доходи

32

190522

150849

Комісійні витрати

32

-36153

-25566

0

0

0

0

0

0

13429

25429

Результат від операцій з іноземною валютою

184207

147806

Результат від переоцінки іноземної валюти

-83365

-199882

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості

63509

55931

9, 10

0

0

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

20, 21, 23

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

9, 10

25504

-1233398

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

17, 18

-17605

-10825

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

11

-69

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення

12

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

24

-825

0

Інші операційні доходи

33

12001

10465

Адміністративні та інші операційні витрати

34

-342773

-311545

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній

13

0

0

202726

-1271271

79901

40468

282627

-1230803

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

Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває

35

119

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

19

0

0

282627

-1230803

955

958

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

955

958

283582

-1229845

282627

-1230803

0

0

283582

-1229845

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0.00041

-0.00282

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0.00041

-0.00282

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0

0

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

0.00041

-0.00282

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

0.00041

-0.00282

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж

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:
власникам банку
неконтрольованій частці

Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці

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

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

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

Примітки

36

36

36

Iнформацiя вiдсутня.

Затверджено до випуску та
120

підписано
28.04.2016

року

Керівник

Заступник Голови Правлiння - директор з
фiнансiв С.О.Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

Багацька С.В. (056) 787-03-12
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

Крикун Л.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 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

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

номінальна
вартість
емісійний
дохід

3

4

5

6

7

8

9

338666

17678

94534

7180

458058

0

458058

0

0

0

0

0

0

0

338666

17678

94534

7180

458058

0

458058

0

0

958

-1230803

1229845

0

-1229845

270000

0

0

0

0

0

270000

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

Об'єднання
компаній

48

0

0

0

0

0

0

0

Дивіденди

37

0

0

0

0

0

0

0

608666

17678

95492

-1223623

1223623

0

-501787

Залишок на
кінець
попереднього
періоду
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Усього
сукупного
доходу

29

Емісія акцій:

28

номінальна
вартість
емісійний
дохід

0

0

955

282627

283582

0

283582

250000

0

0

0

0

0

250000

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

858666

17678

96447

-940996

31795

0

31795

Об'єднання
компаній
Дивіденди

37

Залишок на
кінець
звітного
періоду

Примітки

Iнформацiя вiдсутня.

Затверджено до випуску та
підписано
28.04.2016

року

Керівник

Заступник Голови Правлiння - директор з
фiнансiв С.О.Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

Багацька С.В. (056) 787-03-12
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

Крикун Л.В.
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

433397

605993

Процентні витрати, що сплачені

-816335

-650132

Комісійні доходи, що отримані

190212

150109

Комісійні витрати, що сплачені

-33913

-26657

Результат операцій з торговими цінними паперами

0

0

Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

0

0

Результат операцій з іноземною валютою

184207

147806

Інші отримані операційні доходи

12001

4622

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-175957

-144313

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-143861

-135700

0

-3049

-350249

-48272

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях

0

0

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

0

123499

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

-57488

25644

1048376

-306227

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

-942

-729

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-528

33022

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

238182

47428

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

-997447

-703268

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

133171

0

0

0

1961

-4027

15036

-835979

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
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

-232910

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

9, 17

425022

285924

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

-14539

-4993

14, 17

0

178

14

0

0

14, 17

0

0

0

15

177573

281124

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

250000

270000

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

-177995

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

72005

270000

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

39121

5798

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

303735

-279057

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

125

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

Примітки

6

619292

898349

923027

619292

Iнформацiя вiдсутня.

Затверджено до випуску та
підписано
28.04.2016

року

Керівник

Заступник Голови Правлiння - директор з
фiнансiв С.О.Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

Багацька С.В. (056) 787-03-12
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

Л.В.Крикун
(підпис, ініціали, прізвище)
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Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2015 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

128

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

Примітки

6

Iнформацiя вiдсутня.

Затверджено до випуску та
підписано
28.04.2016

року

Керівник

Заступник Голови Правлiння - директор з
фiнансiв С.О.Волков
(підпис, ініціали, прізвище)

Багацька С.В. (056) 787-03-12
(прізвище виконавця, номер
телефону)

Головний
бухгалтер

Л.В.Крикун
(підпис, ініціали, прізвище)
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