
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що 

подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в 

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.  

Голова 

Правлiння  
      

Кириченко Т.О. 

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

М.П. (дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК"  

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

14360920 

4. Місцезнаходження 

01021, мiсто Київ, Кловський узвiз, буд. 9/2 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 201-16-61 (044) 201-17-80 

6. Електронна поштова адреса 

bank@pravex.ua 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 14.05.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку №82 
  

30.04.2018 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на власній 

сторінці 

https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-

nas/rozkrittya-informaciyi  

в мережі 

Інтернет 05.05.2018 

  (адреса сторінки)   (дата) 

https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/rozkrittya-informaciyi
https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/rozkrittya-informaciyi


 

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 
 

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 X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення 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  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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



1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з 

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

покриттям 
 

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, 

які відбулися протягом звітного періоду 

 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття 

або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за 

видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав 

на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець 

звітного року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати 

чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права 

вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного 

покриття 

 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 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 

 

Рiчна iнформацiя емiтента ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" (надалi - Банк) 

складена вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд "03" грудня 2013 

року № 2826. 

 

1. Рішенням єдиного Акціонера Банку № 1/2018 від 26 лютого 

2018 прийнято рішення про зміну типу акціонерного товариства з 

публічного на приватне, а також зміну найменування Публічного 

акціонерного товариства комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» на 

Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК». Акціонерне товариство 

«ПРАВЕКС БАНК» є правонаступником за всіма правами та 



обов’язками Публічного акціонерного товариства комерційний банк 

«ПРАВЕКС-БАНК». 

2. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - 

Банк не приймав участi у створеннi будь-яких юридичних осiб 

3. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада 

корпоративного секретаря в Банку вiдсутня 

4. В роздiлi "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв 

емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)" код за 

ЄДРПОУ читати як 00799960158 

5. Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента 

акцiями емiтента - жодна посадова особа Банку не володiє акцiями 

Банку  

6. В роздiлi "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсотками та 

бiльше акцiй емiтента" код за ЄДРПОУ читати як 00799960158  

7. Блок про облiгацiї емiтента не заповнено, оскiльки Банк не 

випускав зазначенi цiннi папери. 

8. Блок про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнено, 

оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi папери. 

9. Блок про похiднi цiннi папери не заповнено, оскiльки Банк не 

випускав зазначенi цiннi папери.  

10. Блок про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не 

заповнено у зв'язку з тим, що Банк не здiйснював викуп власних акцiй 

у 2017 роцi.  

11. Блок про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї не заповнено, оскiльки емiтент здiйснює банкiвську 

дiяльнiсть. 

12. Блок про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнено, 

оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть. 

13. Блок про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не 

заповнено, оскiльки Банк не здiйснював випуск боргових цiнних 

паперiв протягом звiтного перiоду.  

14. Відомості щодо особливої інформації та інформації про 

іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду не заповнено, 

оскільки Банк протягом звiтного перiоду не здійснював випуск 

іпотечних цінних паперів.  

15. Блок про iпотечнi цiннi папери не заповнено оскiльки Банк не 

здiйснював випуск iпотечних цiнних паперiв протягом звiтного 

перiоду. 

16. Блок про випуски iпотечних облiгацiй не заповнено у зв'язку з 

тим, що Банк не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй.  

17. Блок про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з 

розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим 

iпотечним покриттям не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не 

випускав iпотечних цiнних паперiв. 

18. Блок 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 вiдбулися протягом звiтного перiоду 

не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних 

паперiв.  

19. Блок про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного 

покриття або включення нових iпотечних активiв до складу 

iпотечного покриття не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не 



випускав iпотечних цiнних паперiв. 

20. Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних 

облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець 

звiтного перiоду не надано у зв'язку з тим, що Банк не випускав 

iпотечних цiнних паперiв. 

21. Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних 

облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за 

станом на кiнець звiтного року не надано у зв'язку з тим, що Банк не 

випускав iпотечних цiнних паперiв.  

22. Блок про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати 

чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), 

права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до 

складу iпотечного покриття не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не 

випускав iпотечних цiнних паперiв. 

23. Блок про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнено у 

зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв.  

24. Блок щодо реєстру iпотечних активiв не заповнено у зв'язку з 

тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв. 

25. Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски 

сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами 

ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН та Правила ФОН не 

заповненi у зв'язку з тим, що Банк не випускав сертифiкати ФОН. 

26. В рiчнiй фiнансовiй звiтностi Банку не заповнено блок "Звiт 

про рух грошових коштiв за непрямим методом за 2017 рiк", оскiльки 

Банк складає «Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 

2017 рiк».  

27. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових 

облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом 

передачi об'єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва) не 

складався, оскiльки Банк не випускав цiльовi облiгацiї, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами житлового будiвництва. 

 

III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПРАВЕКС-БАНК"  

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

А01 № 646912 

3. Дата проведення державної реєстрації 

27.10.2004 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

968 370 561.86 

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) 

1064 

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

65.12.0 Iнше грошове посередництво  

10. Органи управління підприємства 

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" являється акцiонерним товариством та вiдповiдно до рiшення 

НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826 "Про затвердження Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв" iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють 

емiтенти - акцiонернi товариства.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

рахунком у національній валюті 

Нацiональний банк України  

2) МФО банку 

300001 

3) поточний рахунок 

32006102801026 

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

рахунком у іноземній валюті 

Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя 

5) МФО банку 

- 

6) поточний рахунок 

100100004826 

 

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Право на надання банкiвських послуг, визначених 

частиною третью статтi 47 Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть" 

7 10.10.2011 
Нацiональний 

банк України  
Необмежена 

Опис Лiцензiю видано безстроковово 

  

Право на здiйснення валютних операцiй згiдно з 

Генеральною лiцензiєю на здiйснення валютних 

операцiй № 7 вiд 10 жовтня 2011 року та додатком до 

7 10.10.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 



Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй 

вiд 10.10.2011 № 7 

Опис Лiцензiю видано безстроковово 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть 

з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть) 

 

лист № 

595 

10.08.2017 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї - безстроково  

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – 

депозитарна дiяльностi. Депозитарна діяльність 

депозитарної установи 

серiя АЕ 

№ 

286534 

08.10.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї - безстроково 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – 

депозитарна діяльність. Дiяльність iз зберiгання активiв 

iнститутiв спiльного iнвестування 

серiя АЕ 

№ 

286535 

08.10.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї - безстроково 

  

 

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 

Fitch Ratings Ltd  
міжнародне рейтингове 

агентство 
02.11.2017 

(B-/ B/ B/ 5/ b-/ AA+ 

(ukr)) 
 

 

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) 

IНТЕЗА САНПАОЛО 

С.П.А (Intesa Sanpaolo 
0079996015 

10121Iталiя (Italy) Турiн 

(Torino) Пьяцца Сан-Карло, 
100 



S.p.A.) 156 (Piazza San Carlo, 156) 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, 

паїв), які належать 

засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Усього 100 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

5.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Спостережної Ради 

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

Салваi Ецiо (Mr. SALVAI Ezio) 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АА 0074386, виданий Мiнiстерством закордонних справ Iталiї, 13.02.2009 

4) рік народження** 

1952 

5) освіта** 

Повна вища  

6) стаж роботи (років)** 

45 

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

Начальник спецiальної координацiйної служби ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» 

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

02.07.2014, 4 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Голови Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".  

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу 

надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової 

звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017. 

Стаж керiвної роботи - 25 роки.  

Обiймає посади: Заступник Голови Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. 

(Румунiя); Голова Наглядової ради VUB Banka (Словаччина); Голова Наглядової Ради CIB 

Bank (Угорщина).  

Протягом своєї дiяльностi пан Ецiо Салваi обiймав наступнi посади: Президент Правлiння 

Banka Koper - Копер (Словенiя); Генеральний керуючий i член Ради Директорiв Intesa 



Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Член Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Лiзинг Румунiя 

IFN S.A. (Румунiя); начальник спецiальної координацiйної служби ПАТКБ «ПРАВЕКС-

БАНК» (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 

Заступник Голови Спостережної Ради 

Незалежний член Спостережної Ради 

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

Феббраро Лаура 

 (Mrs. FEBBRARO Laura  )  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

№ АА4316388, виданий Міністерством закордонних справ Італії, 16.05.2009 

4) рік народження** 

1951 

5) освіта** 

Повна вища  

6) стаж роботи (років)** 

41 

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

член Ради Директорів компанії Assogestioni, м. Мілан 

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

17.02.2016, 2 роки 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Заступника Голови Спостережної Ради Банку визначенi 

Статутом ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК". Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням 

акцiонера ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними 

сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017 

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

Стаж керiвної роботи - 25 рокiв.  

Обiймає посаду члена Ради Директорів Allfunds Bank, м. Мадрид (партнерство Intesa 

Sanpaolo та Grupo Santander).  

Посади, якi обiймала пані Лаура Феббраро протягом своєї дiяльностi: Генеральний 

директор та  виконавчий директор Sanpaolo Gestion International S.A. Luxembourg (зараз 

Eurizon Capital S.A.); Генеральний директор Sanpaolo Fondi Sgr та Заступник генерального 

директора Sanpaolo Imi Asset Management (зараз Eurizon Capital Sgr); відповідала за 

Планування і розвиток італійської мережі, за стратегічне партнерство Групи Sanpaolo Imi; 

працювала у штаті Генерального Директора Intesa Sanpaolo у відділі спеціальних проектів 

та стратегічних операцій. 

Була членом Ради Директорів: 

Banque Sanpaolo, м.Париж; Intereuropa Bank, м. Будапешт; Sanpaolo Bank, м. Люксембург; 



Banco Espirito Santo et de la Venetie, м. Париж; Sanpaolo Asset Management, м. Турин; 

Carifirenze Gestion International, м. Люксембург; Consorzio Fiscale Sanpaolo Imi, м. Рим; 

Sanpaolo Service, м. Люксембург; Intesa Sanpaolo Securiries Service, м. Мілан.  

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради 

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

Бокка Лука (Mr. BOCCA Luca) 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

№ АА4478173, виданий Міністерством закордонних справ, 21.05.2009 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Повна вища  

6) стаж роботи (років)** 

17 

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

Керiвник сектору монiторингу кредитних ризикiв – Пiдроздiл мiжнародних фiлiалiв 

банкiв 

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

21.09.2016, на строк до наступних Річних загальних Зборів акціонерів Банку 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Спостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". 

Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу 

надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової 

звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017. 

Обiймає посаду керівника департаменту планування і контролю Capital Light Bank Групи 

Інтеза Санпаоло (м. Мілан, Італія).  

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж керiвної роботи – 8 років. 

Протягом своєї дiяльностi Лука Бокка обiймав наступнi посади: спеціаліст з планування та 

контролю відділу контролю управління кредитними продуктами Групи Інтеза Санпаоло 

(м. Мілан, Італія); спеціаліст з планування та контролю департаменту планування і 

контролю Групи Інтеза Санпаоло (м. Мілан, Італія); керівника офісу планування бізнесу 

департаменту планування і контролю Групи Інтеза Санпаоло (м. Мілан, Італія); 

начальника підвідділу планування департаменту планування, AML та управління 

капіталом Групи Інтеза Санпаоло (м. Мілан, Італія); керівника департаменту планування і 

контролю Capital Light Bank Групи Інтеза Санпаоло (м. Мілан, Італія). 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  



** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради 

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

Равазiо Джованнi Баттiста (Mr. RAVASIO Giovanni Battista)  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

№ YА2657957, виданий Міністерством закордонних справ, 12.11.2012  

4) рік народження** 

1939 

5) освіта** 

Повна вища 

6) стаж роботи (років)** 

52 

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

Голова Правлiння Європейського Фонду 

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

23.07.2013, 5 рокiв  

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". 

Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу 

надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової 

звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017. 

Обiймає посаду член Правлiння Європейського Фонду та голова Правлiння 

Європейського Фонду.  

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має.  

Стаж керiвної роботи - 45 років  

Посади, якi обiймав пан Джованнi Равазiо протягом своєї дiяльностi: голова пiдроздiлу з 

питань економiчної iнтеграцiї в головному Управлiннi з економiчних та фiнансових справ, 

економiчний консультант Президента Комiсiї, директор в DG, заступник генерального 

директора, генеральний директор рiзних департаментiв з бюджетних питань та полiтичної 

iнтервенцiї з структурних проблем, генеральний директор генерального управлiння з 

економiчних та фiнансових справ, член Правлiння Європейського Iнвестицiйного Банку, 

член Правлiння Європейського Фонду, голова Правлiння Європейського Фонду, Голова 

Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя). 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради Банку 

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



Джанеттi Флавiо (Mr. GIANETTI Flavio)  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

YA 4779017, виданий Мiнiстерством закордонних справ Iталiї, 07.05.2013 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Повна вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

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

Керiвник департаменту управлiння акцiями в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.  

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

з 26.03.2015 по 23.07.2018 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Спостережної Ради визначенi Статутом ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Свостережну Раду ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". 

Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу 

надана у таблицi 38.8 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової 

звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017. 

Обiймає посаду керiвник сектору монiторингу кредитних ризикiв – Пiдроздiл 

мiжнародних фiлiалiв банкiв Intesa Sanpaolo S.p.A. Часткою у статутному капiталi Банку 

не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж керiвної роботи – 11 рокiв. 

Протягом своєї дiяльностi Флавiо Джанеттi обiймав наступнi посади: керiвник 

департаменту управлiння акцiями в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.; заступник 

керiвника стратегiчних операцiй та спецiальних проектiв Iнтеза Санпаоло С.п.А.; член 

Правлiння компанiї по страхуванню життя «Фiдерiум Вiта»; член Правлiння компанiї по 

страхуванню життя «Сад Поло Вiта».  

* 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 

Кириченко Тарас Олексiйович  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 637772 24.07.2001 Ватутiнський РУГУ МВС України в м.Києвi  

4) рік народження** 

1975 



5) освіта** 

Повна вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

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

Директор головного управлiння бiзнесу, заступник Голови Правлiння ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК"  

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

13.05.2013, безстроково  

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням про 

Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".  

Обiймає посаду Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".  

Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору мiж Головою 

Правлiння та Банком в особi Голови Спостережної Ради, умови якого затверджуються 

Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу 

надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової 

звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017. 

Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж керiвної роботи - 16 рокiв.  

Посади, якi обiймав Кириченко Т.О. протягом своєї дiяльностi: технiк кооперативу 

«Шанс», комерцiйний агент малого пiдприємства «Сiнтфор» Печерського району м. 

Києва, комерцiйний агент Товариства з обмеженою вiдповiдальнiсть «ОСТ», заступник 

директора Благодiйного фонду iм. Григорiя Сковороди, головний бухгалтер ЗАТ «Iнтер-

Сен», референт по роботi з клiєнтами представництва фiрми «Росттерс, ЛТД» 

(Великобританiя) в Українi, референт з питань маркетингу представництва фiрми 

«Росттерс, ЛТД» (Великобританiя) в Українi, голова представництва фiрми «Росттерс, 

ЛТД» (Великобританiя) в Українi, радник Голови Правлiння з питань просування 

банкiвських продуктiв на територiї Росiйської Федерацiї АКIБ «УКРСИББАНК» (за 

сумiсництвом), помiчник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу АКIБ «УКРСИББАНК», 

заступник Голови Правлiння АКIБ «УКРСИББАНК», директор департаменту роздрiбних 

продуктiв ВАТ ВТБ Банк, директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу ПАТКБ 

«ПРАВЕКС-БАНК», директор Головного управлiння роздрiбного бiзнесу.  

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння 

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

Бабаєв Семен Завлуєвич  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 450627 10.06.2004 Ленiнський ВМ ВМВУМВС України у Вiнницькiй областi  

4) рік народження** 

1981 



5) освіта** 

Повна вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

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

Директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК"  

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

26.06.2014, безстроково  

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння визначенi Статутом та 

Положенням про Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".  

Винагорода виплачувалась вiдповiдно до умов трудового договору мiж Головою 

Правлiння та Банком в особi Голови Спостережної Ради, умови якого затверджуються 

Спостережною Радою. Iнформацiя про виплати провiдному управлiнському персоналу 

надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з пов’язаними сторонами» до фiнансової 

звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017. 

Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Обiймає посаду директора департаменту роздрiбного бiзнесу головного управлiння 

бiзнесу, заступника Голови Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".  

Стаж керiвної роботи - 13 рокiв.  

Посади, якi обiймав Бабаєв С.З. протягом своєї дiяльностi: менеджер департаменту 

управлiння дiяльнiстю ТОБО АКБ "ПРАВЕКС-БАНК"; директор Повiтрофлоцького 

вiддiлення Банку; в.о.начальника вiддiлу по роботi з банкiвськими металами департаменту 

по роботi з банкiвськими металами Банку; в.о.директора департаменту по роботi з 

банкiвськими металами Банку; директор департаменту по роботi з банкiвськими металами 

Банку; директор департамента по роботi з банкiвськими металами i управлiння готiвкою 

головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; виконуючий 

обов’язки директора головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу 

Банку; директор головного управлiння казначейства та iнвестицiйного банкiнгу Банку; 

директор департамента роздрiбного бiзнесу головного управлiння бiзнесу Банку. 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Ткалiч Iгор Олександрович  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 850104 20.11.2001 Подiльський РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

4) рік народження** 

1962 



5) освіта** 

Повна вища 

6) стаж роботи (років)** 

38 

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

Начальник управлiння фiнансового монiторингу ВАТ «Ощадбанк»  

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

07.05.2010, безстроково  

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про 

Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".  

Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати 

провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з 

пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017. 

Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Стаж керiвної роботи - 14 рокiв.  

Обiймає посаду директора департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, 

одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".  

Посади, якi обiймав Ткалiч I.О. протягом своєї дiяльностi: служба в органах внутрiшнiх 

справ та податковiй мiлiцiї Управлiння податкової мiлiцiї ДПА в Київськiй областi, 

провiдний спецiалiст АБ «Укргазбанк», головний спецiалiст ВАТ АБ «Укргазбанк», 

начальник вiддiлу безпеки управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», в.о. начальника 

управлiння безпеки ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник управлiння безпеки ВАТ АБ 

«Укргазбанк», заступник директора Департаменту банкiвської безпеки-начальник 

Управлiння фiнансового монiторингу ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник Управлiння 

фiнансового монiторингу ВАТ АБ «Укргазбанк», начальник управлiння фiнансового 

монiторингу ВАТ «Ощадбанк». 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Кожель Марко (Mr. Koželj Marko) 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

№ 006925393, виданий Міністерством внутрішніх справ республіки Сербія, 22.11.2008 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

Повна вища 

6) стаж роботи (років)** 

13 



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

 Начальник регіонального відділу управління кредитами, Інтеза Санпаоло С.п.А. (м. 

Мілан, Італія)  

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

04.10.2016, безстроково  

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про 

Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".   

Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати 

провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з 

пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017. 

Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Стаж керiвної роботи - 6 рокiв.  

Обiймає посаду керівника головного управління ризик-менеджменту ПАТКБ "ПРАВЕКС-

БАНК".  

Посади, якi обiймав Марко Кожель протягом своєї дiяльностi: спеціаліст Sun Trust Banks 

Inc. Jacksonville, Флоріда, США; заступник керівника управління ризиків,  NLB d.d., 

Белград, Сербія; керівник початкового Workout, Райффайзен Банк, Белград, Сербія; 

директор департаменту управління простроченням, Банк Інтеза Белград, Белград, Сербія;   

начальник регіонального відділу управління кредитами, Інтеза Санпаоло С.п.А., Мілан, 

Італія). 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Капріолі Джузеппе Даріо (Mr. CAPRIOLI Giuseppe Dario) 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

№ YА7147598, виданий Міністерством закордонних справ та міжнародного 

співробітництва Італії, 18.08.2015 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

Повна вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

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

-  

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

«01» грудня 2016 року, безстроково  

9) Опис 



Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про 

Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". 

Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати 

провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з 

пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017. 

Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. 

Обiймає посаду керівника головного управління ризик-менеджменту ПАТКБ "ПРАВЕКС-

БАНК".  

Посади, якi обiймав Джузеппе Даріо Капріолі протягом своєї дiяльностi: керівник 

головного фінансового управління ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Правлiння 

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

Піццутто Джанфранко (Mr. PIZZUTTO Gianfranco) 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

№ YА6682805, виданий Міністерством закордонних справ Італії, 09.10.2014 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Повна вища 

6) стаж роботи (років)** 

39 

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

 Начальник регіонального відділу управління кредитами, Інтеза Санпаоло С.п.А. (м. 

Мілан, Італія)  

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

«01» грудня 2016 року, безстроково  

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про 

Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".  

Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати 

провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з 

пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017. 

Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Стаж керiвної роботи - 20 рокiв.  

Обiймає посаду керівника головного управління ризик-менеджменту ПАТКБ "ПРАВЕКС-

БАНК".  

Посади, якi обiймав Джанфранко Піццутто протягом своєї дiяльностi: невиконавчий 

директор та член Ревізійної комісії, Інтеза Санпаоло Банк Румунії, Інтеза Санпаоло С.п.А.; 



член Ревізійної комісії, Банк Інтеза, Москва, Інтеза Санпаоло С.п.А.; невиконавчий 

директор, Інтеза Глобал Фінанс; начальник відділу спеціальної координації ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК"; виконавчий директор Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg; керуючий 

директор Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc. 

* 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 Ревізійної комісії  

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

Чіккареллі Франческо (Mr. CICCARELLI Francesko) 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

№ YА3938573, виданий Міністерством закордонних справ Італії, 12.09.2012  

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Повна вища 

6) стаж роботи (років)** 

21 

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

 керівник з питань фінансової діяльності Департаменту внутрішнього аудиту Інтеза 

Санпаоло С.п.А. (м.Мілан) 

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

з 12.03.2016 по 12.03.2019 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про 

Правлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК".  

Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати 

провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з 

пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017. 

Часткою у статутному капiталi ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

Стаж керiвної роботи - 6 рокiв.  

Обiймає посаду керівника з питань міжнародної діяльності Департаменту внутрішнього 

аудиту Інтеза Санпаоло С.п.А. (м.Мілан).  

Посади, якi обiймав Франческо Чіккареллі протягом своєї дiяльностi: аналітик 

регулювання Банку Італії і регулювання звітності програмного забезпечення, Trend S.p.A 

Brescia; Відповідальний за регуляторну звітність для Банку Італії, Банк Fineco С.п.А. 

Brescia; Відповідальний за регуляторної звітності для Банку Італії, Bipop Carie С.п.А. 

Brescia; старший менеджер, КПМГ Advisory С.п.А. Мілан. 

* 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 

Фурезі Антоніо (Mr. FURESI Antonio)  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

№ АA 3862642, виданий Міністерством закордонних справ Італії, 19.01.2009  

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Повна вища  

6) стаж роботи (років)** 

35 

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

-  

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

з 12.03.2016 по 12.03.2019 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". 

Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода 

члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.  

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Обiймає посаду -.  

Стаж керiвної роботи – -. 

Протягом своєї дiяльностi Антоніо Фурезі обiймав наступнi посади: начальник 

координації VUB Banka (Словаччина) та CIB Bank (Угорщина) – управління 

міжнародних дочірніх банків Інтеза Санпаоло С.п.А, член корпоративних органів 

(Спостережної Ради, Спостережного Комітету, Ревізійної Комісії) обох банків та їх 

дочірніх банків; старший радник з питань управління та контролю Banka Koper 

(SLO); голова відділу адміністративного та фінансового управління Департаменту 

адміністрування та податкових питань Інтеза Санпаоло С.п.А. 

* 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 

Дамiано Аккаттолi (Mr.Damiano ACCATTOLI)  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 



YA 0798246 05.07.2010 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї  

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

Мiнiстерство закордонних справ Iталiї  

6) стаж роботи (років)** 

31 

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

Департамент якостi кредитiв головного управлiння роздрiбного бiзнесу Iнтези Санпаоло 

С.п.А  

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

з 12.03.2016 по 12.03.2019 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". 

Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода 

члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.  

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Обiймає посаду в департаментi якостi кредитiв головного управлiння роздрiбного бiзнесу 

Iнтези Санпаоло С.п.А  

Стаж керiвної роботи – 22 роки 

Протягом своєї дiяльностi Дамiано Аккаттолi обiймав наступнi посади: соцiальний 

працiвник (Iталiя, Пiвнiчна Iрландiя); Вiце-Президент Коопертивного товариства 

«Есерсi»; департамент планування i контролю департаменту бухгалтерського облiку 

компанiї «Мiсто Турин»; департамент управлiння акцiями Sanpaolo IMI Group; 

департамент взаємодiї з iнвесторами Sanpaolo IMI Group. 

* 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 

Альберто Валлоккiа (Mr.Alberto VALLOCHIA)  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АA 1858348 27.09.2007 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї  

4) рік народження** 

1960 

5) освіта** 

Повна вища  

6) стаж роботи (років)** 

35 



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

Керiвник з корпоративних справ деяких зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до 

Intesa Sanpaolo Group, Департаментi корпоративних справ та володiння акцiями INTESA 

SANPAOLO S.p.А.  

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

з 12.03.2016 по 12.03.2019 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". 

Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода 

члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.  

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Обiймає посаду керiвника департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями 

зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло. 

Стаж керiвної роботи – 19 рокiв. 

Протягом своєї дiяльностi Альберто Валлоккiа обiймав наступнi посади в Iнтезi Санпаоло 

С.п.А: помiчника керiвника по взаємодiї з клiєнтами управлiнського та правового 

департаменту Туринського вiддiлення; помiчник регiонального менеджера з питань країн 

Захiдної Європи та Iзраїлю; помiчник менеджера з питань країн Схiдної Європи i 

Туреччини; регiональний менеджер з питань країн Далекого Сходу; заступник голови з 

питань країн Африка - Азiя Групи; вiдповiдальний за країни Пiвденно-Схiдної Азiї та 

Iндiї; заступник голови з питань країн MENA; регiональний менеджер з питань країн 

Саудiвської Аравiї, Iрану та Iндiї; вiдповiдальний за Координацiйний вiддiл IMF Iнтези 

Санпаоло С.п.А; керiвник департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями 

зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло. 

* 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 

Д’Агостiно Франческо Лука (Mr. D’AGOSTINO Francesco Luca) 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АY 2075477 Мiнiстерство закордонних справ Iталiї  

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Повна вища  

6) стаж роботи (років)** 

17 

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

Керiвник офiсу бiзнес-активiв в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А.  

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



з 12.03.2016 по 12.03.2019 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначенi Статутом ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК" та Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". 

Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" винагорода 

члену Ревiзiйної Комiсiї не виплачується.  

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Обiймає посаду керiвника департаменту з корпоративних справ та володiння акцiями 

зарубiжних компанiй i банкiв, що належать до Iнтеза Санпаоло. 

Стаж керiвної роботи – 2 роки 

Протягом своєї дiяльностi Д’Агостiно Франческо Лука обiймав наступнi посади в Iнтезi 

Санпаоло С.п.А: аудитор в компанiї "Deloitte & Touche"; аналiтик в компанiї "Studi & 

Investimenti Mobiliari"; аналiтик в компанiї "Arietti"; Департамент володiння акцiями в 

Iнтеза Санпаоло IМI; спецiалiст зi стратегiчних операцiй i спецiальних проектiв в 

головному виконавчому управлiннi Iнтеза Санпаоло С.п.А.; керiвник офiсу бiзнес-активiв 

в Кепiтал Лайт Бенк, Iнтеза Санпаоло С.п.А. 

 

1) посада 

Головний бухгалтер – директор департаменту бухгалтерського обліку головного 

фінансового управління 

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

Кiбець Ольга Юлiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1950 

5) освіта** 

Повна вища 

6) стаж роботи (років)** 

50 

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

Головний бухгалтер – директор департаменту бухгалтерського облiку та глобального 

погодження головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" 

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

26.10.2016, безстроково 

9) Опис 

Повноваження та обов'язки Головного бухгалтера визначенi Трудовим договором та 

додатковими угодами до трудового договору, посадовою інструкцією та внутрішніми 

нормативними документами Банку.  

Винагорода виплачувалась згiдно з штатним розписом. Iнформацiя про виплати 

провiдному управлiнському персоналу надана у таблицi 38.7 Примiтки 38 «Операцiї з 

пов’язаними сторонами» до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017. 

Часткою у статутному капiталi банку не володiє.  



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Стаж керiвної роботи - 38 рокiв.  

Обiймає посаду Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку 

головного фiнансового управлiння ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК". 

Посади, якi обiймала Кiбець О.Ю. протягом своєї дiяльностi: старший оператор 101 

вiддiлення 10 вiддiлу вiйськової частини 72175, продавець магазину № 11 Київської 

обласної оптово-роздрiбної контори-фiрми «Одяг», робоча БМУ-37, економiст 

Української фiлiї Центрального iнституту наукової органiзацiї працi, управлiння i 

рацiоналiзацiї Центросоюзу, старший бухгалтер ВО «Укрнафта», головний бухгалтер 

«АСУбуд» Головкиївмiськбуд, головний бухгалтер «Київпiдземдорбуд-1», головний 

бухгалтер ВК «Фiрма Орiон», начальник вiддiлу органiзацiї облiково-операцiйної роботи, 

методологiї та зведеної звiтностi-заступник головного бухгалтера АКБ «ПРАВЕКС-

БАНК», виконуюча обов'язки головного бухгалтера АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", заступник 

головного бухгалтера-начальник вiддiлу зведеної звiтностi АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 

виконуюча обов'язки головного бухгалтера АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", головний бухгалтер 

АКБ "ПРАВЕКС-БАНК", головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського 

облiку та глобального погодження головного фiнансового управлiння АКБ "ПРАВЕКС-

БАНК".  

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не отримував згоди на розкриття паспортних даних. 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

 

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

емітента 

Наймену

вання 

юридичн

ої особи 

Ідентифіка

ційний код 

за ЄДРПОУ 

Місцезнаход

ження 

Дата 

внесенн

я до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загал

ьної 

кільк

ості 

акцій 

(у 

відсот

ках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

пр

ост

і 

на 

пр

ед'

яв

ни

ка 

привілей

овані 

іменні 

приві

лейо

вані 

на 

пред'

явни

ка 

IНТЕЗА 

САНПА

ОЛО 

С.п.А. 

(INTES

A 

SANPA

OLO 

S.p.A.) 

007999601

58 

10121 

Iталiя 

(Italy) - 

Турiн 

(Torino) 

Пьяцца 

Сан-

Карло, 156 

(Piazza San 

Carlo, 156) 

27.06. 

2008 

16696044

17 
100 

16681044

17 
0 1500000 0 

Прізвище

, ім'я, по 

батькові 

фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі 

паспорта, найменування 

органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесенн

я до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загал

ьної 

кільк

ості 

акцій 

(у 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

пр

ост

і 

на 

пр

привілей

овані 

іменні 

приві

лейо

вані 

на 

пред'



відсот

ках) 

ед'

яв

ни

ка 

явни

ка 

Усього 1669604417 100 1668104417 0 1500000 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  

VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
12.04.2017 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис 

Проведення чергових Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.), що володiє 100% акцiй Банку. 

Питання порядку денного: 

1.Затвердження річної фінансової звітності ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 

2016 рік (включаючи розгляд звітів Спостережної Ради, Правління та 

Ревізійної комісії ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК», затвердження звіту 

зовнішнього аудитора та визначення порядку розподілу прибутку чи 

покриття збитків). 

2. Дострокове припинення повноважень Голови та членів Спостережної  

Ради Банку. 

3. Обрання нового складу Спостережної  Ради Банку. 

 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 10.08.2017 

Кворум зборів** 100 

Опис 

Проведення позачергових Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза 

Санпаоло С.п.А.), що володiє 100% акцiй Банку. 

Питання порядку денного: 

1. Збільшення кількісного складу Спостережної  Ради Банку.  

2. Призначення нового члена Спостережної  Ради Банку. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
27.11.2017 

Кворум 

зборів** 
100 

Опис Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза 



Санпаоло С.п.А.), що володiє 100% акцiй Банку. 

Питання порядку денного: 

1. Збільшення розміру Статутного капіталу шляхом приватного розміщення 

додаткових простих іменних акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 

додаткових внесків.  

2. Приватне розміщення акцій. 

3. Визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються 

повноваження щодо визначення щодо визначення (затвердження) ціни 

розміщення акцій під час першого та другого етапів укладення договорів з 

першими власниками у процесі приватного розміщення акцій. 

 

 

VІII. Інформація про дивіденди  

 

 

За результатами звітного періоду У  звітному періоді  

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, тис.грн. 
0 0 0 157 

Нарахування 

дивідендів на одну 

акцію, грн. 

0 0 0 0.104 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0 0 0 0 

Дата складання 

переліку осіб, які 

мають право на 

отримання 

дивідендів 

- - - 12.04.2017 

Дата виплати 

дивідендів 
- - - 14.04.2017 

Опис 

У відповідності до рішення акціонера від 12.04.2017 №1/2017 була розрахована 

сума, що підлягає сплаті у якості дивідендів по привілейованим акціям за 2016 

рік та направлена на формування Резервного Фонду ПАT КБ «ПРАВЕКС-

БАНК» 

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Приватне акціонерне товариство «Європейський страховий 

альянс»  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 19411125 

Місцезнаходження 04050 Україна - м. Київ вул. Глибочицька, буд 33-37  

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ 584812, АВ 584334 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України  

Дата видачі ліцензії або іншого 10.05.2011 



документа 

Міжміський код та телефон (044) 254-63-00  

Факс (044) 254-63-50  

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть  

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанiя 

«Провiдна»  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 23510137 

Місцезнаходження 03049 Україна - м. Київ просп.Повiтрофлотський, буд. 25 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ № 520904 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України  

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

16.02.2010 

Міжміський код та телефон (044) 492-18-18 

Факс (044) 492-18-18 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис -  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанiя «УНIКА» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20033533 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АЕ № 293975 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України  

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

07.08.2014 

Міжміський код та телефон (044) 225 60 00 

Факс (044) 225 60 02 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть  

Опис Також ПрАТ «Страхова компанiя «УНIКА» має наступнi 

лiцензiї: АЕ № 293995, АЕ № 293994, АЕ № 293992  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Публічне акціонерне товариство «Страхова компанiя 

"Українська страхова група"» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30859524 



Місцезнаходження 03038 Україна - м. Київ вул. I.Федорова, буд. 32-а 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

№ 500315-медстрахув 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України  

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

13.01.2010 

Міжміський код та телефон (044) 206 65 45 

Факс (044) 206 65 57  

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

Опис -  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

УКРАЇНСЬКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КНЯЖА ВІЄННА 

ІНШУРАНС ГРУП" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 24175269 

Місцезнаходження 04050, Украина, г. Киев, ул. Глыбочицкая 44 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АД 039977 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері фінансових послуг 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

08.11.2012 

Міжміський код та телефон (044) 207-72-72 

Факс (044) 207-72-72 

Вид діяльності Страхова дiяльнiсть  

Опис -  

 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Fitch Ratings Ltd  

Організаційно-правова форма Іноземне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 1316230 

Місцезнаходження 30 North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5GN, United 

Kingdom (Великобританiя, Лондон) 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Рейтингова угода 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Дiяльнiсть не лiцензується, компанiя має статус офiцiйної 

статичтичної рейтингової органiзацiї (статутс NRSRO) в рамках 

нормативної Комiсiї по цiнним паперам С 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

01.03.2018 (поновлюється щорічно) 

Міжміський код та телефон +44 20 3530 1000 

Факс +44 20 3530 1500 

Вид діяльності Рейтингове агенство - присвоєння i пiдтримка кредитних 



рейтингiв 

Опис Fitch Ratings - мiжнародке рейтингове агенство, нацiлене на 

надання незалежних i орiєнтованих на перспективу рейтингiв, 

оцiнок кредитоздатностi, аналiтичних дослiджень 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство  

Код за ЄДРПОУ 09807750 

Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Андріївська 2/12 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АЕ № 294541 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

23.10.2014 

Міжміський код та телефон (044) 201 22 74 

Факс (044) 201 22 74 

Вид діяльності Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з 

торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність) 

Опис -  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Публічне акціонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АД № 034421 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

11.06.2012 

Міжміський код та телефон (044) 277 50 00 

Факс (044) 277 50 01 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з 

органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку (брокерська діяльність) 

Опис -  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Публічне акціонерне товариство “Розрахунковий центр з 

обслуговування договорів на фінансових ринках” 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна - м. Київ вул.Тропiнiна, буд. 7 г 



Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

№ 271/ АЕ № 263463 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональний банк України / Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

06.09.2013 / 03.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 585 42 42 

Факс (044) 481 00 99 

Вид діяльності Надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою 

статтi 47 закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» / 

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова 

дiяльнiсть  

Опис -  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Публічне акціонерне товариство «Нацiональний депозитарiй 

України»  

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна - м. Київ вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

- 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00, 591-04-40  

Факс (044) 482-52-14  

Вид діяльності Формування та функцiонування системи депозитарного облiку 

цiнних паперiв  

Опис Відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про депозитарну 

систему України» ліцензування депозитарної діяльності 

Центрального депозитарію не здійснюється.  

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про депозитарну 

систему України», статус Центрального депозитарію  ПАТ 

«НДУ» набув  з дня реєстрації Правила Центрального 

депозитарію, а саме - 01.10. 2013 (рішення НКЦПФР від 

01.10.2013 № 2092) 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит»  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31032100 

Місцезнаходження 01010 Україна - м. Київ вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Свiдоцтво № 2397 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 



Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044) 490 55 07 

Факс (044) 490 55 08  

Вид діяльності Аудиторськi послуги  

Опис -  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Адвокатське об’єднання «Юридична фiрма  «Василь Кiсiль i 

Партнери»   

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми  

Код за ЄДРПОУ 26296883 

Місцезнаходження 01030 Україна - м. Київ вул.Б.Хмельницького, буд. 17/52А 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

1 068 120 0000 00900 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Головна районна у м.Києвi державна адмiнiстрацiя 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

17.01.2003 

Міжміський код та телефон (044) 581 7777  

Факс (044) 581 7770 

Вид діяльності Консультативно-юридичнi послуги 

Опис Представництво iнтересiв Клiєнта як цивiльного позвача (в тому 

числi як потерпiлого) у кримiнальнiй справi в судi першої 

iнстанцiї  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Лекснавiгатор 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32957269  

Місцезнаходження 01033 Україна - м. Київ вул.Жилянська, буд. 37/97 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044)587-50-10 

Факс (044)289-50-01 

Вид діяльності Юридичнi послуги 

Опис Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

КРОУ ЕЛЕФ Україна 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  



Код за ЄДРПОУ 37924615 

Місцезнаходження 04070, м. Київ, вул. Спаська, буд. 37 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

1 068 102 0000 028816 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 391-30-03 

Факс  

Вид діяльності Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; 

консультування з питань оподаткування 

Опис Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню  

 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Професiйна Асоцiацiя учасників Ринків капіталу та Деривативів 

(ПАРД)   

Організаційно-правова форма Інші об'єднання юридичних осіб  

Код за ЄДРПОУ 24382704 

Місцезнаходження 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, кiмн.205, 206 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

Свiдоцтво № 17 

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) 286-94-20 

Факс (044) 3286-74-64 

Вид діяльності Дiяльнiсть саморегулiвної органiзацiї професiйних учасникiв 

фондового ринку – депозитарна діяльність  

Опис Професiйна Асоцiацiя учасників Ринків капіталу та Деривативів 

– об’єднання професійних учасників фондового ринку, 

саморегулівна організація.   

Свiдоцтво № 18 вiд 13.01.2015  

Свiдоцтво № 20 вiд 28.02.2013, Свiдоцтво № 19 вiд 28.02.2013  

 
Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Національний банк України (Депозитарій) 

Організаційно-правова форма Центральний орган державного управління 

Код за ЄДРПОУ 00032106 

Місцезнаходження 01601,  м. Київ, вул. Інститутська, буд. 9 

Номер ліцензії або іншого документа 

на цей вид діяльності 
- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

- 

Міжміський код та телефон (044) 254-06-16 

Факс (044) 254-06-16 

Вид діяльності Національний банк України є центральним банком України, 



особливим центральним органом державного управління, 

юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи 

організації якого визначаються Конституцією України, Законом 

України "Про Національний банк України" та іншими законами 

України. 

Опис Вид дiяльностi: забезпечення цінової та фінансової стабільності 

з метою сприяння сталому економічному розвитку України, 

здiйснення депозитарного облiку державних цінних паперів, 

визначених Законом України «Про депозитарну систему 

України 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

 «Колекторська компанія «Вердикт» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 36698209 

Місцезнаходження 04073 Україна - м. Київ вул. Скляренко, буд. 5, офiс 210 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

- 

Міжміський код та телефон (044)581-11-50 

Факс (044)581-11-50 

Вид діяльності Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних 

iсторiй 

Опис Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ "ВК 

ГРУПП»  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 41656642 

Місцезнаходження 04080 Україна - м. Київ вул. Костянтинівська, буд. 71Е 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044)581-11-50 

Факс (044)581-11-50 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сфері права 

Опис Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню  

 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Вердикт Лігал» 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/679-14


Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 39955425  

Місцезнаходження 04080 Україна - м. Київ вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044)581-11-50 

Факс  

Вид діяльності Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних 

iсторiй 

Опис Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю «УкрБорг»  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34482256  

Місцезнаходження 04123 Україна - м. Київ вул. Вiкентiя Хвойки, буд. 15/15 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044)377-77-20 

Факс (044)377-77-25 

Вид діяльності Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних 

iсторiй 

Опис Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська боргова 

компанiя»  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37535394 

Місцезнаходження 04050 Україна - м. Київ вул. Мельникова, буд. 12 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 369-33-47 

Факс (044) 369-33-47 



Вид діяльності Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних 

iсторiй 

Опис Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредитекспрес 

Юкрейн Ел.Ел.Сi.» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34981644 

Місцезнаходження 01112 Україна - м. Київ вул. Олени Телiги, буд. 6 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044)492-05-75 

Факс (044)492-05-75 

Вид діяльності Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних 

iсторiй 

Опис Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Боргова агенцiя 

«Пристав»» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37079700 

Місцезнаходження 02000, Україна - м. Київ пров. Охтирський, буд. 7 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044)391-30-98 

Факс (044)391-35-11 

Вид діяльності Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних 

iсторiй 

Опис Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Прiмоколект. 

Центр грошових вимог» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 36992270 

Місцезнаходження 79015 Україна - м. Львiв вул. Смаль-Стоцького, буд. 1, корп. 28 

Номер ліцензії або іншого документа на - 



цей вид діяльності 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044)351-18-78 

Факс (044)351-18-78 

Вид діяльності Дiяльнiсть агентств зi стягування платежiв i бюро кредитних 

iсторiй 

Опис Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

СК Груп  

Організаційно-правова форма Інші об'єднання юридичних осіб  

Код за ЄДРПОУ 36520125 

Місцезнаходження 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 7ф, оф. 13 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044)594-53-00  

Факс (044)594-53-00  

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню  

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

С.Т. Партнерс  

Організаційно-правова форма Інші об'єднання юридичних осіб  

Код за ЄДРПОУ 37026731 

Місцезнаходження 01004, Україна, м. Київ, вул. Антоновича, буд. 16, оф.10 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

 

Міжміський код та телефон (044) 289 98 50 

Факс (044) 234 40 97 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Вид дiяльностi не пiдлягає лiцензуванню  

 

Повне найменування юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю «Єгоров, Пугінскій, 



або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Афанасьєв і партнери» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Код за ЄДРПОУ 37729756 

Місцезнаходження 01030, Україна, м. Київ, вул. Володимирська, 38 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

1 074 102 0000 040046 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

08.07.2011 

Міжміський код та телефон (044) 492 82 82 

Факс (044) 492 82 82 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права  

Опис Надання консультаційних послуг  

 

X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоц

тва 

про 

реєстр

ацію 

випус

ку 

Наймен

ування 

органу, 

що 

зареєст

рував 

випуск 

Міжнарод

ний 

ідентифіка

ційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форм

а 

існува

ння та 

форма 

випус

ку 

Ном

інал

ьна 

варт

ість 

акці

й 

(грн

) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка 

у 

статутн

ому 

капіталі 

(у 

відсотка

х) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.08.2015 
103/1/2

015 

Нацiона

льна 

комiсiя 

з цiнних 

паперiв 

та 

фондов

ого 

ринку  

UA4000068

159 

Акція 

проста 

бездокум

ентарна 

іменна 

Бездок

умент

арні 

іменні 

0.58 
1 668 

104 417  
967 500 561.86  99.9102 

Опис 

Акцiї ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не включенi в лiстинг фондових бiрж України. 

Торгiвля акцiями ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" здiйснюється на неорганiзованому 

фондовому ринку України.  

Згiдно з статтею 24 Закону України «Про акцiонернi товариства» (редакцiя, дiюча 

станом на 31.12.2015) акцiї ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (простi та привiлейованi) 

включенi до Бiржового Списку фондової бiржi ПФТС без включення до Бiржового 

реєстру (рiшення Операцiйного управлiння ПФТС вiд 04.04.2012). 

З дати включення акцiй ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Бiржового Списку бiржi ПФТС 

єдиним акцiонером ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» була i залишається Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не укладалось. 

Найменування: Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС»; 

Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44; 

Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, 277 50 01; 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206;  



Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: Державна реєстрацiя проведена 

03.11.2008 за № 1 070 145 0000 035024 Печерською районною у м. Києвi державною 

адмiнiстрацiєю (Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних 

осiб-пiдприємцiв Серiя АВ № 145365 вiд 11.03.2013). 

Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана 

НКЦПФР: серiя AД № 034421, видана 11.06.2012, термiн дiї – з 05.03.2009 до 

05.03.2019. 

 

20.08.2015 було видано тимчасовий сертифікат № 103/1/2015-Т Нацiональною комiсiєю 

з цiнних паперiв та фондового ринку, Міжнародний ідентифікаційний номер цінних 

паперів -  UA4000068159, акції прості іменні, бездокументарної форми існування, 

номінальна вартість однієї акції - 0.58 грн., в кількості – 50 000 000 штук, загальною 

номінальною вартістю – 29 000 000.00 грн.   

 

14.01.2016 було видано постійний сертифікат № 103/1/2015 Нацiональною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку, Міжнародний ідентифікаційний номер цінних 

паперів -  UA4000068159, акції прості іменні, бездокументарної форми існування, 

номінальна вартість однієї акції - 0.58 грн., в кількості – 1 668 104 417 штук, загальною 

номінальною вартістю – 967 500 561.86 грн. 

  

05.01.2011 10/1/11 

Нацiона

льна 

комiсiя 

з цiнних 

паперiв 

та 

фондов

ого 

ринку 

UA40000681

67 

Акція 

привілейов

ана 

бездокумен

тарна 

іменна 

Бездокумен

тарні іменні 
0.58 1500000 870000.00 0.0898 

Опис 

Цiннi папери не включенi в лiстинг фондових бiрж України.  

Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на неорганiзованому фондовому ринку 

України 

Згiдно з статтею 24 Закону України «Про акцiонернi товариства» (редакцiя, дiюча 

станом на 31.12.2015) акцiї ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (простi та привiлейованi) 

включенi до Бiржового Списку фондової бiржi ПФТС без включення до Бiржового 

реєстру (рiшення Операцiйного управлiння ПФТС вiд 04.04.2012). 

З дати включення акцiй ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Бiржового Списку бiржi ПФТС 

єдиним акцiонером ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» була i залишається Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» не укладалось. 

Найменування: Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС»; 

Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44; 

Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, 277 50 01; 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206;  

Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: Державна реєстрацiя проведена 

03.11.2008 за № 1 070 145 0000 035024 Печерською районною у м. Києвi державною 

адмiнiстрацiєю (Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних 

осiб-пiдприємцiв Серiя АВ № 145365 вiд 11.03.2013). 

Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку – дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана 

НКЦПФР: серiя AД № 034421, видана 11.06.2012, термiн дiї – з 05.03.2009 до 

05.03.2019. 

 

XI. Опис бізнесу 

Стратегічною метою діяльності і розвитку ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» (надалі – Банк) є 

створення універсального банку, який надає повний спектр банківських послуг 

юридичним та фізичним особам. 

Функціонування в рамках стриманого макроекономічного сценарію на фоні замороження 



військового конфлікту на Сході України, нестійких економічних умов, існуючих 

інфляційно-девальваційних ризиків та змінних намірів учасників фінансових ринків не 

дозволило Банку повноцінно реалізувати свою стратегію розвитку протягом 2017 року і 

мало негативний вплив на фінансові результати. 

Враховуючи всі вищезазначені фактори, Банк був змушений спрямувати зусилля на 

збереження статусу надійного та платоспроможного банку, і визначив та зосередився на 

таких пріоритетних напрямках: 

 управління ліквідністю та валютними ризиками; 

 продовження роботи з проблемними кредитами; 

 підвищення ефективності роботи Банку та покращення фінансових результатів; 

 посилення конкурентних позицій банку, як в корпоративному так і в 

роздрібному сегменті, в тому числі за рахунок залучення нових клієнтів та покращення 

рівня обслуговування. 

 В рамках пріоритетних напрямків були здійснені такі заходи:  

 зосередився на підвищенні обсягу вільних коштів з одночасним розміщенням їх 

у депозитні сертифікати НБУ з метою уникнення ризиків ліквідності та одночасним 

забезпеченням безризикового процентного доходу, 

 здійснював обмежене кредитування юридичних осіб, зосереджуючись на 

клієнтах, що мають стабільний фінансовий стан та високу репутацію на ринку, 

 знизив вартість залучених коштів від клієнтів, в першу чергу розбрібних 

клієнтів без істотного впливу на вільну ліквідність, 

 зменшив обсяг прострочених кредитів за рахунок активізації реструктуризації 

заборгованості, 

 продовжив роботу у напрямку реалізації/продажу заставного майна (яке раніше 

перейшло у правовласність банку) та приміщень відділень, які не використовуються в 

операційній діяльності, 

 продовжував активну роботу в напрямку оптимізації мережі відділень та 

підвищення їх ефективності. 

Вжиті заходи дозволили Банку суттєво покращити фінансовий результат в порівнянні з 

минулим роком, проте були не достатніми для компенсації негативного впливу зовнішніх 

чинників, що зумовило загальний негативний фінансовий результат за підсумками 2017 

року, який становив близько 110 млн. грн. 

 

В 2017 роцi злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу Банку не вiдбувалось. 

Органiзацiйна структура Банку станом на 01.01.2017 складалась з таких пiдроздiлiв 1-го 

рiвня:  

- вiддiл спецiальної координацiї;  

- департамент внутрiшнього аудиту;  

- вiддiл генерального секретарiату; 

- вiддiл комплаєнс; 

- центр персонального банкiнгу; 

- департамент управлiння персоналом та органiзацiйними змiнами; 

- департамент iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним 

шляхом, i внутрiшньої безпеки; 

- юридичний департамент;  

- головне управлiння бiзнесу;  

- головне фiнансове управлiння;  

- головне управлiння ризик-менеджменту;  

- головне операцiйне управлiння. 

 



Організаційна структура Банку станом на 01.01.2018 складалась з таких підрозділів 1-го 

рівня:  

- відділ спеціальної координації; 

- департамент внутрішнього аудиту; 

- відділ генерального секретаріату; 

- відділ комплаєнс; 

- департамент управління персоналом та організаційними змінами; 

- департамент із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, і внутрішньої безпеки; 

- юридичний департамент; 

- головне управління бізнесу; 

- головне фінансове управління; 

- головне управління ризик-менеджменту; 

- головне операційне управління. 

 

Рiшення, вiдповiдно до яких вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi у 2017 роцi: 

1. Рiшення Спостережної Ради Банку від 27.04.2017 № 5_17.18; 

2. Рiшення Спостережної Ради Банку від 27.07.2017 № 7_17.18; 

3. Рiшення Спостережної Ради Банку вiд 27.10.2017 № 8_17.21. 

 

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв. 

 

Станом на 31.12.2017 iснувало 95 вiддiлень Банку, з яких роботу 43 вiддiлень було 

призупинено:  

 
   Назва відділення Адреса відділення 

  м. Київ    

1 Біличське відділення  03179, м. Київ, вул. Чорнобильська, 18 

2 Ватутінське відділення  02217, м. Київ, просп.Маяковського, 8 

3 Виноградарське відділення  04215, м. Київ, просп. Свободи, 15/1 

4 Вирлицьке відділення  02140, м. Київ, просп. Бажана, 36 

5 Відділення „Героїв Дніпра” 04214, м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 30 

6 Деміївське відділення 03039, м. Київ,  вул. Голосіївська, 10 

7 Залізничне відділення  03186, м. Київ, бульв. Чоколівський, 9/13 

8 Закревське відділення  Робота відділення тимчасово призупинена   

9 Індустріальне відділення  03058, м. Київ, вул. Борщагівська, 189  

10 Інститутське відділення  01021, м. Київ, вул. Інститутська, 27/6 

11 Кирилівське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

12 Лівобережне відділення   02100, м. Київ, вул. Попудренка, 18  

13 Лісове відділення  02166, м. Київ, вул. Мілютенка, 23 

14 Лук’янівське відділення  
04119, м. Київ, вул. Деревлянська (Якіра), 

12/42 

15 Либідське відділення  
03150, м. Київ,вул. Антоновича (Горького), 

155  

16 Осокорківське відділення  02068, м. Київ, вул. Урлівська, 1/8 



17 Паньківське відділення  01023, м. Киев, ул. Шота Руставелі, 40/10 

18 Петропавлівське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

19 Печерське відділення  01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 23 

20 Подільське відділення  04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 32  

21 Політехнічне відділення  03055, м. Київ, просп. Перемоги, 28/1  

22 Полярне відділення 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, 99/4 А 

23 Пушкінське відділення  01004, м. Київ, вул. Пушкінська, 24-А 

24 Русанівське відділення  
02154, м. Київ, бульв. Ігоря Шамо (Олексія 

Давидова), 3 

25 Святошинське відділення  03062, м. Київ, просп. Перемоги, 79   

26 «Сімейний банкінг»     01133, м. Київ, вул.Мечникова, 10/2 

27 Столичне відділення 01021, м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2 

  Київська область   

28 Земельне відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

  Вінницька  область    

29 
Відділення «Вінницька обласна 

дирекція»   
21018, м. Вінниця,  вул. Гоголя 30 

30 Блоківське   Робота відділення тимчасово призупинена   

   Волинська область   

31 
Відділення «Волинська обласна 

дирекція» 
43025, м. Луцьк, просп. Волі, 21 

32 відділення «Волинське-2»  Робота відділення тимчасово призупинена   

  Дніпропетровська область   

33 Болгарське відділення 
49044, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул.  

Січових Стрільців (Артема), 18 

34 Дзержинське відділення  50027, м. Кривий Ріг, вул. Єсеніна, 7 

35 Трофімовське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

36 Проспектне відділення   Робота відділення тимчасово призупинена   

37 Будівельне відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

  Донецька область   

38 
Відділення «Донецька обласна 

дирекція» 
83000, м. Донецьк, бульвар Пушкіна, 27 

39 Азовське відділення 
87500, м. Маріуполь, просп. Миру 

(Леніна), 81 

40 Гвардійське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

41 Горлівське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

42 Єнакієвське відділення  Робота відділення тимчасово призупинена   

43 Макіївське відділення  Робота відділення тимчасово призупинена   

44 Мар’їнське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

45 Сніжне відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

46 Шахтарське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

47 Юзівське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

  Житомирська область   

48 
Відділення «Житомирська обласна 

дирекція» 

10001,  м. Житомир, вул. Київська, 79 

  

49 Вітруківське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   



50 Корольовське відділення  Робота відділення тимчасово призупинена   

  Закарпатська область   

51 
Відділення «Закарпатська обласна 

дирекція»  

88000, м. Ужгород, вул. Київська 

набережна, 2 

52 Новолазьке відділення  Робота відділення тимчасово призупинена   

  Запорізька область   

53 
Відділення «Запорізька обласна 

дирекція» 

69035, м. Запоріжжя, 

пр-т. Соборний, 172 

54 Сонячне відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

   Івано-Франківська область   

55 
Відділення «Івано-Франківська 

обласна дирекція» 

76018, м. Івано-Франківськ, вул. Січових 

Стрільців, 48  

56 Старозамкове відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

  Кіровоградська область   

57 
Відділення «Кіровоградська 

обласна дирекція» 

25006, м. Кропивницький, вул. Шевченко, 

3 

58 Яновське  Робота відділення тимчасово призупинена   

  Львівська область   

59 
Відділення «Львівська обласна 

дирекція» 
79020, м. Львів, просп. В. Чорновола, 99 

60 Радехівське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

  Луганська область   

61 
Відділення «Луганська обласна 

дирекція» 
91016, м. Луганськ, вул. Совєтская, 60 

62 Ленінське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

63 Алчевське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

64 Антрацитівське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

65 Краснодонське  відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

66 Оборонне відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

67 Перевальське відділення  Робота відділення тимчасово призупинена   

68 Приміське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

69 Ровеньківське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

70 Свердловське відділення  Робота відділення тимчасово призупинена   

71 Стахановське відділення  Робота відділення тимчасово призупинена   

  Миколаївська область    

72 
Відділення «Миколаївська обласна 

дирекція» 
54029, м. Миколаїв, вул. Пушкінська, 35 

   Одеська область   

73 
Відділення «Одеська обласна 

дирекція»  
65012, м. Одеса, вул. Пушкінська, 77 

74 Адміральське  Робота відділення тимчасово призупинена   

75 Пальмірське Робота відділення тимчасово призупинена   

    Полтавська область   

76 
Відділення «Полтавська обласна 

дирекція» 

36020, м. Полтава, вул. 1100-річчя 

Полтави, буд. 12 

77 Молодіжне відділення 39600, м. Кременчук, вул. Халаменюка, 4 

78 Гоголівське відділення Робота відділення тимчасово призупинена   



  Рівненська область   

79 
Відділення «Рівненська обласна 

дирекція» 
33014, м. Рівне, вул. Княгині Ольги, 5 

80 Мирне відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

  Сумська область   

81 
Відділення «Сумська обласна 

дирекція»  
40004, м. Суми, вул. Горького,5-А 

  Тернопільська область   

82 
Відділення «Тернопільська обласна 

дирекція»  
46000, м. Тернопіль, вул. Руська, 14 

83 Замкове відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

  Харківська область   

84 
Відділення "Харківська обласна 

дирекція"  
61024, м. Харків, вул. Пушкінська, 68 

85 Відділення «на Сумській»  61002, м. Харків, вул. Сумська, 100 

86 Фрунзенське відділення 
61082, м. Харків, просп. Маршала Жукова, 

5 

87 Київське відділення  Робота відділення тимчасово призупинена   

88 Туристичне відділення Робота відділення тимчасово призупинена   

  Херсонська область   

89 
Відділення «Херсонська обласна 

дирекція» 
73000, м. Херсон,  вул. Маяковського,16А 

90 Спартаківське  Робота відділення тимчасово призупинена   

  Хмельницька область   

91 
Відділення «Хмельницька обласна 

дирекція»  

29013, м. Хмельницький, вул.  Героїв 

Майдану (Театральна), 10 

  Черкаська область   

92 
Відділення «Черкаська обласна 

дирекція»   
18000, м. Черкаси, вул. Лазарєва, 4 

  Чернівецька область   

93 
Відділення «Буковинська обласна 

дирекція»  
58000, м. Чернівці, вул. Головна, 48 

94 Староміське відділення  Робота відділення тимчасово призупинена   

  Чернігівська область   

95 Митне відділення  14000, м. Чернігів, просп. Миру, буд. 17 
 

  

Облiкова кiлькiсть працiвникiв Банку за основним мiсцем роботи на кiнець звiтного 2016 

року склала - 1 536 чол. 

Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб станом на 31.12.2017 становить -  

1064 особи 

Фонд оплати праці штатних працівників станом на 31.12.2017 – 165536,3 тис.грн 

Середньооблікова кількість сумісників станом на 31.12.2017 – 2 особи 

Фонд оплати праці сумісників на кiнець звiтного 2017 року становить – 8,1 тис.грн. 

Середньооблiкова кiлькiсть працівників, які працюють за цiвiльно-правовими договорами, 

станом на 31.12.2017 склала – 31 особу 

Фонд оплати праці працівників, які працюють за цівільно-правовими договорами, на 

кiнець звiтного 2017 року становить – 1359,9 тис.грн. 

Облікова кількість працівників, які працюють неповний робочий день станом на 

31.12.2017 складає – 29 осіб 



Облікова кількість штатних працівників працівників станом на 31.12.2017 складає – 1234 

особи 

Фонд оплати праці усіх працівників – 168896 тис.грн. 

 

Кадрова програма ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" спрямована на забезпечення високих рiвнiв 

квалiфiкацiї працiвникiв.  

1. Унiверсальна товарна бiржа "Контрактовий дiм УМВБ" - 04070, м.Київ, 

вул.Межигiрська, 1; Банк є власником 1 (одного) пая Унiверсальної ТБ 

"Контрактовий дiм УМВБ", дiяльнiстю якої є недержавне управлiння фiнансовими 

ринками; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв товарної бiржi у 

статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня 

2. Приватне акцiонерне товариство "Українська мiжбанкiвська валютна бiржа" - 

04070, м.Київ, вул.Межигiрська, 1; Банк є власником 20 (двадцяти) акцiй ПрАТ 

"УМБВ"; що складає 0,0056 % Статутного капіталу; Банк є учасником ПрАТ 

"Українська мiжбанкiвська валютна бiржа", дiяльнiсть якої недержавне управлiння 

фiнансовими ринками; термiн участi невизначений; частка iнших учасникiв Бiржi 

у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента становить 99,9944%. 

3. Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" - 49000, м.Днiпропетровськ, 

вул.Ленiна, буд.30; Банк є учасником саморегулюючої органiзацiї учасникiв ринку 

цiнних паперiв Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi", метою дiяльностi якої є 

досягнення членами Асоцiацiї будь-якої угоди щодо розподiлу фондового ринку 

України; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у 

статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня 

4. Професiйна асоцiацiя учасників ринків капіталу та деривативів - 01133, Україна, 

м. Київ, вул. Кутузова, 18/7, к.205; Банк є учасником саморегулюючої органiзацiї 

"Професiйна асоцiацiя учасників ринків капіталу та деривативів", дiяльнiстю якої 

є виконання повноважень саморегулюючої органiзацiї на ринку цiнних паперiв на 

територiї України, що об'єднує юридичних осiб, якi здiйснюють професiйну 

дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - депозитарну дiяльнiсть, торгівлю цінними 

паперами, управління активами інституційних інвесторів; термiн участi не 

визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, 

пайовому) капiталi емiтента вiдсутня 

5. Американська Торгiвельна Палата в Українi 03680, м.Київ, вул.Амосова, 12; 

Банк є членом Американської торгiвельної палати в Українi, яка є неприбутковою 

неурядовою органiзацiєю, що на добровiльних принципах об'єднує представникiв 

бiзнесу, є однiєю з впливових лобiстських органiзацiй, яка представляє своїх 

членiв у вiдносинах з державою; термiн участi не визначений; частка iнших 

учасникiв Палати у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня 

6. Форум провiдних мiжнародних фiнансових установ - 03680, м.Київ, 

вул.Амосова, 12; Банк є членом Форуму провiдних мiжнародних фiнансових 

установ; мiсiя Форуму полягає у сприяннi та впровадженнi кращих мiжнародних 

практик управлiння та регулювання українського фiнансового ринку 

7. Асоціація «Незалежна асоцiацiя банкiв України» - 03150, м.Київ, вул.Велика 

Василькiвська, 72, офiс 6; Банк є членом Асоціфції «Незалежна асоцiацiя банкiв 

України», яка є недержавним непiдприємницьким неприбутковим договiрним 

об'єднанням самостiйних юридичних осiб (пiдприємств) – банкiв, дiяльнiстю якої 

є захист прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї, представництво iнтересiв 

членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, установами та iншими 

особами, сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного 

функцiонування банкiвської системи, участь в розробцi державних програм 

розвитку банкiвської системи; термiн участi не визначений; частка iнших 

учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента 

вiдсутня 



8. Європейська Бiзнес Асоцiацiя - 04070, м.Київ, Андрiївський узвiз, 1А, 1-й 

поверх; ЄБА створювалася як форум для обговорення та вирiшення проблем, з 

якими зустрiчаються бiзнесмени в Українi, Європейська Бiзнес Асоцiацiя є 

провiдною органiзацiєю мiжнародного бiзнесу в Українi та об'єднує близько 900 

європейських, українських та мiжнародних компанiй; термiн участi не визначений; 

частка iнших учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, пайовому) капiталi 

емiтента вiдсутня 

9. Асоцiацiя УкрСВIФТ - 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; 

термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у статутному 

(складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня 

10. Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем “ЄМА” – 

юридична адреса:  01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; поштова адреса:  02002, м. Київ, 

вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, 5 (1) під'їзд, оф. 177; Банк є членом Українська 

мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем “ЄМА”, яка переважно взаємодiє 

з членами мiжнародних платiжних системам й iнших систем, заснованими на 

використаннi платiжних карток, електронних засобiв платежiв, електронного 

середовища, що працюють по загальновизнаних мiжнародних або галузевих 

стандартах; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв асоцiацiї у 

статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 

11. Банк є принциповим членом міжнародних платіжних систем Visa International 

Incorporated та Mastercard Worldwide, а також партнером компанії American 

Express Sevices Europe Limited. 

  

Емiтент не здiйснював спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами протягом 2017 року 

  

У звiтному 2017 роцi пропозицiй Банку щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило 

  



Принципи облікової політики ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2017 рік 

4.1. Основи оцінки складання фінансової звітності 

В облікову політику Банку впроваджено основоположні принципи обліку, за якими 

складаються фінансові звіти, а саме: повне висвітлення, превалювання сутності над формою, 

автономність, обачність, безперервність діяльності, нарахування та відповідність доходів і 

витрат, послідовність правил бухгалтерського обліку та єдиний грошовий вимірник. 

Інформація щодо критеріїв визнання і оцінки активів та зобов’язань, статей доходів та витрат 

викладені у наступних розділах цієї примітки.  

Фінансова звітність підготовлена на основі принципу оцінки за історичною (первісною) 

собівартістю за винятком:  

- цінних паперів в портфелі на продаж та фінансових активів, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, що оцінюються за справедливою 

вартістю;  

- необоротних активів, що утримуються для продажу, що оцінюються за нижчою з 

балансової вартості та справедливої вартості;  

- будівель та інвестиційної нерухомості, що оцінюються за справедливою вартістю.  

Використання оцінок і припущень  

Підготовка фінансової звітності вимагає застосування оцінок і припущень, які можуть мати 

значний вплив на суми, відображені у звіті про фінансовий стан і звіті про прибутки і збитки 

та інший сукупний дохід, а також на суми активів та зобов’язань, відображених у фінансовій 

звітності. Оцінки ґрунтуються на наявній інформації та суб’єктивних судженнях, що часто 

ґрунтуються на минулому досвіді, які використовуються для формулювання обґрунтованих 

припущень, які будуть здійснені при оцінці операційних результатів. З огляду на їх характер, 

оцінки і припущення, що використовуються, можуть кожного року змінюватися, і, отже, не 

можна виключати, що поточні суми, відображені у фінансовій звітності, можуть істотно 

різнитися у майбутніх фінансових роках в результаті змін у здійснених суб’єктивних оцінках.  

Основні випадки, стосовно яких керівництво Банку повинно здійснити суб’єктивні оцінки, 

включають:  

- оцінку збитків від зменшення корисності кредитів та, як правило, інших фінансових 

активів;  

- оцінки і припущення щодо можливості отримання відстрочених податкових активів.  

Зокрема, далі викладена інформація про основні сфери невизначеності оцінок, що впливають 

на застосування облікової політики.  

Зменшення корисності кредитів та авансів. Управлінський персонал оцінює зменшення 

корисності шляхом оцінки ймовірності погашення кредитів та відшкодування авансів на 

основі аналізу окремих дебіторів по кредитах, які є значними індивідуально, а також у 

сукупності по кредитах з подібними умовами та характеристиками ризику. Фактори, що 

беруться до уваги при оцінці окремих кредитів, включають історію погашення, поточний 

фінансовий стан позичальника, своєчасність погашення і заставу, якщо така існує. Для 

визначення суми зменшення корисності управлінський персонал проводить оцінку сум та 

строків майбутніх платежів з погашення основної суми заборгованості та процентів і 

надходження від реалізації застави, якщо така існує. Після цього ці грошові потоки 

дисконтуються із застосуванням початкової процентної ставки по кредиту. Фактичні платежі з 

погашення основної суми заборгованості і процентів залежать від спроможності позичальника 

генерувати грошові потоки від операцій або отримати альтернативне фінансування і можуть 

відрізнятися від оцінок управлінського персоналу.  

Фактори, що беруться до уваги при оцінці зменшення корисності кредитів, що оцінюються у 



сукупності, включають досвід збитків від кредитування, процент простроченої заборгованості 

у кредитному портфелі та загальні економічні умови.  

Примітка 8 містить опис чутливості балансової вартості кредитів та авансів до змін в оцінках. 

Якби фактичні суми погашення були меншими, ніж за оцінками управлінського персоналу, 

Банк повинен був би відобразити в обліку додаткові витрати у зв’язку із зменшенням 

корисності. 

Керівництво вважає, що воно вживає всі необхідні заходи з метою підтримки стабільності та 

ліквідності бізнесу Банку за поточних обставин, однак будь-яке подальше погіршення 

ліквідності фінансових ринків, збільшення відтоку коштів з банківської системи та 

волатильність валютного ринку можуть мати вплив на ліквідну позицію Банку, наслідки якого 

наразі неможливо визначити. 

Курси обміну, що застосовуються при перерахуванні вартості активів і зобов’язань, 

деномінованих в іноземних валютах. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами 

України. Отже, будь-яке перерахування сум у гривнях у долари США не повинно 

трактуватися у тому розумінні, що суми у гривнях були, могли чи можуть бути в майбутньому 

вільно конвертовані у долари США за визначеним курсом обміну чи будь-яким іншим курсом 

обміну. 

При складанні цієї фінансової звітності управлінський персонал застосовував офіційний курс 

обміну, встановлений НБУ, для перерахування сум за операціями та залишків в іноземній 

валюті. Офіційні курси обміну, встановлені НБУ, публікуються у відкритих джерелах. 

Управлінський персонал вважає, що застосування таких курсів істотною мірою служить цілям 

використання порівняльної інформації. 

Зміна облікових політик 

Протягом  2017 року змін облікових політик не відбувалося. 

4.2. Первісне визнання фінансових інструментів  

Фінансовий інструмент – будь-який контракт, який одночасно приводить до виникнення 

(збільшення) фінансового активу однієї сторони і фінансового зобов’язання або інструменту 

власного капіталу іншої.  

Банк визнає фінансовий актив чи зобов’язання в бухгалтерському обліку в тому випадку, коли 

Банк являється стороною контракту.  

Під час первісного визнання фінансового інструменту (фінансового активу або фінансового 

зобов’язання) Банк оцінює надані (отримані) фінансові інструменти за справедливою 

вартістю.  

Витрати на операції, що безпосередньо пов’язані з визнанням фінансового інструменту, а саме 

– комісійні, сплачені агентам, консультантам, брокерам, дилерам, збори органам регулювання, 

фондовим біржам та інше, Банк включає у суму дисконту (премії) за цим фінансовим 

інструментом. Суму дисконту/премії Банк амортизує протягом строку дії фінансового 

інструменту із застосуванням ефективної ставки відсотка не рідше одного разу на місяць (крім 

фінансових інструментів у торговому портфелі), сума дисконту/премії має бути повністю 

амортизована на дату погашення/повернення фінансового інструменту.  

Банк класифікує фінансові інструменти у наступні категорії: грошові кошти та їх еквіваленти, 

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

кредити та дебіторська заборгованість, фінансові активи, призначені для продажу та фінансові 

зобов’язання.  

4.3. Знецінення активів  

Фінансові активи  

Банк визначає, чи існують об’єктивні ознаки зменшення корисності фінансових активів, які 



самі по собі є значними чи групи фінансових активів, які самі по собі не є значними на кожну 

звітну дату. Вважається, що відбувається зменшення корисності фінансового активу чи групи 

фінансових активів тільки тоді, коли існують об’єктивні ознаки зменшення корисності в 

результаті однієї чи більше подій, що настали після первісного визнання активу і така подія 

(події) мають вплив на очікувані майбутні грошові потоки від фінансового активу чи групи 

фінансових активів, який може бути достовірно оцінений. Об’єктивні ознаки зменшення 

корисності можуть включати ознаки того, що позичальник чи група позичальників зазнають 

суттєвих фінансових труднощів, порушують зобов’язання зі сплати процентів чи основної 

суми боргу, існує ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації, а також свідчення, на 

підставі ринкової інформації, значного зменшення очікуваних майбутніх грошових потоків, 

наприклад, змін у рівні прострочених платежів або в економічних умовах, що пов’язані з 

неплатежами за активами.  

Спочатку Банк визначає, чи існують об’єктивні індивідуальні ознаки зменшення корисності 

коштів в кредитних установах та кредитів клієнтам, що обліковуються за амортизованою 

вартістю, кожен з яких окремо є суттєвим, а також індивідуальні або сукупні ознаки 

зменшення корисності фінансових активів, кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, 

якщо об’єктивні ознаки зменшення корисності розглянутого окремо фінансового активу 

(суттєвого) відсутні, цей актив включається до групи фінансових активів з аналогічними 

характеристиками кредитного ризику. Така група фінансових активів оцінюється на предмет 

зменшення корисності на сукупній основі. Активи, що оцінюються окремо на предмет 

зменшення корисності і стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток від 

зменшення корисності, не повинні оцінюватись на предмет зменшення корисності на сукупній 

основі.  

За наявності об’єктивних ознак понесення збитку в результаті зменшення корисності 

фінансових активів, сума збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активів та 

поточною вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Балансова вартість активу 

зменшується шляхом застосування рахунку резерву та сума збитку визнається у звіті про 

прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Процентні доходи продовжують нараховуватись 

на знижену балансову вартість на основі первісної ефективної процентної ставки за активом. 

Кредити списуються за рахунок сформованого резерву якщо вже немає реальної перспективи 

відшкодування у майбутньому, а все забезпечення було реалізовано чи передано Банку. Банк 

визнає заборгованість безнадійною та списує її за рахунок сформованих резервів коли вона 

відповідає наступним критеріям:  

Банк проводить аналіз заборгованості за кредитами та іншою дебіторською заборгованістю  на 

визнання заборгованості «безнадійною» не рідше одного разу на квартал.  

Безнадійною кредитна та інша заборгованість визнається за умови відповідності 

заборгованості одному або декільком критеріям, що наведені нижче:  

заборгованість, по відношенню до якої завершився строк позовної давності та не відбувалися 

погашення протягом трьох років; 

прострочена заборгованість померлої фізичної особи, за відсутності у неї спадкового майна, 

на яке може бути звернено стягнення; 

прострочена заборгованість фізичних осіб, які у судовому порядку визнані безвісно 

відсутніми, оголошені померлими; 

прострочена заборгованість фізичних осіб, прощена кредитором, за винятком заборгованості 

осіб, пов'язаних з таким кредитором, та осіб, які перебувають (перебували) з таким 

кредитором у трудових відносинах; 

прострочена заборгованість фізичної або юридичної особи, не погашена внаслідок 

недостатності майна зазначеної особи, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна 

боржника не призвели до повного погашення заборгованості; 

відміна процесуальних дій з метою стягнення заборгованості в результаті визнання їх 

неефективними, тобто витрати Банку в процесі юридичних дій перевищюють суму стягнення;  

заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили 



(форс-мажорних обставин), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством, а саме: 

-виняткові погодні умови і стихійне лихо (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, 

ожеледь, землетрус, пожежа, просідання і зсув грунту), у разі коли такі погодні умови та 

стихійне лихо не є страховими випадками договору страхування заставного майна; 

-непередбачувані ситуації, викликані діями сторони, що не є стороною відповідного договору 

(страйк, локаут, оголошена або неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, 

революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії 

третіх осіб, пожежа, вибух); 

-умови, регламентовані відповідними органами виконавчої влади, а також пов’язаними з 

ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбачуваними 

ситуаціями; 

-заборгованість суб'єктів господарювання, визнаних банкрутами у встановленому законом 

порядку або припинених як юридичні особи у зв'язку з їх ліквідацією;  

-заборгованість, що залишилась після завершення процедури банкрутства без повного 

покриття витрат Банку та відсутність можливості стягнення іншого забезпечення; 

-заборгованість, що залишилась після завершення процесуальних дій з винесенням судом 

рішення не на користь Банку та / або рішення Банку щодо непроведення подальшої 

претензійно-позовної роботи; 

-заборгованість, яка визнана шахрайськими діями за результатами службового розслідування; 

Рішення щодо визнання заборгованості «безнадійною» та списання безнадійної 

заборгованості за рахунок сформованого резерву здійснюється відповідно до рішення 

Правління Банку. Після списання безнадійної заборгованості за рахунок спеціальних резервів 

Банк обліковує її за позабалансовими рахунками протягом строку, визначеного 

законодавством України, за безнадійною заборгованістю, що була списана за рахунок 

резервів. 

Якщо у наступному році сума очікуваного збитку від зменшення корисності збільшується або 

зменшується, і таке збільшення чи зменшення може бути об’єктивно пов’язане з подією, що 

відбулася після визнання збитку від зменшення корисності, то раніше визнаний збиток від 

зменшення корисності збільшується чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. 

Якщо списання пізніше відновлюється, то відповідна сума відновлення відображається у звіті 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.  

Зокрема, Банк визначає резерв стосовно кожного окремого значного кредиту на 

індивідуальній основі. Питання, що розглядаються при визначенні суми резерву, включають 

можливість реалізації бізнес-плану контрагента, його здатність підвищити ефективність 

роботи в разі виникнення фінансових труднощів, грошові надходження, наявність іншої 

фінансової підтримки та можлива вартість продажу застави, а також часові рамки очікуваних 

грошових потоків. Збитки від зменшення корисності оцінюються на кожну звітну дату.  

Резерви визначаються на сукупній основі стосовно кредитів клієнтам, які не є значимими 

окремо (у тому числі кредитні картки, іпотечні кредити, автокредити та споживчі кредити), і 

для окремо значимих кредитів, коли немає об’єктивних ознак зменшення корисності на 

індивідуальній основі. Банк аналізує резерви під зменшення корисності на кожну звітну дату, 

при цьому кожний кредитний портфель з однаковими характеристиками аналізується окремо.  

Нефінансові активи  

Інші нефінансові активи, крім відстрочених податків, оцінюються на кожну звітну дату на 

предмет існування ознак зменшення корисності. Сумою очікуваного відшкодування 

нефінансових активів є більша з двох оцінок: їх справедлива вартість за вирахуванням затрат 

на реалізацію або вартість у використанні. При оцінці вартості у використанні очікувані у 

майбутньому грошові потоки дисконтуються до їх приведеної вартості з використанням 

ставки дисконту до оподаткування, що відображає поточні ринкові оцінки вартості грошових 

коштів у часі та ризики, властиві певному активу. Сума очікуваного відшкодування активу, 

який самостійно не генерує надходження грошових коштів незалежно від надходжень від 

інших активів, визначається по одиниці, що генерує грошові кошти, до якої відноситься цей 



актив. Збиток від зменшення корисності визнається тоді, коли балансова вартість активу або 

його одиниці, що генерує грошові кошти, перевищує його суму очікуваного відшкодування.  

Усі збитки від зменшення корисності нефінансових активів визнаються у прибутку або збитку 

і сторнуються тільки тоді, коли змінюються оцінки, використані для визначення суми 

очікуваного відшкодування. Збиток від зменшення корисності сторнується тільки тоді, коли 

балансова вартість активу не перевищує балансову вартість, яка була б визначена, за 

вирахуванням зносу чи амортизації, якби не був визнаний збиток від зменшення корисності.  

Кредити, умови за якими були переглянуті  

Якщо валюту кредиту було змінено, визнання старого кредиту припиняється, і замість нього в 

обліку відображається новий кредит.  

Якщо реструктуризація зумовлена фінансовими труднощами позичальника, і кредит 

вважається таким, що його корисність зменшилась після реструктуризації, Банк визнає 

різницю між теперішньою вартістю майбутніх грошових потоків відповідно до нових умов, 

дисконтованих з використанням первісної ефективної процентної ставки, і балансовою 

вартістю до реструктуризації у складі витрат на зменшення корисності у звітному періоді.  

Кредити, що підлягають сукупній оцінці на предмет зменшення корисності, умови яких було 

переглянуто, більше не вважаються простроченими, а розглядаються як нові кредити, з 

моменту отримання мінімальної кількості платежів, що вимагаються згідно з новими угодами. 

Кредити, що підлягають індивідуальній оцінці на предмет зменшення корисності, умови яких 

було переглянуто, підлягають постійному перегляду з метою визначення, чи залишаються 

вони знеціненими.  

Критерієм знецінення фінансового активу згідно з Методологією підрахунку знецінення за 

МСФЗ, є вид кредитної заборгованості Позичальника. Всі кредити, що класифікуються як 

непродуктивні (Non-performing loans), а саме кредити класифіковані як «Прострочені» (Past 

due), «З малою ймовірністю виплати» (Unlikely to pay) та «Сумнівні» (Doubtful) відносяться до 

знецінених. Критерій знецінення фінансового інструмента для розрахунку суми коригування 

береться за той же період що і сума резерву. 

Визначення виду кредитної заборгованості відбувається на щомісячній основі згідно з 

наявністю об’єктивних та суб’єктивних критеріїв. 

 

4.4. Припинення визнання фінансових інструментів  

Визнання фінансових активів припиняється тільки тоді, коли продаж призводить до передачі в 

основному всіх ризиків і вигод, пов’язаних з активами. І навпаки, якщо зберігається значна 

частина ризиків і вигод, пов’язаних з проданими фінансовими активами, вони продовжують 

відображатися як активи, навіть якщо право власності на них було передано. Якщо неможливо 

встановити передачу ризиків і вигод, визнання фінансових активів припиняється, коли 

контроль над активами втрачається. В іншому разі якщо контроль зберігається навіть 

частково, то Банк продовжує визнавати активи в межах її участі, що вимірюється ступенем 

доступності до змін у вартості проданих активів та змін у відповідних грошових потоках. 

Нарешті, визнання проданих фінансових активів припиняється, якщо Банк зберігає договірні 

права на отримання грошових потоків від активу, але одночасно бере на себе зобов’язання з 

виплати грошових потоків, і лише цих грошових потоків, третім особам. Банк припиняє 

визнання в балансі фінансового зобов’язання або його частини, якщо таке зобов’язання 

погашено, анульовано або строк його виконання закінчився.  

4.5. Грошові кошти та їх еквіваленти 

За статтею «Грошові кошти та їх еквіваленти» Банк визнає готівкові кошти (кошти у касі), 

кошти в Національному банку України, кореспондентські рахунки та депозити «овернайт» у 

банках.  

4.6. Кредити та заборгованість клієнтів 

Кредити та заборгованість клієнтів – це непохідні фінансові активи з фіксованими платежами 



або з платежами, що можуть бути визначені, які не мають котирування на активному ринку, за 

винятком тих, які Банк:  

-  має намір продати негайно або найближчим часом  

-  тих, які управлінський персонал при початковому визнанні визначає як фінансові 

інструменти за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або 

збитку  

-  тих, які управлінський персонал при початковому визнанні визначає як фінансові 

інструменти, наявні для продажу, або  

-  тих, по яких утримувач може не відшкодувати у значній мірі всі відображені в обліку 

інвестиції, крім випадків, пов’язаних з погіршенням якості кредитів.  

Первісне визнання кредитів відбувається на дату підписання договору, на основі справедливої 

вартості фінансового інструменту, що дорівнює виданій сумі, включаючи витрати/доходи, які 

безпосередньо пов’язані з одним кредитом і можуть бути визначені при їх виникненні, навіть 

якщо сплачуються на пізнішу дату. 

Після первісного визнання кредити відображаються за амортизованою вартістю, яка дорівнює 

первісній вартості, збільшеній/зменшеній на суми погашення основної суми боргу, на суми 

коригувань/відшкодувань та амортизації, що розраховується за методом ефективної 

процентної ставки, різниці між виданою сумою і сумою, що підлягає поверненню при 

настанні строку погашення, що, як правило, стосується витрат/доходів безпосередньо 

пов’язаних з кредитом. Ефективна процентна ставка – це ставка, яка точно дисконтує 

очікувані майбутні грошові виплати за кредитом, а саме основну суми та проценти, до суми 

виданих коштів, включаючи витрати/доходи, пов’язані з кредитом. Цей метод оцінки 

використовує фінансовий підхід і дозволяє розподіляти економічний ефект від витрат/доходів 

протягом очікуваного залишкового строку до погашення кредиту.  

4.7. Цінні папери в портфелі Банку на продаж 

Ця категорія включає фінансові активи, які не включені до будь-якої з інших категорій, таких як 

кредити, фінансові активи, призначені для торгівлі, інвестиції, утримувані до погашення.  

Стосовно боргових цінних паперів і акцій первісне визнання фінансових активів, наявних для 

продажу, відбувається на дату розрахунків. При первісному визнанні активи відображаються 

за справедливою вартістю з урахуванням витрат на здійснення операції і доходів, 

безпосередньо пов’язаних з інструментом.  

Після первісного визнання фінансові активи, наявні для продажу, відображаються за 

справедливою вартістю. Прибутки і збитки від зміни справедливої вартості відображаються у 

складі іншого сукупного доходу до моменту припинення визнання фінансового активу або 

виникнення ознак зменшення його вартості. При продажу фінансового активу або при 

визнанні збитку накопичений прибуток або збиток сторнується у звіті про прибутки і збитки 

та інший сукупний дохід. Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, що 

котируються на активному ринку, використовуються ринкові котирування. У разі відсутності 

активного ринку для фінансового інструменту, застосовуються моделі оцінки, що ґрунтуються 

на ринковій та договірній вартості відповідних базових інструментів та інших факторах. 

Дольові інструменти, включені до цієї категорії, і похідні фінансові інструменти, які мають 

дольові інструменти як базовий актив, справедливу вартість яких неможливо достовірно 

визначити, відображаються за собівартістю. Фінансові активи, наявні для продажу, 

оцінюються на предмет наявності об’єктивних ознак збитку від зменшення корисності. Якщо 

такі ознаки існують, збиток визначається як різниця між балансовою вартістю активу та його 

справедливою вартістю. Якщо ознак зменшення корисності більше не існує, після події, що 

відбулась після відображення зменшення корисності, відшкодування вартості кредитів або 

боргових цінних паперів відображається у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний 

дохід, а відшкодування вартості дольових інструментів – у складі іншого сукупного доходу. 

Сума відшкодування не повинна призвести до перевищення балансовою вартістю фінансового 

активу амортизованої вартості, якби у попередніх періодах не відображалися збитки від 



зменшення корисності.  

4.8. Фінансові інструменти за справедливою вартістю, з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку 

Фінансові інструменти за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку 

або збитку включають фінансові активи або зобов’язання, які:  

- були придбані або виникли, головним чином, з метою продажу або зворотного викупу 

у найближчому майбутньому; 

- є частиною портфеля ідентифікованих фінансових інструментів, які управляються 

разом та відносно яких є свідчення нещодавньої практики отримання прибутку 

протягом короткого проміжку часу; 

- є похідними фінансовими інструментами (за винятком похідних фінансових 

інструментів, які були визначені та діють як інструменти хеджування); 

- визначені при початковому визнанні як фінансові інструменти за справедливою 

вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.  

Управлінський персонал може визначати фінансові активи та зобов’язання як фінансові 

активи та зобов’язання за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку 

або збитку, якщо:  

- управління активами чи зобов’язаннями, їх оцінка та відображення у внутрішній 

звітності здійснюється на основі справедливої вартості; 

- таке визначення виключає або значно зменшує невідповідності у бухгалтерському 

обліку, які б виникли за іншого визначення; 

- актив чи зобов’язання містить вбудований похідний інструмент, який значним чином 

модифікує грошові потоки, які за іншого визначення були б необхідними згідно з 

контрактом.  

Усі похідні інструменти, призначені для торгових операцій, справедлива вартість яких має 

додатне значення, а також придбані опціони відображаються у звітності як активи. Усі похідні 

інструменти, призначені для торгових операцій, справедлива вартість яких має від’ємне 

значення, а також продані опціони відображаються у звітності як зобов’язання.  

Управлінський персонал визначає належну класифікацію фінансових інструментів у зазначену 

категорію на момент початкового визнання. Похідні фінансові інструменти та фінансові 

інструменти, які були визначені при початковому визнанні як фінансові інструменти за 

справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, не можуть бути 

перекласифіковані з категорії фінансових інструментів за справедливою вартістю, з 

відображенням переоцінки як прибутку або збитку. Фінансові активи, які відповідають 

визначенню «кредити та дебіторська заборгованість», можуть бути перекласифіковані з 

категорії фінансових інструментів за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку, або з категорії фінансових інструментів, наявних для продажу, якщо 

Банк має намір та спроможність утримувати їх у близькому майбутньому або до строку 

погашення. Інші фінансові інструменти можуть бути перекласифіковані з категорії 

фінансових інструментів за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку 

або збитку, тільки у нечисленних випадках. Такі випадки можуть бути пов’язані з подією, яка 

є нестандартною або такою, що навряд знову відбудеться найближчим часом.  

4.9. Основні засоби  

Основні засоби – це матеріальні активи, які Банк утримує з метою використання їх у процесі 

своєї діяльності, надання послуг, здаванні в лізинг (оренду) іншим особам або для здійснення 

адміністративних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 

більше одного року.  

Основні засоби первісно визнаються за фактичною собівартістю, яка складається з фактичних 



витрат на придбання і приведення їх у стан, придатний до використання.  

Після первісного визнання об’єктів основних засобів, як активів, крім об’єктів нерухомості 

Банку, їх подальший облік здійснюється за методом первісної вартості.  

Переоцінка об’єктів, подальший облік яких здійснюється за первісною вартістю не 

здійснюється.  

Облік об’єктів нерухомості Банку здійснюється за методом переоціненої вартості. Переоцінку 

об’єкту нерухомості Банку, який утримується на балансі за переоціненою вартістю, Банк 

здійснює якщо залишкова вартість цього об’єкта суттєво відрізняється від його справедливої 

вартості на дату балансу. У разі переоцінки об’єкта нерухомості Банку на ту саму дату 

здійснюється переоцінка всіх об’єктів нерухомості Банку.  

Для визначення справедливої вартості об’єктів нерухомості на дату балансу Банком 

проводиться незалежна експертна оцінка. Незалежна оцінка власного нерухомого майна 

обов’язково проводиться незалежним оцінювачем за станом на кінець звітного року.  

Переоцінка групи основних засобів, об’єкти якої були переоцінені в попередніх періодах, 

надалі проводиться з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво 

не відрізнялась від справедливої вартості.  

Оцінка  нерухомості проводилась незалежним оцінювачем ТОВ «Кредитне Брокерське 

Агентство» станом на 31.10.2017. На момент проведення оцінки, оцінювач ТОВ «Кредитне 

Брокерське Агентство» мав відповідну сертифікацію згідно чинного законодавства України та 

попередній досвід проведення оцінок аналогічного майна. 

Справедлива вартість об’єктів оцінки визначена на базі, яка відповідає ринковій вартості, без 

урахування податку на додану вартість. В процесі розрахунку ринкової вартості об’єктів 

оцінки застосовувався порівняльний підхід (метод коригування вартості подібного майна). 

Збільшення вартості будівель в результаті переоцінки визнається безпосередньо в іншому 

сукупному доході, за винятком тих випадків, коли воно сторнує зменшення вартості в 

результаті попередньої переоцінки, визнане у прибутку або збитку. Зменшення вартості 

будівель в результаті переоцінки визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадків, 

коли воно сторнує збільшення вартості в результаті попередньої переоцінки, визнане 

безпосередньо в іншому сукупному прибутку.  

При визнанні результатів переоцінки накопичена амортизація вираховується з первісної 

(переоціненої) вартості об’єкта основних засобів, а отримана на нетто-основі балансова 

вартість переоцінюється до його справедливої вартості. За цим методом переоцінена вартість 

об’єкта дорівнює його справедливій вартості, а накопичена амортизація дорівнює нулю.  

Облік витрат, пов’язаних із поліпшенням основних засобів здійснюється за рахунками обліку 

капітальних інвестицій.  

 Перегляд строків корисного використання та норм амортизації здійснюється наприкінці 

кожного року. На  2017 рік встановлено наступні строки корисного використання для певних 

видів основних засобів: 

Найменування Строк корисного використання, років 

Будівлі, споруди  33,33 

Машини та обладнання  4-15 

Транспортні засоби  10 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  4-10 

Інші основні засоби  2-10 

Амортизація основних засобів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу. 



Протягом 2017 року Банк не змінював метод нарахування амортизації за основними засобами, 

а також строки корисного використання основних засобів.  

Вартість всіх необоротних активів підлягає амортизації (крім вартості землі і незавершених 

капітальних інвестицій).  

Строк амортизації вартості поліпшення об’єкта оперативного лізингу дорівнює періоду, який 

починається з місяця, наступного за місяцем завершення поліпшення і закінчується останнім 

місяцем дії договору оренди або якщо строк корисного використання яких, коротший ніж 

договір оренди, то строк амортизації дорівнює строку корисного використання.  

Нарахування амортизації припиняється на одну з двох дат, що настає раніше:  

– на дату переведення активів до категорії необоротних активів, утримуваних для продажу;  

– на дату припинення визнання активів.  

Перегляд строків корисного використання та норм амортизації здійснюється наприкінці 

кожного року. Протягом 2017 року було не переглядались та не змінено строки корисного 

використання основних засобів.  

Об’єкти основних засобів припиняють визнаватися як активи в разі їх вибуття внаслідок 

продажу, безоплатного передавання, ліквідації та інше.  

4.10. Нематеріальні активи  

До нематеріальних активів Банку віднесені ліцензії на використання програм, придбане 

програмне забезпечення.  

Придбані нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю (історична/фактична 

собівартість), яка складається з фактичних витрат на придбання і приведення їх у стан, 

придатний до використання.  

Подальший облік нематеріальних активів здійснюється за первісною вартістю (собівартістю) 

за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.  

При нарахуванні амортизації застосовується прямолінійний метод. Протягом 2017 року Банк 

не змінював метод нарахування амортизації та строки використання нематеріальних активів. 

Перегляд строків корисного використання та норм амортизації нематеріальних активів 

здійснюється у разі обґрунтованої економічної необхідності та наприкінці кожного року.  

Строки корисного використання нематеріальних активів та норми щомісячної амортизації по 

основних категоріях нематеріальних активів визначені такими: 

Найменування нематеріальних активів Строк корисного використання, років  

Програмні комплекси та забезпечення  від 1 до 10 

Ліцензії на програмне забезпечення  від 1 до 10 

Нарахування амортизації проводиться щомісячно за нормами, розрахованими згідно зі 

строками корисного використання, встановленими по кожному нематеріальному активу.  

4.11. Оперативний лізинг (оренда)  

Оперативний лізинг – це оренда, що не передбачає передавання практично всіх ризиків і 

вигод, пов’язаних з правом власності на актив, що передається. Угоди про оперативний лізинг 

передбачають передачу орендарю права користування необоротними активами на строк, що 

не перевищує строк корисного використання, з обов’язковим поверненням об’єкту лізингу у 

термін передбачений угодою.  

Передача основних засобів в оперативний лізинг (оренду) здійснюється за балансовою 

вартістю.  

Передані в оперативний лізинг (оренду) основні засоби обліковуються та оцінюються в 



балансі Банку за тими ж критеріями, за якими оцінюються інші власні основні засоби Банку.  

Об’єктами лізингу виступають основні засоби, що забезпечують діяльність Банку.  

4.12. Інвестиційна нерухомість  

Інвестиційна нерухомість – це нерухомість, що утримується з метою отримання доходу від 

оренди чи з метою збільшення капіталу, або для досягнення обох зазначених цілей, але не для 

продажу у ході звичайної діяльності та не для використання у виробництві чи для постачання 

товарів або надання послуг, чи для адміністративних цілей. Інвестиційна нерухомість 

оцінюється за справедливою вартістю, зміни якої визнаються у прибутку або збитку.  

Якщо характер використання об’єкта інвестиційної нерухомості змінюється і відбувається 

його перекласифікація в категорію основних засобів, справедлива вартість цього об’єкта на 

дату перекласифікації стає вартістю придбання для цілей його подальшого відображення в 

обліку.  

Оцінка інвестиційної нерухомості проводилась незалежним оцінювачем ТОВ «Кредитне 

Брокерське Агентство» станом на 31.10.2017. На момент проведення оцінки, оцінювач ТОВ 

«Кредитне Брокерське Агентство» мав відповідну сертифікацію згідно чинного законодавства 

України та попередній досвід проведення оцінок аналогічного майна. 

4.13. Необоротні активи, утримувані для продажу  

Банк класифікує необоротні активи як утримувані для продажу, якщо балансова вартість 

таких активів відшкодовуватиметься шляхом операції з продажу, а не поточного 

використання.  

Необоротні активи класифікуються як утримувані для продажу, якщо на дату прийняття 

рішення щодо визнання їх активами, що утримуються для продажу, виконуються такі умови: 

стан активів, у якому вони перебувають, дає змогу здійснити негайний продаж і є високий 

ступінь імовірності їх продажу.  

Необоротні активи, що утримуються Банком для продажу, оцінюються і відображаються в 

бухгалтерському обліку за найменшою з двох оцінок: балансовою вартістю або справедливою 

вартістю.  

Амортизація на необоротні активи, утримувані для продажу, не нараховується.  

4.14. Похідні фінансові інструменти  

Похідний інструмент (дериватив) – це фінансовий інструмент, який має всі три такі 

характеристики:  

а) його вартість змінюється у відповідь на зміну встановленої ставки відсотка, ціни 

фінансового інструменту, ціни споживчих товарів, валютного курсу, індексу цін чи ставок, 

показника кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або подібної змінної;  

б) не вимагає початкових чистих інвестицій або вимагає початкових чистих інвестицій 

менших, ніж ті, що були б потрібні для інших типів контрактів, які мають подібну реакцію на 

зміни ринкових умов;  

в) який погашається на майбутню дату.  

Усі похідні фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються в бухгалтерському 

обліку за справедливою вартістю. Витрати на операції визнаються за рахунками витрат під час 

їх первісного визнання. Витрати на операції не включають дисконт або премію за 

форвардними та опціонними контрактами.  

На кожну наступну після первісного визнання дату балансу похідні фінансові інструменти 

оцінюються за справедливою вартістю без будь-яких витрат на операції.  

Переоцінка похідних фінансових інструментів, якими є біржові інструменти, здійснюється 

Банком за результатами кожного біржового дня (торговельної сесії) за визначеною біржею 



котирувальною (розрахунковою) ціною.  

Якщо котирування ринкових цін на похідні фінансові інструменти є недоступним, то Банк 

застосовує для визначення справедливої вартості такі методи:  

- посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;  

- аналіз дисконтованих грошових потоків;  

- інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості похідних 

фінансових інструментів.  

4.15. Залучені кошти  

До категорії залучених коштів Банк відносить облігації власної емісії. Облігації власної емісії 

можуть бути реалізовані Банком за номінальною вартістю з дисконтом або з премією.  

Нарахування відсотків та амортизація дисконту (премії) за облігаціями власної емісії 

здійснюються залежно від умов емісії цінних паперів, але не рідше одного разу на місяць 

протягом періоду від дати розміщення цінного папера до дати його погашення.  

Сума амортизації дисконту (премії) за звітний період розраховується за методом ефективної 

ставки відсотка. За операціями з борговими цінними паперами власної емісії сума амортизації 

дисконту збільшує процентні витрати, а сума амортизації премії зменшує процентні витрати.  

Облігації власної емісії можуть погашатися у разі настання строку погашення або достроково 

(якщо це визначено умовами випуску). Визнання Банком фінансового зобов’язання 

припиняється тоді, коли його зобов’язання за договором погашено, анульовано або строк його 

дії закінчився. У разі дострокового погашення цінного папера здійснюється амортизація 

відповідної частини дисконту (премії) до дати погашення.  

4.16. Резерви за зобов’язаннями  

Банк формує резерви за зобов’язаннями та за потенційними зобов’язаннями.  

Резерви під потенційні зобов’язання покривають ймовірні ризики, що виникають внаслідок 

позовів про відшкодування збитків третім особам. Резерв створюється Банком у розмірі, 

необхідному для відшкодування усіх розумно обґрунтованих ймовірних витрат Банку за 

позовними вимогами третіх сторін, що будуть понесені.  

Резерв забезпечення визнається Банком тільки за умови, якщо виконуються усі наступні 

умови:  

- Банк має теперішню заборгованість (юридичну чи очікувану), що виникла внаслідок 

минулих подій;  

- ймовірно, що матиме місце вибуття економічних ресурсів, що необхідне для 

погашення заборгованості; 

- можна достовірно оцінити суму заборгованості.  

4.17. Виплати працівникам  

Згідно з вимогами українського законодавства, Банк утримує суми пенсійних внесків із 

заробітної плати працівників і сплачує їх до Державного пенсійного фонду України. Крім 

цього, згідно з вимогами державної пенсійної системи, працедавець розраховує суму 

поточних платежів як процент від сукупних поточних виплат персоналу. Ці витрати 

визнаються у періоді, в якому нараховується відповідна заробітна плата. Після закінчення 

трудової діяльності працівники отримують пенсійні виплати від Державного пенсійного 

фонду України. Банк не має програм додаткових виплат при виході на пенсію або інших 

суттєвих компенсаційних програм, які вимагали б додаткових нарахувань.  

Банк формує резерви під зобов’язання за невикористаними відпустками.  

4.18. Податок на прибуток  



Банк визнає поточний податок на прибуток зобов’язанням у сумі, що розрахована за звітний 

період відповідно до податкового законодавства України. Згідно п.10 підрозділу 4 розділу XX 

Податкового Кодексу України, ставка податку на прибуток в 2017 році (на звітну дату 

31.12.2017 року)  становила 18%.  

Податок на прибуток або збиток складається з поточного та відстроченого податків. Податок 

на прибуток визнається у прибутку або збитку за винятком випадків, коли він відноситься до 

статей, визнаних безпосередньо у власному капіталі. У таких випадках він визнається у 

власному капіталі.  

Поточний податок на прибуток складається з очікуваного податку до сплати, розрахованого 

на основі оподатковуваного прибутку за рік з використанням ставок оподаткування, що діють 

або фактично діють на дату звіту про фінансовий стан, та будь-яких коригувань податку, що 

підлягає сплаті за попередні роки.  

Відстрочений податок визнається за тимчасовими різницями між балансовими сумами активів 

та зобов’язань, що використовуються для цілей фінансової звітності, і сумами, що 

використовуються для цілей оподаткування. Відстрочений податок оцінюється за ставками 

оподаткування, які, як очікується, будуть застосовані до тимчасових різниць на момент їх 

сторнування, згідно із законодавством, введеним у дію або практично діючим на звітну дату.  

Відстрочений податковий актив визнається тільки за умови, що існує ймовірність отримання в 

майбутньому оподаткованого прибутку, за рахунок якого можуть бути використані 

невикористані перед цим податкові збитки та кредити. Відстрочений податковий актив 

зменшується коли реалізація відповідних податкових вигод не є ймовірною.  

Відстрочені податкові активи і зобов’язання, що пов’язані з тим самим податком і підлягають 

сплаті у той же період, згортаються. У роки, коли сума неоподатковуваних тимчасових 

різниць є більшою ніж сума оподатковуваних тимчасових різниць, відповідні відстрочені 

податкові активи включаються до складу активів у звіті про фінансовий стан у статті 

«Відстрочені податкові активи». З іншого боку, в роки, коли сума оподатковуваних 

тимчасових різниць є більшою ніж сума неоподатковуваних тимчасових різниць, відповідні 

відстрочені податки включаються до складу зобов’язань у звіті про фінансовий стан у статті 

«Відстрочені податкові зобов’язання».  

При визначенні частки невикористаних відстрочених податкових активів і непогашених 

відстрочених податкових зобов’язань, що, як очікується, буде реалізована у роки після дати 

балансу, проводиться перевірка ймовірності такої реалізації. Якщо очікуваного 

оподатковуваного прибутку недостатньо для покриття неоподатковуваних тимчасових 

різниць, реалізація яких очікувалась протягом періоду, визнається зменшення корисності 

відстроченого податкового активу.  

Визнана сума зменшення корисності відображається у статті «Податок на прибуток» Звіту про 

прибутки і збитки та інший сукупний дохід.  

Оподатковуваний прибуток майбутніх періодів розраховується на основі бізнес-плану, 

розробленого керівництвом, і з урахуванням наявних можливостей податкового планування.  

4.19. Статутний капітал та емісійний дохід  

Статутний капітал – сплачена грошовими внесками учасників Банку вартість акцій, паїв Банку 

в розмірі, визначеному статутом.  

Емісійні різниці (емісійний дохід) – це перевищення суми коштів, отриманих від первинного 

випуску або продажу власних акцій (інших корпоративних прав), над їх номіналом або 

перевищення номіналу акцій (інших корпоративних прав) над вартістю їх викупу.  

4.20. Визнання доходів та витрат  

Облік доходів та витрат базується на методі нарахування, тобто вони відображаються в тому 

періоді, до якого відносяться.  

Дохід, пов’язаний з наданням послуг, визнається виходячи зі ступеню завершення операції на 



дату балансу та в разі можливості достовірно оцінити результат цієї операції.  

Процентні доходи і витрати обчислюються пропорційно часу і сумі активу (зобов’язання) із 

застосуванням ефективної ставки відсотка.  

Будь-які різниці, що виникають між сумою визнаних за ефективною ставкою відсотка 

процентних доходів (витрат) та нарахованих за номінальною процентною ставкою доходів 

(витрат) за фінансовими інструментами, придбаними (наданими, отриманими) за номінальною 

вартістю (без дисконту або премії), відображаються за рахунками з обліку неамортизованого 

дисконту (премії) у кореспонденції з рахунками з обліку процентних доходів (витрат).  

Комісії, що не включаються у вартість кредиту (наприклад, комісії за розрахунково-касове 

обслуговування, тощо), відносяться на рахунки з обліку комісійних доходів.  

За борговими цінними паперами в портфелі Банку на продаж визнаються процентні доходи, в 

тому числі процентні доходи у вигляді амортизації дисконту (премії), з використанням 

ефективної ставки відсотка.  

Дивіденди, що отримані від цінних паперів з невизначеним доходом в портфелі Банку на 

продаж під час володіння ними, відносяться на доходи звітного періоду.  

4.21. Іноземна валюта  

Активи та зобов’язання, доходи та витрати від операцій з іноземними валютами 

відображаються в гривневому еквіваленті за офіційними курсами НБУ щодо іноземних валют 

та банківських металів на дату відображення в обліку.  

Облік доходів та витрат в іноземній валюті проводиться шляхом перерахування у валюту 

України за курсом НБУ на дату здійснення операції, за якою отримані доходи або понесені 

витрати. У разі нарахування доходів або витрат в іноземній валюті облік проводиться за 

курсом на дату проведення нарахування.  

У Звіті про фінансовий стан активи і пасиви в іноземній валюті відображаються за офіційним 

курсом, встановленим НБУ на звітну дату. За станом на 31 грудня 2017 року НБУ встановлено 

наступні курси: 

Валюта 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

Долар США  28,07 27,19 

Євро  33,50 28,42 

Переоцінка усіх рахунків монетарних статей балансу здійснюється при кожній зміні курсу 

НБУ та відображається за статтею «Результат від переоцінки іноземної валюти» Звіту про 

прибутки і збитки та інший сукупний дохід.  

Банк визнає результати від торгівлі іноземною валютою як результат від купівлі, продажу, 

обміну іноземної валюти.  

4.22. Згортання  

Згортання фінансових активів та зобов’язань з відображенням лише чистого сальдо у звіті про 

фінансовий стан здійснюється тільки за наявності юридично закріпленого права здійснити 

згортання та наміру реалізувати актив одночасно з погашенням зобов’язання.  

4.23. Оцінка амортизованої вартості  

Амортизована вартість фінансового активу або фінансового зобов’язання – це сума, за якою 

фінансовий актив чи зобов’язання оцінюється при первісному визнанні, мінус виплати 

основної суми, плюс (або мінус) накопичена амортизація будь-якої різниці між цією 

первісною сумою та сумою погашення, визначеною із застосуванням методу ефективного 

процента, та мінус будь-який збиток від зменшення корисності.  

Ефективна процентна ставка – це ставка, яка точно дисконтує попередньо оцінені майбутні 



платежі або надходження грошових коштів протягом очікуваного строку дії фінансового 

інструмента або періоду до майбутньої дати перерахунку ціни до чистої балансової вартості 

фінансового активу чи фінансового зобов’язання. При обчисленні приведеної вартості 

ефективна процента ставка застосовується до потоків майбутніх грошових надходжень або 

виплат протягом всього строку дії фінансового активу чи зобов’язання або протягом 

коротшого періоду при повторенні певних умов (наприклад, перегляду ринкових процентних 

ставок).  

Після первісного визнання амортизована вартість дозволяє розподіляти доходи і витрати 

безпосередньо шляхом зменшення або збільшення вартості інструменту протягом всього 

очікуваного строку дії у процесі амортизації. Визначення амортизованої вартості відрізняється 

в залежності від того, чи мають фінансові активи/зобов’язання фіксовані або плаваючі ставки, 

в останньому випадку залежно від того, чи відома заздалегідь волатильність ставки. Стосовно 

інструментів з фіксованою ставкою або фіксованою ставкою у певних часових рамках 

майбутні грошові потоки визначаються на основі відомої процентної ставки (фіксованої або 

плаваючої) протягом усього строку фінансування. Стосовно фінансових активів/зобов’язань з 

плаваючою ставкою, волатильність якої не відома заздалегідь (наприклад, тому що вона 

прив’язана до індексу), визначення грошових потоків здійснюється на основі останньої 

відомої ставки. При кожному перегляді процентної ставки перераховуються норми 

амортизації та ефективна процентна ставка протягом усього строку дії інвестиції, тобто до 

настання строку погашення. Будь-які зміни відображаються у звіті про прибутки та збитки як 

прибуток або збиток.  

Кредити, інвестиції, утримувані до погашення, кредиторська заборгованість та випущенні 

цінні папери відображаються за амортизованою вартістю.  

4.24. Оцінка справедливої вартості  

МСФЗ 13 встановлює єдину структуру для вимірювання справедливої вартості та 

оприлюднення вимірювань справедливої вартості, коли вимагається таке вимірювання або 

воно дозволено іншими МСФЗ. Таке визначення справедливої вартості наголошує, що 

справедлива вартість – це вимірювання, яке базується на ринку, а не вимірювання на основі 

установи. При вимірюванні справедливої вартості, Банк використовує припущення, що 

використовували б учасники ринку при оцінюванні активу та пасиву за поточних ринкових 

умов, включаючи припущення про ризик. В результаті, намір Банку утримувати актив або 

розрахуватись чи в якийсь інший спосіб виконати зобов’язання не є релевантним при 

вимірюванні справедливої вартості. МСФЗ 13 застосовується, коли інший МСФЗ вимагає або 

дозволяє вимірювання справедливої вартості або розголошення вимірювань справедливої 

вартості. Структура вимірювання справедливої вартості, описана у МСФЗ 13, застосовується 

до початкового та подальшого вимірювання, якщо справедлива вартість вимагається або 

дозволяється іншими МСФЗ. 

Справедлива вартість – це ціна, яку було б отримано за продаж активу або сплачено за 

переведення зобов’язання у звичайну операцію між учасниками ринку у дату вимірювання на 

основний ринок, або за його відсутності, на найбільш вигідний ринок, до якого Банк має 

доступ у таку дату. Справедлива вартість зобов’язання відображає ризик його невиконання. 

В результаті, Банк прийняв нове визначення справедливої вартості, як викладено нижче. Зміна 

не мала жодного значного впливу на вимірювання активів та пасивів. 

Для фінансових інструментів, справедлива вартість визначається через використання 

заявлених цін, отриманих з активного фінансового ринку. Ринок вважається активним, якщо 

операції за активами або пасивами проводяться з достатньою періодичністю та об’ємом, для 

надання інформації щодо вартості на постійній основі. 

Якщо ринок для фінансового інструменту не є активним, Банк оцінює справедливу вартість, 

використовуючи техніку оцінювання. Обрана техніка оцінювання інкорпорує всі фактори, які 

учасники ринку враховували б при оцінюванні операції. Метою використання техніки 

оцінювання є оцінка ціни, за якою би відбулась звичайна операція з продажу активу або 



передачі пасиву між учасниками ринку у дату вимірювання за поточних ринкових умов.  

Методи оцінки включають: 

- - використання ринкових даних, які опосередковано пов’язані з інструментом, який 

вимірюється та отримуються з продуктів з такими самими характеристиками ризику; 

- - використання – навіть лише частково – даних, які не відслідковуються, які не 

походять з ринку, для яких використовуються вимірювання та припущення, зроблені 

оцінювачем. 

При оцінці справедливої вартості, Банк максимізує використання відповідних даних, які 

відслідковуються та мінімізує використання даних, які не відслідковуються. Банк оцінює 

справедливу вартість, використовуючи наступну ієрархію справедливої вартості, яка 

відображає значущість даних, використаних при вимірюванні:  

Вхідні дані 1 рівня: 

Вхідні дані 1 рівня – це заявлені ціни (невідкореговані) на активних ринках для ідентичних 

активів або пасивів, які Банк може оцінити на дату вимірювання. 

Ціна котирування на активному ринку є найнадійнішим свідченням справедливої вартості та 

використовується без коригування для оцінки справедливої вартості, кожного разу, коли вона 

буде наявною. Якщо дані 1 рівня наявні для фінансових інструментів, деякі з яких можуть 

обмінюватись на багатьох активних ринках, акцент в межах 1 рівня робиться на визначенні 

наступного: 

(a) основного ринку для актива чи зобовязання або, за відсутності основного ринку, 

найсприятливіншого ринку для актива чи зобовязання; та 

(b) чи може Банк здійснити операцію для цього актива або зобовязання за такою ціною на 

такому ринку на дату оцінки. 

Якщо Банк займає позицію в єдиному активі або пасиві (включаючи позицію, яка включає 

велику кількість ідентичних активів або пасивів, таких як утримання фінансових 

інструментів) і актив або пасив торгується на активному ринку, справедлива вартість активу 

або пасиву буде вимірюватись в межах 1 рівня, як продукту заявленої ціни для 

індивідуального активу або пасиву та кількості, яка утримується Банком. Цей випадок, навіть 

якщо нормального щоденного торгового об’єму ринку недостатньо для поглинання кількості, 

яка утримується та розміщення замовлень для продажу позиції в одну операцію, може 

вплинути на заявлену ціну. 

Якщо актив або пасив, виміряний за справедливою вартістю має ціну покупця та ціну 

продавця, Банк використовує ціни покупця для позицій активу та ціну продавця для позицій 

пасиву. 

Дані 2 рівня: 

Дані 2 рівня – це дані, відмінні від заявлених цін, які відносяться до 1 рівня, які 

відслідковуються для активу або пасиву прямо або опосередковано. Якщо актив або пасив має 

конкретний (договірний) строк, дані 2 рівня повинні бути такими, що можна відслідковувати в 

основному для всього строку активу та пасиву. Дані 2 рівня включають наступне: 

(a) заявлені ціни для таких самих активів або пасивів на активних ринках. 

(b) заявлені ціни для ідентичних або однакових активів або пасивів на ринках, які не є 

активними. 

(c) дані, відмінні від заявлених цін, які можна відслідкувати для активу або пасиву, наприклад: 

(i) відсоткові ставки та криві доходів, які відслідковуються на інтервалах, які спільно 

котируються; 

(ii) власна волатильність; та 

(iii) кредитні спреди. 



(d) дані, підтверджені ринком. 

Коригування до даних 2 рівня можуть варіюватись, залежно від факторів, особливих для 

активу або пасиву. Такі фактори включають наступне: 

(a) умова або місцезнаходження активу; 

(b) спектр, до якого відносяться дані, до пунктів, які можна порівняти з активом або пасивом; 

та 

(c) об’єм або рівень діяльності на ринках, в межах яких спостерігаються дані. 

Коригування до даних 2 рівня, які є вагомими для всього вимірювання, можуть призвести до 

вимірювання справедливої вартості, яка класифікується в межах 3 рівня ієрархії справедливої 

вартості, якщо коригування застосовує значні дані, які не є у публічному доступі. 

Дані 3 рівня: 

Дані 3 рівня – це дані, які не відслідковуються для активу або пасиву. 

Дана категорія включає всі інструменти, де техніка оцінювання включає дані, не на основі 

даних, які відслідковуються та дані, які не відслідковуються мають значний вплив на оцінку 

інструменту. Дана категорія включає інструменти, які оцінюються на основі заявлених цін на 

такі самі інструменти, де значні корегування або припущення, які не відслідковуються, 

повинні відображувати різниці між інструментами. 

Станом на 31 грудня 2017 року Банк не мав жодних фінансових інструментів, які 

класифікувались, як 3 рівень за ієрархією справедливої вартості, які використовують значні 

дані, які не відслідковуються публічно для вимірювання справедливої вартості. 

Вибір між вищенаведеними техніками оцінювання не є вільним, а повинен дотримуватись 

спеціального порядку пріоритетності. Зокрема, якщо наявні заявлені ціни на активних ринках, 

як правило, інші підходи оцінювання використовувати не можна. МСФЗ 13 описує три різні 

техніки оцінювання, які можуть використовуватись для вимірювання справедливої вартості 

(які використовувались би до ієрархії 2 та 3 рівнів, на основі даних, які використовуються у 

техніках оцінювання): 

- Ринковий підхід: використовується порівняння цін та інша релевантна інформація, з 

залученням ідентичних або однакових активів або пасивів. 

- Дохідний підхід: конвертує майбутні суми (наприклад, грошові потоки або доходи та 

витрати) до єдиної поточної (дисконтованої) суми, яка відображує поточні очікування 

ринку щодо таких майбутніх сум. 

- Витратний підхід: відображує суму, яка наразі необхідна для заміни працездатності 

активу (часто), яка відноситься до поточної вартості заміни, яка відрізняється від 

понесених витрат). 

Банк використовує техніки оцінювання, які є належними за певних обставин, і для яких наявні 

дані у достатній кількості. У деяких випадках, це призведе до використання більше, ніж однієї 

техніки. 

Методи оцінювання, які використовуються для вимірювання справедливої вартості, повинні 

застосовуватись послідовно. Однак, зміна техніки оцінювання або її застосування є належним, 

якщо зміна призводить до вимірювання, яке дорівнює або більше відображає справедливу 

вартість за даних обставин. Таким випадком може бути, наприклад, якщо мало місце будь-що 

з наведеного нижче: 

(a) розвиваються нові ринки; 

(b) стає доступною нова інформація; 

(c) інформація, яка використовувалась раніше, більше недоступна; 

(d) вдосконалюються техніки оцінювання; 



(e) змінюються ринкові умови. 

Банк формалізував Політику управління ринковим ризиком, яка передбачає принципи та 

інструменти, які використовуються для оцінки, контролю та управління справедливою 

вартістю, та передбачає загальну відповідальність головного управління ризик-менеджменту 

за вимірювання справедливої вартості, який є незалежним від операційного підрозділу. 

Станом на 31 жовтня 2017 р., оцінка справедливої вартості застосовувалась до земельних 

ділянок та будівель, які оцінювались незалежною установою в кінці 2017 року, беручи до 

уваги спочатку порівняльний метод продажів або підхід капіталізації доходу по відношенню 

до майна, та витратний підхід по відношенню до певної інфраструктури або спеціалізованого 

майна з обмеженою ринковою інформацією. 

4.25. Інформація за операційними сегментами  

Операційний сегмент – це компонент Банку, який займається господарською діяльністю, в 

рамках якої він може отримувати доходи або нести витрати (включаючи доходи та витрати від 

операцій з іншими компонентами того самого Банку), результати діяльності якого регулярно 

аналізуються вищою посадовою особою, відповідальною за прийняття операційних рішень 

щодо розподілу ресурсів між сегментами та оцінки фінансових результатів їх діяльності, та 

стосовно якого існує окрема фінансова інформація.  

Банк являє собою один звітний сегмент, управління яким здійснюється централізовано, і 

дотримується єдиної кредитної політики та маркетингової стратегії.  

Банк не має клієнтів, доходи за якими перевищують 10% від загальної суми зовнішнього 

доходу.  

Практично всі доходи від зовнішніх клієнтів відносяться до резидентів України. Практично 

всі активи знаходяться в Україні. 
 

  



Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність 

Економічна ситуація в Україні у 2017 році покращилася у порівнянні з попереднім 

2016 роком, проте деякі процеси все ще носили досить різноспрямований характер, 

притаманний слабкозростаючій макроекономічній площині та пов'язаний з факторами 

сезонності. Це було спричинене дією ряду чинників: зростанням окремих галузей 

промисловості та одночасним прискоренням базової споживчої інфляції, збільшенням 

експорту, імпорту й об’ємів інвестуванням з боку іноземних партнерів та посиленням 

суттєвого девальваційного тиску на національну валюту, а також замороженням діючого 

конфлікту на Сході України. Не зважаючи на суттєві інфляційно-девальваційні ризики та 

пожорсткішання методів монетарної політики НБУ, який наприкінці 2017 року двічі 

підвищував облікову ставку з 12,5% до 13,5% у жовтні та 14,5% у грудні, банківська 

система продовжувала працювати в умовах достатньо високої ліквідності. 

Разом з тим, вразливість слабкого економічного зростання, його значна залежність від 

постійно змінних умов на зовнішньому ринку для вітчизняних експортерів та імпортерів, 

існуючі політичні й валютні ризики і надалі чинять серйозний негативний вплив на 

українську економіку.  

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку 

стабільної діяльності Банку, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність 

умов здійснення діяльності може спричинити негативний вплив на результати діяльності 

та фінансовий стан Банку, характер та наслідки якого на поточний момент визначити 

неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу 

щодо впливу умов здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий 

стан Банку. Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінки 

управлінського персоналу. 

 

В звітному 2017 році:  

1. продано 4704 пакетів FAMIGLIA, серед яких 2840 нових, 1864 пролонгованих;  

2. відкрито 1418 поточних рахунків юридичним особам та фізичним особам-

підприємцям (всі валюти); 

3. відкрито 5488 поточних рахунків фізичним особам (всі валюти); 

4. план за показником Net Business Income (Чистий бізнес дохід) виконано на 92,1%; 

5. кількість  орендованих скриньок – 2616; 

6. видано споживчих кредитів на суму 16 939 000 грн.; 

7. розміщено депозитів (вкладів) фізичних осіб в кількості 2253; 

8. продано 4304 пакети, включаючи лонгації за 2016 рік  

9. видано споживчих кредитів на суму 61,191 млн.грн.  

10. відкрито 2701 поточний рахунок юридичних осіб. 

Загальна вартість придбання за останні 5 років: 

- основні засоби – 47 073 704,60 грн. (з них нерухомість – 15 150 000,00 грн.); 

- нематеріальні активи – 111 313 432,64  грн.;  

- нерухомість під продаж (заставне майно) – 139 481 246,09 грн. 

-  

Загальна вартість відчуження (реалізації) активів  за останні 5 років: 

- основні засоби – 74 181 753,88 грн. (з них нерухомість – 60 912 200,00 грн.) 

- нерухомість під продаж – 9 939 442,51 грн. 

- інвестиційна нерухомість – 8 779 200,00 грн. 

 

В 2017 році Банком придбано депозитних сертифікатів НБУ на загальну суму  

2 380 000 000.00 грн. в кількості 2 380 штук, отримано нарахованих відсотків в розмірі - 

12 167 532.00 грн.   



 

В 2017 році Банком придбано облігації внутрішніх державних позик Міністерства 

фінансів України на загальну суму 320 000 000.00 грн. в кількості 320 000 штук, відсотки 

не нараховувалися.   

 

У звiтному 2017 роцi Банком було вiдчуджено 34 (тридцять чотири) об'єкта нерухомостi 

на загальну суму 65.41 млн.грн. (з ПДВ), при цьому загальна сума даних відчужень, не 

включаючи ПДВ та балансову вартість об’єктів нерухомості, складає 26.27 млн.грн.  

В звiтному 2017 роцi було укладено 3 (три) договори мiжбанкiвського кредиту мiж 

Банком та власником iстотної участi Банку Iнтезою Санпаоло С.п.А. 

Договір укладено на загальну суму кредитів в розмiрi 4 000 000.00 доларiв США, загальна 

сума вiдсоткiв за договорами склала 19 474,45 доларiв США. 

 

В 2017 році укладено договір мiжбанкiвського кредиту мiж Банком та ПАТ "ІНГ Банк 

Україна" на суму кредиту в розмірі 30 000 000.00 грн., загальна сума вiдсоткiв за 

договором склала 46 027,40 грн. 

 

Станом на 31.12.2017 за послугою «Приймання готівкових платежів» прострочена 

заборгованість за розрахунково-касове обслуговування клієнтів перед Банком складає 

92 022,24 гривень. 

 

В звiтному 2017 році мали мiсце наступнi правочини з членами Спостережної Ради/ 

Правлiння Банку:  

 

- за поточними рахунками:  

1. укладено 1 (один) договір поточного рахунку з залишком станом на 31.12.2017 в сумі 

10 504.51 грн., нараховано відсотків % - 7.58 грн.   

2. укладено 1 (один) договір поточного рахунку з залишком станом на 31.12.2017 в сумі 

0.00 евро, відсотки % не нараховувалися; 

 

- за картковими рахунками:  

1. укладено 1 (один) договір карткового рахунку з залишком на 31.12.2017 в сумі 5001,45 

доларів США. 

Бюджетом капітальних інвестицій на 2018 рік передбачено:  

 значні інвестиції на повне оновлення та переформатування мережі відділень, 

включаючи ремонт, релокацію, оновлення внутрішнього оздоблення, меблів та 

техніки відповідно до нової моделі; 

 оновлення ліцензій, доробку і розширення функціоналу існуючого та 

впровадження нового програмного забезпечення IT та IT безпеки; 

 модернізація існуючих та впровадження нових бізнес-проектів, в тому числі: 

інтернет-банкінгу для фізичних та юридичних осіб, впровадження внутрішньої 

системи для ініціювання, аналізу та видачі кредитів для фізичних осіб, оновлення 

колл-центру, веб-сайту, CRM системи і т.д. 

 оновлення і модернізація основних засобів, заміна застарілого та зіпсованого 

обладнання (комп’ютерної техніки, касове обладнання, засоби безпеки, збільшення 

потужності електромереж, тощо). 

 

Основнi засоби утримуються з метою забезпечення надання банкiвських послуг. Основнi 

засоби виробничого призначення розмiщуються в офiсних примiщеннях Банку. 

Функціонування в рамках стриманого макроекономічного сценарію на фоні 

замороження військового конфлікту на Сході України, нестійких економічних умов, 



існуючих інфляційно-девальваційних ризиків та змінних намірів учасників фінансових 

ринків не дозволяє Банку повноцінно реалізувати свою стратегію розвитку і чинить 

негативний вплив на фінансові результати. 

За звiтний 2017 рiк Банком було сплачено: 

- штрафних санкцiй за порушення чинного закододавства на загальну суму 178 525,68 грн. 

 

Акцiонер Банку достатню увагу придiляє збiльшенню капiталу, а саме збiльшенню 

статутного капiталу як основної складової ланки капiталу.  

Капiтал Банку формується з метою:  

- високорентабельного використання власних коштiв;  

- покриття усiх можливих видiв ризикiв, якi приймає на себе Банк;  

- оптимiзацiї структури активiв i пасивiв за строками залучення i розмiщення коштiв. 

Станом за 31 грудня 2017 року вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України 

(далi – НБУ) банки повиннi утримувати норматив достатностi капiталу на рiвнi 10% по 

вiдношенню до активiв, зважених з урахуванням ризику, розрахований вiдповiдно до 

постанов НБУ. 

Станом за 31 грудня 2017 року норматив адекватностi регулятивного капiталу (Н2) 

становив 51,03% (31 грудня 2016 року: 45,81%). 

Також, станом на 31 грудня 2017 року Банк дотримується всiх економiчних 

нормативiв та лiмiтiв НБУ.  

Отже, станом на 31.12.2017 Банк має достатньо високий рiвень показникiв 

адекватностi регулятивного капiталу та лiквiдностi.  

В умовах нестабiльної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi (тимчасова 

окупацiя АР Крим, проведення антитерористичної операцiї на територiї Луганської та 

Донецької областей, зростання курсу iноземних валют до нацiональної валюти України), 

що в свою чергу призвело до стагнацiї економiки, Банк сконцентрував свої зусилля на 

уникненнi будь-яких ризикiв та утримував значний обсяг вiльних коштiв для задоволення 

вимог клiєнтiв та мiнiмiзацiї ризику лiквiдностi. 

Тому, з метою дотримання показникiв лiквiдностi на належному рiвнi та 

забезпечення фiнансування своєї дiяльностi, банк постiйно працює у напрямку:  

- залучення депозитiв та поточних рахункiв вiд населення та юридичних осiб, як в 

нацiональнiй, так i в iноземнiй валютах, за рахунок запуску нових продуктiв, своєчасному 

перегляду вiдсоткових ставок з урахуванням ринку тощо; 

- збiльшення кiлькостi утримувачiв карток мiжнародних платiжних систем за 

рахунок введення нових конкурентоспроможних продуктiв; 

- розробка та впровадження нових банкiвських продуктiв з метою диверсифiкацiї 

джерел фiнансування дiяльностi банку. 

Стратегічним орієнтиром Банку на найближчий рік буде продовження переходу до 

нової бізнес-моделі. Переформатування і оновлення мережі відділень, розташованих 

головним чином у Києві, проте покриваючи майже всі міста України, що матимуть новий 

вигляд, та їх переміщення (в разі необхідності). Створення нового іміджу, спрямованого 

на сприйняття Банку як гарантію довгострокового зростання, надійності, довіри і 

подальшого розвитку. 

Крім того, в рамках обраної стратегії Банк планує у 2018-2019 рр. посилити бізнес в 

результаті активізації кредитування корпоративного сектору і відновлення надання 

роздрібних кредитів, зокрема за рахунок збільшення портфелю працюючих кредитів з 

сильним контролем кредитного ризику. 

Також пріоритетними є покращення конкурентної позиції Банку як наслідок 

підвищення якості обслуговування клієнтів; нарощування комісійних доходів, оптимізація 



затрат та поліпшення фінансового результату. 

  

Банк в своїй дiяльностi не проводить дослiджень та не виконує розробок 

Судовi справи по стягненню кредитної заборгованостi, що розглядалися в 2017 роцi: 

 

1. Загальна кiлькiсть поданих позовiв Банком в 2017 роцi (без врахування кредитів право 

вимоги за якими було переуступлено на користь нових кредиторів 26.05.2017 та 

31.05.2017): 

- всього – 348 позовів, з яких розглянуто 85 позовів, 

- загальна сума позовних вимог – 37 849 232 (UAH) + 8 188 290 (USD) + 190 074.89 (EUR) 

 

2. Загальна кiлькiсть позовiв, поданих до Банку в 2017 роцi: 

- всього – 27 позовів 

 

Позови, в яких Банк виступав Відповідачем, розглянутих в 2017 році – 6 позовів на 

загальну суму 3846122,09 грн. 

 

Позови, в яких Банк виступав Відповідачем, поданих  в 2017 році – 3 позови на загальну 

суму 1774538,40 грн + 89020 дол. США+ 3770 євро  

Банк не володiє iншою iнформацiєю, крiм вже зазначеної, яка може бути iстотною для 

оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента 

 

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

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: 
314058 304802 0 0 314058 304802 

будівлі та 

споруди 

283702 272627 0 0 283702 272627 

машини та 

обладнання 

26781 26258 0 0 26781 26258 

транспортні 

засоби 

2534 1473 0 0 2534 1473 

земельні ділянки  
221 226 0 0 221 226 

інші 820 4218 0 0 820 4218 

2. Невиробничого 

призначення: 

114 1340 0 0 114 1340 

будівлі та 

споруди 

0 0 0 0 0 0 



машини та 

обладнання 
16 10 0 0 16 10 

транспортні 

засоби 

0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
176306 177871 0 0 176306 177871 

інші 98 1330 0 0 98 1330 

Усього 314172 306142 0 0 314172 306142 

Опис З "01" сiчня 2017 року термiни користування основними засобами (за основними 

групами) склали: 

- 03 група основних засобiв: будiвлi та споруди - 33,3 рокiв, передавальнi пристрої: 

дизельнi генератори, лiнiї зв’язку, мiнi АТС - 5 рокiв; 

- 04 група основних засобiв: (машини та обладнання) - вiд 4 до 15 рокiв; 

- 05 група основних засобiв: транспортнi засоби - 10 рокiв; 

- 06 група основних засобiв: меблi, стелажi, електропобутовi прилади – 8,33 рокiв; 

- 09 група основних засобiв: рекламнi вивiски – 6,67 рокiв, комплекти муляжiв 

банкiвських металiв - 10 рокiв. 

В структурi основних засобiв (далi - та/або ОЗ), методах нарахування амортизацiї ОЗ 

змiн не вiдбувалося. 

Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується прямолiнiйний метод 

нарахування. 

Первiсна вартiсть ОЗ на 01.01.2017 – 491 559 тис. грн. 

 

Первiсна вартiсть ОЗ на 31.12.2017 – 477 568 тис. грн. 

Залишкова вартiсть ОЗ на 01.01.2017 – 314 172 тис. грн. 

Залишкова вартiсть ОЗ на 31.12.2017 – 306 142 тис. грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв складає 35,9 %. Первiсна вартiсть повнiстю 

замортизованих ОЗ, якi продовжують використовуватися – 115 972 тис. грн.  

Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2017 – 171 426 тис. грн. 

Проводилась переоцiнка об`єктiв нерухомостi 1 групи («Земля») та 3 групи («Будiвлi, 

споруди») станом на 31.10.2017 : дооцiнка балансової вартостi склала – 21 072 тис. грн., 

уцiнка – 289 тис. грн. результат переоцiнки основних засобiв 1 та 3 груп – дооцінка в 

сумi 20 783 тис. грн., списання зносу пiд час переоцiнки – 14 514 тис. грн.  

Основнi засоби, вилученi з експлуатацiї для продажу станом на 31.12.2017 – 0,00 грн. 

Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.2017 – 177 981 тис. грн. 

Обмежень на використання основних засобiв Банк не має. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)  1 034 434 1 127 665 

Статутний капітал (тис. грн.)  1 038 007 1 038 007 

Скоригований статутний капітал (тис. грн)    

Опис - 

Висновок - 

 



3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку 30.12.2016 42036 10,5% 04.01.2017 

у тому числі:   

кредити Банку 30.12.2016 42036 10,5% 04.01.2017 

Зобов'язання за цiнними 

паперами 

11.02.1998 79 189 0 23.10.2017 

Зобов'язання за цінними 

паперами 
X 79 189 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним власним 

випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у 

тому числі за похідними 

цінними паперами)(за кожним 

видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 0 X X 

Усього зобов'язань X 0 X X 

Опис:  

 

XIII. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

Приватне акціонерне товариство  

«КПМГ Аудит» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 

31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01010 м. Київ, вул.Московська, 32/2, 17-й поверх 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

№ 2397 від 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк Cвідоцтво НБУ про внесення до Реєстру 



дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, 

які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

аудиторських фірм, які мають право на 

проведення аудиторської перевірки банків 

№0000012 від 17 вересня 2012 року, рішення 

№39 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової 

звітності 
З «1» січня по «31» грудня 2017року 

Думка аудитора*** Безумовно-позитивна 

 

XIV. Текст аудиторського висновку (звіту) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - 

фізичної особи - підприємця) 

Приватне акціонерне товариство «КПМГ Аудит» 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* 

платника податків - фізичної особи) 

31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора м.Київ, вул.Московська, 32/2, 17-й поверх 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру 

аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 

палатою України 

№ 2397 від 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк 

дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, 

які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

Cвідоцтво НБУ про внесення до реєстру 

аудиторських фірм , які мають право на 

проведення аудиторської перевірки банків 

№0000012 від 17 вересня 2012 року, рішення 

№39 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Звiт незалежних аудиторiв (аудиторський висновок) 

Правлiнню ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРАВЕКС-БАНК» 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ 

БАНК «ПРАВЕКС-БАНК» (далi – «Банк»), що складається зі звіту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 

р., звiтів про фінансові результати та iнший сукупний дохiд, про зміни у власному капіталі і про рух 

грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи 

стислий виклад значущих облiкових полiтик та iншi пояснювальної інформації. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, яка 

не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

 

Вiдповiдальнiсть аудиторiв 

Нашими цілями є отримання обгрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 

суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудиторів, що містить нашу 

думку. 

Обгрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений 

відповідно до Міжнародних стандартiв аудиту, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки, вони вважаються суттєвими, якщо окремо 

або в сукупності, як обгрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, 

що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

 

Аудит було проведено з метою формування думаки щодо фінансової звітності в цілому. Аудит був 

проведений на основі: Договору №138-SA/2017 від 31.10.2017. 

 

Висловлення думки 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть відображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку 

на 31 грудня 2017 р. та його фiнансовi результати і грошові потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 



вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

 

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 2017 3 2 

2 2016 4 3 

3 2015 4 3 

 

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 

Згідно з вимогами ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» 

повноваження Загальних зборів емітента здійснюються акціонером 

одноосібно 

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 

Згідно з вимогами ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» 

повноваження Загальних зборів емітента здійснюються акціонером 

одноосібно 

Так 

 

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 

Згідно з вимогами ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства» 

повноваження Загальних зборів емітента здійснюються акціонером 

одноосібно 

 

Так 

 



Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному 

періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
  

Додатковий випуск акцій X 
 

Унесення змін до статуту 
  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
  

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
  

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
  

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
  

Інше (запишіть): - Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  6 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  2 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  2 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради 

протягом останніх трьох років?  
12 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  У складi Спостережної Ради 

Банку не створено будь-яких 

комiтетiв станом на 31.12.2017  

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного Ні 



секретаря? (так/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)  Деякі члени Спостережної 

Ради не отримують винагороду 

 

 

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):  

 

Згідно із Статутом Банку члени Спостережної Ради також повинні 

відповідати іншим вимогам Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» 

 

X 
 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він 

ознайомився зі своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена 

наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання 

(з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  - 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію 

або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, 

так, створено 

ревізійну 



введено посаду ревізора / ні) комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 5 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років? 6 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з 

органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) 

належить вирішення кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не 

належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так 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 Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт 

інтересів  
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 

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) Так 



 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  
 

X 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  

- звід правил про внутрішнє делегування повноважень банку 

- Книга Підписів 

- Принципи (кодекс) корпоративного управління  

 

- 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати 

діяльності  

Так Так Так Так Так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотків та більше 

статутного капіталу  

Так Так Так Так Так 

Інформація про 

склад органів 

управління 

товариства  

Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи 

загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення  

Так Ні Так Так Так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства  

Так Так Ні Так Так 



 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  
 

X 

Частіше ніж раз на рік  X 
 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) - 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)   

- 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада X 
 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) - 

 



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

разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків 

голосів   
X 

Інше (запишіть)  - 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні 

послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового 

менеджменту? (так/ні) Так 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку?  

 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інші (запишіть) 
 

X 

 
У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) 

зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також 

інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань. 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій   X 
 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): -  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом 

наступних трьох років*?  



Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  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)  
Банк здійснюватиме свою дільність у відповідності до вимог законодавства України  

 

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) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління вкажіть дату його прийняття; яким органом управління 

прийнятий: Принципи (Кодекс) корпоративного управління затверджені рішенням 

Акціонера Банку від 13.12.2016 № 5/2016 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином 

його оприлюднено: Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  

Принципи (Кодекс) корпоративного управління опубліковані на сайті Банку за адресою 

https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/ustanovchi-dokumenti   

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 

Випадків недотримання Принципів (кодексу) корпоратвиного управління не виявлено  

 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Згiдно з Статутом основною метою дiяльностi Банку є отримання оптимального розмiру 

прибутку вiд використання власних та залучених коштiв для забезпечення виплати 

дивiдендiв акцiонерам Банку та розвитку банкiвської справи. Головними завданнями 

Банку є акумуляцiя та ефективне використання фiнансових ресурсiв, всiляке сприяння 

розвитку пiдприємств, об’єднань, органiзацiй, установ, сприяння укрiпленню їх 

фiнансового становища, розширенню послуг, прискоренню вирiшення iнших фiнансово-

комерцiйних питань.  

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. 

https://www.pravex.com.ua/o-banke/pro-nas/ustanovchi-dokumenti


Єдиним Акцiонером, який володiє 100% акцiй Банку i являється власником iстотної 

участi, є IНТЕЗА САНПАОЛО С.п.А (Intesa Sanpaolo S.p.A.), iдентифiкацiйний номер 

00799960158, мiсцезнаходження - 10121, Iталiя (Italia), Турiн (Torino), Пьяцца Сан-Карло, 

156 (Piazza San Carlo, 156). Акцiонер Банку вiдповiдає встановленим законодавством 

вимогам. Склад власникiв iстотної участi за звiтний 2016 рiк не змiнювався.  

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 Спостережної Ради та Правлiння Банку внутрiшнiх правил, що 

призвели до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг, вiдсутнi у 

звiтному 2017 роцi.  

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. 

За результатами 2017 року у Банка виникла суперечка з державними органами на суму 

56 814 тис. грн. Оскільки перспектива вирішення суперечки розглядається як позитивна 

для Банка, резерви під ці ризики у фінансовій звітності не створювалися. 

Протягом звітного періоду до членів Спостережної Ради та Правління Банку не 

застосовувались заходи впливу 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про відсутність такої системи. 

Управлiння ризиками спрямоване на захист Банку вiд усiх видiв ризикiв, 

характерних для дiяльностi банкiв, а також на найбiльш ефективне розмiщення ресурсiв i 

точне планування потреб у них. Банк постiйно вдосконалює методики управлiння 

ризиками, а саме: кредитним ризиком, ринковим, ліквідності, операцiйним, стратегiчним, 

юридичним ризиками, ризиком репутацiї та iншими ризиками, на якi наражається Банк.  

Основнi категорiї ризику, що властивi бiзнесу Банку – це кредитний ризик, ризик 

лiквiдностi, ринковий ризик, ризик змiни вiдсоткової ставки, валютний, операцiйний 

ризик, географiчний ризик, iнший цiновий ризик i ризик репутацiї. Полiтика Банку в 

областi управлiння ризиками дозволяє виявляти та аналiзувати перерахованi вище типи 

ризикiв, встановлювати прийнятнi лiмiти i проводити вiдповiдний монiторинг на 

постiйнiй основi, спираючись на передовi адмiнiстративнi та iнформацiйнi системи.  

Банк здiйснює управлiння ризиками, спираючись на принципи безперервностi, 

передбачливостi i хеджування. Методи i системи управлiння ризиками, що 

використовуються Банком, постiйно модифiкуються, вiдображаючи змiни умов ринку та 

продуктiв. У вiдповiдностi до вимог ст.44 Закону України «Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть» у Банку передбачена система управлiння ризиками, яка складається з постiйно 

дiючих комiтетiв: Кредитного Комiтету, Комітету з управління кредитним ризиком, 

Комітету з управління проблемними активами та Комiтету з управлiння активами та 

пасивами.  

До окремих структурних пiдроздiлiв, що забезпечують ризик-менеджмент Банку, 

вiдносяться: Департамент управлiння ризиками, Департамент андерайтингу кредитiв, 

Департамент роботи з непродуктивними кредитами, Департамент оцiнки застави та 

адмiнiстрування кредитiв, Відділ управління активами, Відділ юридичної підтримки 

андерайтингу, фінансової реструктуризації та стягнення кредитів, що поєднуються у 

Головне управлiнням ризик-менеджменту Банку.  

Спостережна Рада Банку визначає загальну стратегiю управлiння ризиками, 

затверджує та здiйснює перегляд Концепцiї (Полiтики) управлiння ризиками, встановлює 

загальний рiвень толерантностi до ризикiв. Правлiння Банку несе вiдповiдальнiсть за всi 

ризики, прийнятi Банком, та делегує частину своїх функцiй постiйно дiючим профiльним 

Комiтетам. Управлiння Банком, в тому числi i управлiння ризиками, виконується 



Правлiнням Банку на принципах, затверджених Спостережною Радою в рамках загальної 

стратегiї і Полiтики управлiння ризиками. Монiторинг i контроль здiйснюються 

Правлінням Банку та постійно діючими комітетами пiд наглядом Спостережної Ради, як 

найвищого спостережного органу Банку. Пiдроздiли ризик-менеджменту є незалежними 

вiд керiвникiв бiзнесових напрямів, що пiдтверджується пiдпорядкуванням керiвника 

Головного управлiння ризик-менеджменту Банку Головi Правлiння Банку.  

Кредитний комітет є найвищим постійним комітетом прийняття рішень Банку щодо 

продуктивних контрагентів, чиї основні повноваження полягають у прийнятті кредитних 

рішень відповідно до виданих стратегічних кредитних керівних принципів та кредитної 

політики, діючи в межах кредитних повноважень Банку та відповідно до законів та 

регуляторних положень Групи. При голосуванні на Кредитному Комітеті керівник 

головного управління ризик-менеджменту має право «вето». Членами Кредитного 

Комiтету з правом голосу є: Голова Правління; начальник відділу спеціальної координації; 

керівник головного управління ризик-менеджменту; директор департаменту андерайтингу 

кредитів; керівник головного управління бізнесу (якщо позиція вакантна або керівник 

головного управління бізнесу відсутній, директор департаменту роздрібного бізнесу або 

директор департаменту роботи з корпоративними клієнтами та з малими та середніми 

підприємствами є членами з правом голосу – альтернативно, залежно від питання порядку 

денного, що знаходиться в межах їх компетенції). Постiйно запрошенi особи – члени без 

права голосу є: начальник відділу юридичної підтримки андерайтингу, фінансової 

реструктуризації та стягнення кредитів; представник департаменту акціонерної участі 

Кепітал Лайт Банк  ІСП.  

Комітет з управління кредитним ризиком є постійним органом прийняття рішень та 

дорадчим комітетом, завданням якого є забезпечення кваліфікованого та координованого 

управління кредитним ризиком в межах здійснення кредитних повноважень Банку та у 

відповідності до законів, що застосовуються, регуляторних положень Групи та 

стратегічних рішень Материнської компанії. Головною функцією Комітету є визначення 

та оновлення стратегічних керівних принципів щодо кредитного ризику та політики 

управління кредитами, що базуються на постійному моніторингу кредитного портфеля.  

Комітет з управління проблемними активами є найвищим постійним комітетом з 

прийняття рішень Банку щодо ризикованих та непродуктивних контрагентів, чия основна 

відповідальність полягає в здійсненні необхідних заходів з метою попередження та 

зменшення ризику кредитних збитків, пов'язаних з ризикованими активами та активами, 

якість яких погіршилась, діючи в межах кредитних повноважень Банку та у відповідності 

до діючого законодавства та регуляторних положень Групи.  

Головним завданням Комiтету з управлiння активами i пасивами (далi – КУАП) є 

захист власного капіталу Банку та його розміщення, узгодження активів та пасивів Банку з 

урахуванням цінової структури та профілю погашення, відповідно до законодавства або 

відповідних внутрішніх положень, а також інструкцій Материнської компанії. КУАП 

складається з не менш нiж п’яти членiв з правом голосу, секретаря без права голосу та 

постiйно запрошених осiб. Членами КУАП з правом голосу є: керівник головного 

фінансового управління; начальник відділу спеціальної координації; Голова Правлiння 

або виконуючий обов’язки Голови Правлiння; керiвник головного управлiння ризик-

менеджменту; директор департаменту роздрібного бізнесу, заступник Голови Правління;  

директор департаменту роботи з корпоративними клієнтами та з малими та середніми 

підприємствами; директор департаменту казначейства та фондових ринків. Постійно 

запрошені особи – члени без права голосу: директор департаменту управлiння ризиками, 

директор департаменту планування i контролю, Управління з питань ризиків ІСП – 

Департамент іноземних та регіональних банків Групи та країни, Служба з питань 

мiжнародного казначейства Iнтеза Санпаоло, Департамент управління акціями Capital 

Light Bank Інтеза Санпаоло.  

Для даного етапу розвитку Банку найсуттєвiшими серед фiнансових ризикiв 

визначено кредитний ризик, ризик лiквiдностi, валютний ризик та ризик змiни вiдсоткової 



ставки, серед нефiнансових – операцiйний, стратегiчний та ризик репутацiї. З того часу як 

Банк став членом мiжнародної Банкiвської Групи Iнтеза Санпаоло С.п.А., та згiдно iз 

загальною полiтикою групи щодо ризику та найкращою мiжнародною практикою, Банк 

почав впроваджувати новi процедури для iдентифiкацiї та оцiнки ризику вiдповiдно до 

нової органiзацiйної структури. Стратегiя управлiння ризиками (ризик-менеджменту) 

базується на принципi дотримання беззбиткової дiяльностi i направлена на забезпечення 

оптимального вiдношення мiж прибутковiстю бiзнес-напрямкiв дiяльностi Банку та рiвнем 

прийнятих Банком ризикiв. Стратегiя ризик-менеджменту має на метi забезпечити 

досягнення наступних цiлей: – забезпечення виконання бiзнес-цiлей, що дозволяють 

пiдвищити вартiсть Банку за рахунок оптимiзацiї ризикiв; – встановлення ефективної 

системи пiдтримки прийняття управлiнських рiшень з урахуванням ризикiв, на якi 

наражається Банк; – оптимiзацiя очiкуваних доходiв та витрат та зниження рiвня 

неочiкуваних збиткiв; – забезпечення життєдiяльностi Банка в кризових ситуацiях.  

Стратегiя ризик-менеджменту передбачає використання всього спектру iнструментiв 

зниження ризику та використання кожного конкретного iнструменту в залежностi вiд виду 

ризику. Основною задачею Головного управлiння ризик-менеджменту є забезпечення 

повного розмежування дiяльностi пiдроздiлiв, що реалiзують банкiвськi продукти, та 

ризик-менеджменту. Головне управлiння самостiйно аналiзує та приймає рiшення у межах 

своєї компетенцiї або пропонує вiдповiдному органу з прийняття рiшень, якщо рiвень 

його повноважень перевищено. Банк наражається на ризик по кожному напрямку своєї 

дiяльностi. Для мiнiмiзацiї ризику Банк запровадив систему оцiнки та контролю ризику, 

яка функцiонує згiдно з внутрiшнiми положеннями Банку, а також вимогами та 

рекомендацiями НБУ, Групи Iнтеза Санпаоло С.п.А., внутрiшнiми аудиторами, 

Базельським комiтетом з банкiвського нагляду та досвiдом провiдних фiнансових установ. 
 

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. 

Система внутрiшнього аудиту (контролю) є невiд'ємною складовою корпоративного 

управлiння Банком i функцiонує вiдповiдно до вимог законодавства України та Акцiонера 

Iнтези Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.).  

Оцінка системи внутрішнього контролю Банку здійснюється щорічно, її результати 

представлені у звіті Q-Фактор (Фактор Якості), що являє собою комплексний висновок 

аудитора щодо якості усієї системи внутрішнього контролю (СВК). Такий висновок 

виражається за допомогою числової комплексної оцінки, яка, на додаток до результатів, 

отриманих від звичайної аудиторської діяльності стосовно внутрішніх процесів Банку, має 

за мету моніторинг всіх організаційних структур Банку. 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Вiдсутнi факти прийняття рiшення уповноваженими органами Банку щодо вiдчуження 

активiв в обсязi, що перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi, у звiтному 2017 роцi  

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в 

обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Вiдсутнi факти прийняття рiшення уповноваженими органами Банку щодо купiвлi-

продажу активiв в обсязi, що перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi, у звiтному 2017 роцi  

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. 

При здiйсненнi операцiй з пов’язаними особами Банк керується вимогами Закону України 

«Про банки та банкiвську дiяльнiсть», Iнструкцiєю про порядок регулювання дiяльностi 

банкiв в Українi, затвердженою Постановою Правлiння НБУ вiд 28.09.2001 № 368, 

Положенням ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" про операцiї з пов'язаними сторонами, а також 

Процедурами Групи, які регулюють операції з пов’язаними сторонами Iнтези Санпаоло 

С.п.А., асоційованими компаніями Групи і відповідними сторонами згідно зі ст. 136 

консолідованого Закону про банківську діяльність. Процедура Iнтези Санпаоло С.п.А. 

стосовно операцiй з пов’язаними сторонами складається з правил щодо: попереднього 

розгляду i схвалення операцiй; вiдповiдностi щодо розкриття iнформацiї; внутрiшнього 

контролю. Протягом 2009 року Спостережною Радою Банку затверджено «Полiтику АКБ 

«ПРАВЕКС-БАНК» стосовно кредитування спiвробiтникiв банку», у вiдповiдностi до якої 

Банк провадить виважену полiтику щодо кредитування пов’язаних осiб та передбачає 

попереднє погодження фактiв видачi кредитiв спiвробiтникам Банку. Банк на постiйнiй 

основi здiйснює контроль операцiй, що здiйснюється з пов’язаними особами та 

дотримується нормативiв, що встановленi НБУ для операцiй з пов’язаними особами. 

Методи оцiнки активiв та зобов’язань, що використовуються при визнаннi операцiй з 

пов’язаними сторонами не вiдрiзняються вiд загальноприйнятих. Угоди, що здiйснюються 

з пов'язаними з Банком особами, не передбачають бiльш сприятливi умови, нiж угоди, 

укладенi з iншими особами. Операцiї, що здiйснювалися Банком з пов’язаними особами 

протягом 2017 року, не мали суттєвого впливу на фiнансовi результати Банку. Бiльш 

повну та детальну iнформацiю по операцiям з пов'язаними особами можна розглянути в 

рiчнiй фiнансовiй звiтностi за 2017 рiк (примiтка 36 "Операцiї з пов`язаними сторонами"), 

яка розмiщена на власному сайтi Банку http://www.pravex.com.ua 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського 

висновку (звіту). 

Аудиторський висновок складений на пiдставi рекомендацiй (вимог) органiв, якi 

здiйснюють регулювання ринкiв фiнансових послуг.  

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) 

Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит» - код за ЄДРПОУ 31032100; м.Київ, 

вул.Московська, 32/2, 17-й поверх, тел.: +38 (044) 490 55 07, факс: +38 (044) 490 55 08; 

Свiдоцтво про внесення до реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 2397 вiд 

26.01.2001.  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської 

діяльності. 

ПрАТ «КПМГ Аудит» надає аудиторськi та консультацiйнi послуги з податкових i 

фiнансових питань. Загальний стаж аудиторської дiяльностi ПрАТ «КПМГ Аудит» 

складає 17 рокiв (з 26 сiчня 2001 року). 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких 

надає аудиторські послуги фінансовій установі. 

ПрАТ «КПМГ Аудит» надають аудиторськi послуги емiтенту протягом останнiх 6 (шести) 

рокiв. 

У відповідності до угоди з ПрАТ «КПМГ Аудит» № 138-SA/2017 від 

31.10.2017 розрахункова вартість аудиторських послуг складає 1 800 000.00 грн. без 

урахування накладних витрат, та без урахування податку на додану вартість, який буде 



сплачуватися додатково відповідно до вимог чинного законодавства України, та будь-яких 

інших податків, потреба у сплаті яких може виникнути в подальшому. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських 

послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року. 

Iншi аудиторськi послуги з боку зовнiшнiх аудиторiв не надавалися Банку протягом 

звiтного 2017 року  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту 

інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не 

виникало в звiтному 2017 роцi 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій 

установі протягом останіх п`яти років. 

Останнi 6 (шість) років аудит фiнансової звiтностi емiтента здiйснювало  

Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит» – код за ЄДРПОУ 31032100; м.Київ, 

вул. Московська, 32/2, 17-й поверх; свiдоцтво Аудиторської палати України про 

включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 2397, видане рiшенням АПУ вiд 

26.01.2001 № 98, термiн чинностi до 24.12.2020. 

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. 

Iнформацiя щодо стягнень, застосованих до зовнiшнiх аудиторiв Аудиторською Палатою 

протягом звiтного року, вiдсутня. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової 

установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявлених органами, якi 

здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, не було у звiтному 2017 

роцi.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, наявність механізму розгляду скарг. 

Механiзм розгляду скарг в ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» затверджений наступними 

нормативними документами Банку: наказ Голови Правлiння Банку № 706 вiд 04.07.2006 

«Про затвердження Iнструкцiї про порядок роботи з вiдгуками i пропозицiями клiєнтiв 

АКБ «ПРАВЕКС-БАНК», № 1482 ЕП вiд 28.04.2010, № 2166 ЕП вiд 09.07.2010, № 2442 

ЕП вiд 10.08.2010 та № 3278 ЕП вiд 12.11.2010, № 544 ЕП вiд 22.01.2014, ЕП № 185/09-01-

2 вiд 22.07.2015, № 22/09-01-3 від 26.12.2016. 

 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, 

уповноваженого розглядати скарги. 

Скарги розглядаються уповноваженими особами згiдно з внутрiшнiми процесами Банку, 

якi затвердженi вищевказаними нормативними документами 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). 

Скарги щодо захисту прав споживачiв вiдносно фiнансових послуг Банку, що надiйшли 

протягом сiчня-грудня 2017 року: кiлькiсть скарг, що надiйшли – 140; кiлькiсть 



задоволених скарг – 140. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду. 

У звiтному 2017 роцi розглядались наступнi судовi справи, пов’язанi з наданням Банком 

фiнансових послуг:  

- розглянуто справ за позовами, поданими Банком/ до Банку – 4 (чотири) судові справи на 

загальну суму 820 459,42 грн.; 

- розглянутi справи на користь Банку – 1 (одна) судова справа на загальну суму 17 000,00 

грн.; 

- розгляд справ триває – 3 (три) справи на загальну суму 803 459,42 грн. 

 

Річна фінансова звітність 

Звіт про фінансовий стан  

за станом на 31.12.2017   

  
(число, місяць, 

рік) 
  

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 1 088 693 917 691 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
6 - 70 171 

Кошти в інших банках 7 142 875 - 

Фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
- - - 

Кредити та заборгованість клієнтів 8 547 792 982 249 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 2 700 815 1 692 931 

Інвестиційна нерухомість 10 177 981 176 306 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток  
1 631 1 631 

Основні засоби та нематеріальні активи 11 466 416 485 636 

Інші фінансові активи 12 33 080 31 649 

Інші активи 13 65 463 45 254 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
- - - 

Усього активів 
 

5 224 746 4 403 518 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 14 26 42 060 

Кошти клієнтів 15 2 921 588 3 004 713 

Боргові цінні папери, емітовані банком 16 36 926 80 708 

Відстрочені податкові зобов’язання 27 7 104 5 890 



Резерви за зобов’язаннями 17 5 845 10 599 

Інші фінансові зобов'язання 18 1 178 548 86 751 

Інші зобов'язання 19 40 275 45 132 

Усього зобов'язань 
 

4 190 312 3 275 853 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 20 1 038 007 1 038 007 

Емісійні різниці 20 3 502 964 3 502 964 

Непокритий збиток 
 

(3 771 287) (3 682 223) 

Резервні та інші фонди банку 
 

1 332 1 332 

Резерви переоцінки  263 418 267 585 

Усього власного капіталу 
 

1 034 434 1 127 665 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

5 224 746 4 403 518 

 

Примітки Звiт про фiнансовий стан за станом на 31 грудня 2017 року слiд читати 

разом з примiтками, викладеними на стор. 8 – 99, якi є складовою 

частиною фiнансової звiтностi 

 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

19.02.2018 року   Керівник Кириченко Т.О. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Мельник Т.I., (044) 201 17 57   
Головний 

бухгалтер  
Кiбець О.Ю. 

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

прізвище) 

 

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2017 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

Процентні доходи 23 291 565 533 403 

Процентні витрати 23 (113 388) (197 055) 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати)  
178 177 336 348 

Чисте (збільшення) / зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках  

7, 8 44 162 (565 123) 

(Чисті процентні витрати) після створення 

резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках  

 222 339 (228 775) 

Комісійні доходи 24 207 803 209 476 

Комісійні витрати 24 (85 718) (49 832) 



Результат від операцій з фінансовими 

інструментами, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
 

- (959) 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж  
  - - 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

17 676 12 606 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

(4 540) (546) 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
10 8 370 (14 101) 

Витрати, які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 
 

(2 607) (3 522) 

Витрати / (доходи), які виникають під час 

первісного визнання фінансових зобов'язань за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 

ринкова 

 
1 047 - 

Чисте (збільшення) / зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

12, 13 (31) (242) 

Чисте зменшення/(збільшення) резервів за 

зобов’язаннями  
19 4 763 535  

Інші операційні доходи 25 95 721 47 199 

Адміністративні та інші операційні витрати 26 (576 514) (564 836) 

(Збиток) до оподаткування 
 

(111 691) (592 997) 

Витрати на податок на прибуток 27 1 495 4 616 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

(110 196) (588 381) 

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка (уцінка) основних засобів 21 19 250 (23 453) 

Результат переоцінки за операціями з акціонерами  351 - 

Податок на прибуток, пов’язаний із статтями 

іншого сукупного доходу, що не буде 

рекласифікований у прибуток чи збиток 
21 (2 696) 6 080  

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
21 73 (110) 

Податок на прибуток, пов’язаний із статтями 

іншого сукупного доходу, що буде 

рекласифікований у прибуток чи збиток 

21 (13) 20 

Інший сукупний дохід (збиток) після 

оподаткування   
16 965 (17 463) 

Усього сукупного доходу (збитку) за рік 
 

(93 231) (605 844)  

Збиток, що належить власникам банку 
 

(110 196) (588 381)  

Усього сукупного доходу (збитку), що належить 

власникам банку  
(93 231) (605 844)  

Збиток на акцію від діяльності, що триває: 
   

Чистий збиток на одну просту акцію 28 (0,07) (0,35) 



Скоригований збиток на одну просту акцію 28 (0,07) (0,35) 

Збиток на акцію, що належить власникам банку: 
  

Чистий збиток на одну просту акцію за рік 28 (0,07) (0,35) 

Скоригований чистий збиток на одну просту 

акцію за рік 
28 (0,07) (0,35) 

 

Примітки Звiт про фiнансовий стан за станом на 31 грудня 2017 року слiд читати 

разом з примiтками, викладеними на стор. 8 – 99, якi є складовою 

частиною фiнансової звiтностi 

 

В строку «Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток» 

внесено данi зi строки «Результат від продажу фінансових інструментів, 

які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний 

дохід» відповідно до Звіту про фінансові результати 

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2017 рік   

 

В строку «Результат від операцій з іноземною валютою» внесено дані зі 

строки «Результат від операцій з купівлі-продажу» Звіту про фінансові 

результати ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2017 рік   

 

В строку «Результат від переоцінки іноземної валюти» внесено дані зі 

строки «Результат від переоцінки» Звіту про фінансові результати 

ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2017 рік   

 

В строку «Збільшення резервів під знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж» внесено дані зі строки «Результат 

переоцінки за операціями з акционерами» Звіту про фінансові 

результати ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК» за 2017 рік   

 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

19.02.2018 року   Керівник Кириченко Т.О. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Мельник Т.I., (044) 201 17 57   
Головний 

бухгалтер  
Кiбець О.Ю. 

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

прізвище) 

 

Звіт про зміни у власному капіталі за 2017 рік 

 
(у тисячах гривень)  

Найменуванн
Належить власникам банку 

Усього 



я статті 

статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

резервні 

та інші 

фонди  

резерви 

переоцінк

и 

нерозподіл

ений 

прибуток 

усього 

власного 

капіталу 

1 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на 

01 січня 2016 

року 1 038 007 3 502 964 1 332 315 753 (3 124 547) 1 733 509 1 733 509 

Усього 

сукупного 

доходу - - - 

(48 168) (557 676) (605 844) (605 844) 

(збиток) за 

31.12.2016 

року - - - - 

(588 381) (588 381) (588 381) 

  інший 

сукупний 

дохід - - - (48 168) 30 705 (17 463) 

 

(17 463) 

Переоцінка 

основних 

засобів  - - - (48 078) 30 705 (17 373) (17 373) 

Переоцінка 

цінних паперів  - - - (90) - (90) (90) 

Залишок на 

кінець дня 31 

грудня 2016 

року / 01 січня 

2017  1 038 007 3 502 964 1 332 267 585 (3 682 223) 1 127 665 1 127 665 

Усього 

сукупного 

доходу - - - 

(4 167) (89 064) (93 231) (93 231) 

  (збиток) на 

31.12.2017 

року - - - - 

(110 196) (110 196) (110 196) 

  інший 

сукупний 

дохід - - - (4 167) 21 132 16 965 16 965 

Переоцінка 

основних 

засобів  - - - (4 292) 20 860 16 568 16 568 

Переоцінка 

цінних паперів  - - - 60 - 60 60 

Операції з 

акціонерами - - - 65 272 337 337 

Залишок на 

кінець дня 31 

грудня 2017 

року 1 038 007 3 502 964 1 332 263 418 (3 771 287) 1 034 434 1 034 434 

 



Примітки Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, слiд 

читати разом з примiтками, викладеними на стор. 8 – 99, якi є 

складовою частиною фiнансової звiтностi 

 

В блок "Вплив змiн облiкової полiтики, виправлення помилок та вплив 

переходу на новi та/або переглянутi стандарти i тлумачення (1110)" 

внесено данi зi строки "(збиток) за 2016 рік" вiдповiдно до Звiту про 

зміни у власному капiталі за 2017 рiк ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" 

 

В блок «Амортизація резерву переоцінки основних засобів або 

реалізований результат (1300)» внесено данi зi строки "Переоцінка 

основних засобів" відповідно до Звiту про зміни у власному капiталі за 

2017 рiк ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" 

 

В блок «Розподіл прибутку до резервних та інших фондів (1310)» 

внесено данi зi строки "Переоцінка цінних паперів" відповідно до Звiту 

про зміни у власному капiталі за 2017 рiк ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" 

 

В блок «Розподіл прибутку до резервних та інших фондів (2310)» 

внесено данi зi строки "збиток за 2017 рік" відповідно до Звiту про 

зміни у власному капiталі за 2017 рiк ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" 

 

В блок "Амортизація резерву переоцінки основних засобів або 

реалізований результат (2300)" внесено данi зi строки "Переоцінка 

основних засобів" відповідно до Звiту про зміни у власному капiталі за 

2017 рiк ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" 

 

В блок «Незареєстрований статутний капітал (2320)» внесено данi зi 

строки "Переоцінка цінних паперів" відповідно до Звiту про зміни у 

власному капiталі за 2017 рiк ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК" 

 

Затверджено до випуску та 

підписано 

      
 

19.02.2018 року   Керівник Кириченко Т.О. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Мельник Т.I., (044) 201 17 57   
Головний 

бухгалтер  
Кiбець О.Ю. 

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

прізвище) 

 

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2017 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Процентні доходи, що отримані 
 

274 557 556 111 

Процентні витрати, що сплачені 
 

(118 188) (202 600) 

Комісійні доходи, що отримані 
 

209 543 210 312 



Комісійні витрати, що сплачені 
 

(85 754) (49 814)  

Результат операцій з іноземною валютою 
 

17 676 12 606 

Інші отримані операційні доходи 
 

66 778 47 134 

Адміністративні та інші операційні витрати, 

сплачені  
(508 468) (510 312)  

Грошові кошти сплачені / отримані від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах та зобов'язаннях 
 

(143 856) 63 437 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових 

резервів у Національному банку України  
70 171 (70 171) 

Чисте зменшення коштів в інших банках 
 

(136 931) - 

Чисте зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів  
440 722 295 768 

Чисте (збільшення) / зменшення інших 

фінансових активів  
(17 199) 36 916 

Чисте (зменшення) / збільшення коштів банків 
 

(41 753) 10 924 

Чисте зменшення коштів клієнтів 
 

(124 221) (120 909)  

Чисте (зменшення) / збільшення боргових цінних 

паперів, що емітовані банком  
(46 426) 77 432 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань  
1 078 028 (23 411) 

Чисті грошові кошти, що отримані/ 

(використані) від операційної діяльності  
1 078 835 269 986  

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
 (56 895 141) (51 906 000) 

Надходження від реалізації цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
 55 916 000 52 005 000 

Надходження  від реалізації  фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток 

 - 1 087 

Надходження від реалізації необоротних активів   - 26 000   

Придбання основних засобів  (28 280) (4 227)  

Надходження від реалізації інвестиційної 

нерухомості 
 10 136 - 

Результат від вибуття нематеріальних активів та 

основних засобів  
 46 692 40 471 

Придбання нематеріальних активів  (21 233) (5 368)  

Дивіденди, що отримані 
 

- 65 

Чисті грошові кошти, що 

отримані/(використані) від інвестиційної 

діяльності 
 

(971 826) 157 028 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти  
64 293 50 553 

Чисте збільшення грошових коштів та їх 

еквівалентів  
106 709 427 014  

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
6 917 691 440 124  



Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець 

періоду 
6 1 088 693 917 691  

 

Примітки 

Звiт про фiнансовий стан за станом на 31 грудня 2017 року слiд читати 

разом з примiтками, викладеними на стор. 8 – 99, якi є складовою 

частиною фiнансової звiтностi. 

 

В строку «Результат операцій з іноземною валютою» внесено дані зі 

строки «Результат від операцій з купівлі-продажу» Звіту про рух 

грошових коштів за прямим методом за 2017 рік ПАТКБ "ПРАВЕКС-

БАНК" 

 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

19.02.2018 року   Керівник Кириченко Т.О. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Мельник Т.I., (044) 201 17 57   
Головний 

бухгалтер  
Кiбець О.Ю. 

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

прізвище) 

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2017 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

0 0 

Коригування: 

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 

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 

Надходження від реалізації асоційованих 

компаній 
11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної 

нерухомості 
12, 17 0 0 



Придбання основних засобів 14 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ 

(використані) від інвестиційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без 

втрати контролю 
17 0 0 

Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 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 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець 

періоду 
6 0 0 

Примітки  

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

 
року   Керівник  

  
    

(підпис, ініціали, 

прізвище) 

 
  

Головний 

бухгалтер   

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

прізвище) 

 


