
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       Дубiлет Олександр Валерiйович 

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

М.П. 
22.05.2013 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2012 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 
 

1.2. Організаційно-правова форма емітента 
 

Публічне акціонерне товариство 
 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 
 

14360570 
 

1.4. Місцезнаходження емітента 
 

Дніпропетровська , , 49094, м.Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 
 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
 

(0 800) 500 003, (0 800) 500 003 
 

1.6. Електронна поштова адреса емітента 
 

hotline@privatbank.ua 
 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013 

 
(дата) 

2.2. Річна інформація 

опублікована у 

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку" № 81 
  

26.04.2013 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

2.3. Річна інформація 

розміщена на сторінці http://privatbank.ua/about/management/corp/ 

в мережі 

Інтернет 26.04.2013 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 

е) інформація про рейтингове агентство X 

є) інформація про органи управління емітента 
 

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди X 

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітента X 

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

г) інформація про похідні цінні папери 
 

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
 

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

в) інформація про зобов'язання емітента X 

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних 

паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, X 



що виникала протягом звітного періоду 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

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

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

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

б) 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 

 

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

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

року 
 

17. 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 
 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

20. Основні відомості про ФОН 
 

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

24. Правила ФОН 
 

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

бухгалтерського обліку 
X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період 

(для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації 

до Комісії) 

X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності 
X 

29. 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) 
 

30. Примітки 

Роздiл "Iнформацiя про органи управлiння емiтента" не заповнюють емiтенти 

- акцiонернi товариства. 

У Роздiлi "Вiдомостi про цiннi папери емiтента" - пункти "Дисконтнi 

облiгацiї", "Цiльовi (безпроцентнi) облiгацiї", "Iнформацiя про iншi цiннi 

папери, випущенi емiтентом (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних 



облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)", "Iнформацiя про 

похiднi цiннi папери емiтента" - не заповнено у зв'язку з тим, що емiтентом не 

здiйснено випуски вiдповiдних цiнних паперiв.  

Роздiл "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не 

заповнено у зв'язку з тим, що протягом звiтного перiоду викуп власних акцiй 

емiтентом не здiйснювався. Рiшення про викуп власних акцiй емiтентом не 

приймалось. 

Роздiл "Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" не заповнено 

у зв'язку з iснуванням протягом звiтного року цiнних паперiв емiтента у 

бездокументарнiй формi, що не передбачає видачi сертифiкатва цiнних 

паперiв. 

Роздiл "Iнформацiя про фiзичних осiб - засновникiв емiтента та вартiсть 

належних їм акцiй" не заповнено у зв'язку з вiдсутнiстю фiзичних осiб серед 

засновникiв емiтента. 

У роздiлi "Iнформацiя щодо освiти та стажу роботи посадових осiб емiтента" 

не зазначено паспортнi данi посадових осiб у зв'язку з вiдсутнiстю згоди 

вiдповiдних фiзичних осiб на розкриття паспортних даних. 

У Роздiлi "Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй 

емiтента" паспортнi данi фiзичних осiб не заповнено як вiдомостi, не 

обов'язковi до заповнення згiдно законодавства. Прiзвища, iм'я та по батьковi 

фiзичних осiб не зазначено у зв'язку з вiдсутнiстю вiдповiдного дозволу 

фiзичних осiб (зазначено "Фiзична особа").  

Iнформацiю щодо вартостi чистих активiв емiтента не заповнено, оскiльки 

зазначенi данi не заповнюються банками. 

У звiтi про корпоративне управлiння не заповнено вiдомостi щодо iнших 

посадових осiб акцiонерного товариства, якi вiдповiдають за зберiгання 

протоколiв загальних зборiв акцiонерiв, засiдань Наглядової ради, Правлiння, 

у зв'язку з вiдсутнiстю таких осiб. 

Вiдомостi "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв 

продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не 

заповнено, оскiльки такi вiдомостi згiдно законодавства не заповнюються 

банками.  

Iнформацiю про гарантiї третьої особи за випусками боргових цiнних паперiв 

не заповнено, оскiльки протягом звiтного року вiдсутнi факти надання 

гарантiї третьою особою щодо виконання зобов'язань емiтента за випуском 

боргових цiнних паперiв, за яким надано такi гарантiї. 

Iнформацiю щодо випуску сертифiкатiв ФОН, iпотечних облiгацiй не 

заповнено у зв'язку з тим, що вiдповiднi цiннi папери не випускались 

емiтентом. 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнено у зв'язку з тим, що емiтентом 

не випускалось цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами нерухомостi.  

В роздiлi "Iнформацiя про дивiденди" щодо вiдомостей звiтного перiоду у 

пунктах "Дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв" та "Дата виплати дивiдендiв" встановлено дату попереднього 

звiтного перiоду, а саме - 01.06.2011 року. Оскiльки програмними засобами з 

формування звiту не передбачено можливостi не встановлювати дату, якщо 

виплата дивiдендiв не виконувалась. 

В роздiлi "Iнформацiя про осiб, послугами яких користується емiтент" для 

осiб, якими не отримано лiцензiї на провадження окремих видiв дiяльностi, в 

пунктi "Дата видачi лiцензiї або iншого документа" встановлено "01.01.2013", 

оскiльки програма формування звiту не передбачає можливостi вiдмовитись 

вiд визначення дати видачi лiцензiї у разi її фактичної вiдсутностi. 



Через технiчнi особливостi програми розмiщений у програмi звiт про 

сукупний дохiд не виводиться у кiнцевому рiчному звiтi. Звiт про сукупний 

дохiд банку у звiтному роцi додається до рiчного звiту в паперовiй формi. 

Програма формування звiту не передбачає можливостi вiдображення у Звiтi 

про власний капiтал показника "Виправлення помилок", тому в таблицях звiту 

не вiдображено наступнi утрочнення:  

"Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому перiоду (до 

перерахунку)" в частинi нерозподiленого прибуткуна кiнець 2010 року 

становив 1499979 тис. грн. Внаслiдок виправлення помилок на суму 47 тис. 

грн. нерозподiлений прибуток на початок 2011 року становив 1500026 тис. 

грн. Аналогiчно на 47 тис. грн. скориговано показники у колонках "Належить 

власникам банку: усього" та "Усього власного капiталу". 

Програма формування звiту не вiдображає сумарнi значення "Емiсiя акцiй:" та 

"Власнi акцiї, що викупленi в акцiонерiв:", при цьому затверджена фiнансова 

звiтнiсть емiтента мiстить вiдомостi про вiдповiднi сумарнi значення. 

Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом не складався. 



3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

3.1.3. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 

49094 

3.1.5. Область, район 

Дніпропетровська ,  

3.1.6. Населений пункт 

м.Днiпропетровськ 

3.1.7. Вулиця, будинок 

вул. Набережна Перемоги, 50 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 

А01 № 054809 

3.2.2. Дата державної реєстрації 

19.03.1992 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво 

Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

14897555475.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

14897555475.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

Управлiння Нацiонального банку України у Днiпропетровськiй областi 

3.3.2. МФО банку 

305299 

3.3.3. Поточний рахунок 

32009100400 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
 



рахунком у іноземній валюті 

Commerzbank AG, Frankfurt am Main SWIFT: COBADEFF 
 

3.3.5. МФО банку 
 

3.3.6. Поточний рахунок 
 

400 8867004 01 
 

3.4. Основні види діяльності 

65.12 IНШI ВИДИ ГРОШОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська лiцензiя 22 05.10.2011 
Нацiональний 

банк України 

(дiє 

безстроково) 

Опис 

На пiдставi лiцензiї Нацiонального банку України 

№22 вiд 05.10.2011 року та ч.3 ст. 47 Закону 

України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" Банк 

здiйснює наступнi операцiї: 1) залучення у вклади 

(депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд 

необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб; 2) 

вiдкриття та ведення поточних 

(кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому 

числi у банкiвських металах; 3) розмiщення 

залучених у вклади (депозити), у тому числi на 

поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд 

свого iменi, на власних умовах та на власний ризик. 

В подальшому Товариство планує продовжувати 

термiн дiї лiцензiї. 

  

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 22 05.10.2011 
Нацiональний 

банк України 

(дiє 

безстроково) 

Опис 

На пiдставi генеральної лiцензiї на здiйснення 

валютних операцiй (з додатком) № 22 05.10.2011 

року Банк здiйснює наступнi операцiї: - 

неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - 

операцiї з готiвковою iноземною валютою та 

чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на 

iнкасо), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну 

iноземної валюти банкiв; - операцiї з готiвковою 

iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що 

здiйснюється в пунктах обмiну iноземної валюти, 

якi працюють на пiдставi укладених банками 

агентських договорiв з юридичними особами-

резидентами; - ведення рахункiв клiєнтiв 

(резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та 

клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; 

- ведення кореспондентських рахункiв банкiв 

(резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - 

ведення кореспондентських рахункiв банкiв 

(нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; - 

вiдкриття кореспондентських рахункiв в 

уповноважених банках України в iноземнiй валютi 



та здiйснення операцiй з ними; - вiдкриття 

кореспондентських рахункiв у банках 

(нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення 

операцiй з ними; - залучення та розмiщення 

iноземної валюти на валютному ринку України; - 

залучення та розмiщення iноземної валюти на 

мiжнародних ринках; - торгiвля iноземною 

валютою на валютному ринку України [за 

винятком операцiй з готiвковою iноземною 

валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що 

здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної 

валюти банкiв i агентiв]; - торгiвля iноземною 

валютою на мiжнародних ринках; - залучення та 

розмiщення банкiвських металiв на валютному 

ринку України; - залучення та розмiщення 

банкiвських металiв на мiжнародних ринках; - 

торгiвля банкiвськими металами на валютному 

ринку України; - торгiвля банкiвськими металами 

на мiжнародних ринках; - валютнi операцiї на 

валютному ринку України, якi належать до 

фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону 

України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не 

зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу 

другого Положення про порядок надання банкам i 

фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на 

здiйснення валютних операцiй, затвердженого 

постановою Правлiння Нацiонального банку 

України вiд 15.08.2011 № 281; - валютнi операцiї на 

мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових 

послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про 

фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг" та не зазначенi в абзацах 

другому - сiмнадцятому роздiлу другого 

Положення про порядок надання банкам i фiлiям 

iноземних банкiв генеральних лiцензiй на 

здiйснення валютних операцiй, затвердженого 

постановою Правлiння Нацiонального банку 

України вiд 15.08.2011 № 281. В подальшому 

Товариство планує продовжувати термiн дiї 

лiцензiї. 

  

Iндивiдуальна лiцензiя на розмiщення валютних цiнностей на 

рахунках за межами України 
1-Б 29.08.2012 

Нацiональний 

банк України 
31.07.2013 

Опис 
В подальшому Товариство планує продовжувати 

термiн дiї лiцензiї. 

  

 Iндивiдуальна лiцензiя на здiйснення iнвестицiї за кордон 3 10.09.2012 
Нацiональний 

банк України 
01.08.2013 

Опис 
В подальшому Товариство планує продовжувати 

термiн дiї лiцензiї 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

АЕ 

185016 
17.10.2012 

Нацiональна 

комiссiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Строк дiї 

лiцензiї 

необмежений 



Опис 

Згiдно вимог закону "Про депозитарну систему 

України" у 2013 роцi планується отримання 

лiцензiй на такi види депозитарної дiяльностi: - 

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи; - 

дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв 

спiльного iнвестування; - дiяльнiсть iз зберiгання 

активiв пенсiйних фондiв. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть) 

АЕ 

№185058 
17.10.2012 

Нацiональна 

комiссiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Строк дiї 

лiцензiї 

необмежений 

Опис 
Товариство планує продовжувати термiн дiї 

лiцензiї пiсля його закiнчення. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть) 

АЕ 

№185059 
17.10.2012 

Нацiональна 

комiссiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Строк дiї 

лiцензiї 

необмежений 

Опис 
Товариство планує продовжувати термiн дiї 

лiцензiї пiсля його закiнчення. 

  

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування 

об'єднання 
Місцезнаходження об'єднання 

Приднiпровська 

фондова бiржа (ПФБ) 
вул. Набережна iм. Ленiна, 17, кiмн.332, м. Днiпропетровськ, 49000 

Опис 

Приднiпровська фондова бiржа (далi ПФБ) є приватним акцiонерним товариством, яке 

органiзує торгiвлю на ринку цiнних паперiв, створене та здiйснює свою дiяльнiсть 

вiдповiдно до вимог законодавтсва України. Основними функцiями ПФБ є: - створення умов 

щодо конкурентного цiноутворення на цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти шляхом 

зосередження попиту та пропозицiй на їх купiвлю-продаж; - пiдтримання цiлiсностi та 

стабiльностi ринку цiнних паперiв шляхом запровадження справедливих та рiвних для усiх 

учасникiв бiржових торгiв правил поведiнки; - забезпечення прозоростi ринку цiнних 

паперiв через оприлюднення iнформацiї, що характеризує кон`юнктуру ринку; - 

забезпечення iнформування учасникiв бiржових торгiв та iнвесторiв щодо емiтентiв та їхнiх 

цiнних паперiв; - застосування ефективних технологiй укладення бiржових угод та 

виконання бiржових контрактiв, що вiдповiдають мiжнародним стандартам; - забезпечення 

захисту учасникiв бiржових торгiв та iнвесторiв вiд зловживань шляхом установлення вимог 

щодо допуску до торгiвлi, проведення торгiв, застосування процедур нагляду, контролю та 

накладання санкцiй за порушення. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є членом об'єднання, 

користується правами та виконує обов'язки, передбаченi Статутом об'єднання. Членство в 

об'єднаннi є бестроковим та припиняється у випадках, передбачених Статутом ПФБ. 

  

Професiйна асоцiацiя 

реєстраторiв i 

депозитарiїв (ПАРД) 

вул. Щорса, 32 б, примiщення 61, Київ, 01133 

Опис 

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв (надалi - ПАРД) - об'єднання юридичних 

осiб, що отримали лiцензiю на здiйснення депозитарної дiяльностi на ринку цiнних паперiв. 

ПАРД створена з метою забезпечення провадження дiяльностi професiйними учасниками 

фондового ринку, якi є членами ПАРД, розроблення i затвердження правил, стандартiв 



професiйної поведiнки. Виконання повноважень саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних 

паперiв є прiоритетним напрямком дiяльностi ПАРД. До основних функцiй ПАРД належать: 

1.. Участь в розробцi та вдосконаленнi законодавства з питань регулювання ринку цiнних 

паперiв, корпоративного управлiння, розбудови системи депозитарного облiку. 2. Захист 

прав власникiв цiнних паперiв. 3. Сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж 

суб`єктами фондового ринку. Метою створення та дiяльностi ПАРД не є досягнення угоди 

щодо розподiлу фондового ринку, а також не є координацiя дiяльностi її членiв на цьому 

ринку у жодний спосiб, який би порушував законодавство про захист економiчної 

конкуренцiї. 4. Iнформацiйна, консультацiйна, методична i технiчна пiдтримка членiв ПАРД. 

5. Впровадження системи посередництва i вирiшення спорiв, що можуть виникати мiж 

членами ПАРД або мiж її членами i третiми особами. 6. Вивчення i розповсюдження 

передового мiжнародного досвiду в галузi фондового ринку та професiйної дiяльностi на 

ринку цiнних паперiв, у сферi саморегулювання, налагодження мiжнародного 

спiвробiтництва. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є членом ПАРД безстроково (членство в ПАРД 

припиняється у випадках, передбачених Положенням про членство в ПАРД), виконує 

обов'язки та користується правами, наданими членам ПАРД вiдповiдно до Статуту ПАРД та 

Положення про членство в ПАРД. 

  

Незалежна асоцiацiя 

банкiв України 

(Асоцiацiя "НАБУ") 

вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська), 72, поверх 13, офiс 25, м. Київ, Україна, 

03150 

Опис 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є засновником та з 24.11.2011 року членом Асоцiацiї "Незалежна 

асоцiацiя банкiв України", створеної 4 листопада 2011 року. Основною метою (цiллю) 

дiяльностi Асоцiацiї є: - захист прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї; - представництво 

iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, установами та iншими 

особами; - формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань функцiонування 

банкiвської системи, їх представництво та пiдтримка у вiдносинах з третiми особами; - 

сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного функцiонування 

банкiвської системи; - участь в розробцi державних програм розвитку банкiвської системи; - 

вирiшення конкретних завдань та спiльних проблем, що виникають у банкiвськiй сферi та 

впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї; - налагодження вiдносин з банками та 

банкiвськими об'єднаннями iнших країн; - створення позитивного iмiджу банкiвської 

системи України; - сприяння розвитку та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського 

сектору економiки України. Завдання Асоцiацiї: - представництво та захист iнтересiв членiв 

Асоцiацiї у вiдносинах з Нацiональним банком України та iншими державними органами та 

установами; - надання членам Асоцiацiї iнформацiйної, правової, органiзацiйної та iншої 

пiдтримки; - налагодження мiжнародних зв'язкiв Асоцiацiї з зарубiжними банками та їх 

об'єднаннями; - участь у процесi розробки та прийняттi нормативних документiв, що 

стосуються банкiвської дiяльностi; - пiдвищення довiри громадян до банкiвської системи 

України; - координацiя дiй членiв Асоцiацiї для реалiзацiї спiльних проектiв. ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" виконує зобов'язання та користується правами, визначеними Статутом 

Асоцiацiї для членiв Асоцiацiї ii Статутом. Членство в Асоцiацiї є бестроковим та 

припиняеється в порядку, передбаченому її Статутом. 

  

Асоцiацiя 

"Днiпровський 

Банкiвський Союз" 

пр. Карла Маркса, 60, офiс 519, м. Днiпропетровськ, 49000 

Опис 

Асоцiацiя "Днiпровський Банкiвський Союз" (надалi Союз) - добровiльне об'єднання банкiв 

та iнших юридичних осiб, зареєстрованих у вiдповiдностi до чинного законодавства. 

Основними задачами Союзу є: * захист прав та iнтересiв учасникiв Союзу в органах 

державної влади, суспiльних, а також в iнших органiзацiях, установах та пiдприємствах як в 

Українi, так i за кордоном; * формування професiйної цiлiсностi та етики, спираючись на 

фундаментальнi основи добросовiсної конкуренцiї; * сприяння банкам в проведеннi 

(реалiзацiї) фiнансових програм, координацiя господарської дiяльностi учасникiв без права 

втручання в їх виробничу й комерцiйну дiяльнiсть, прийняття управлiнських рiшень. * 

органiзацiйне забезпечення спiльних довготермiнових програм; * створення ефективної 

системи iнформацiйного забезпечення та впровадження нових банкiвських технологiй; * 

вирiшення взаємних претензiй за допомогою постiйно дiючого Третейського суду, 

утвореного в межах Союзу; * участь в розробцi та суспiльнiй експертизi законодавчих та 

iнших нормативних актiв про банкiвську дiяльнiсть. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є членом 



Союзу, користується всiма правами та виконує обов'язки, передбаченi Статутом Союзу. 

Членство в Союзi є бестроковим та припиняється в порядку, передбаченому Статутом 

Союзу. 

  

Асоцiацiя "Фондове 

Партнерство" 
вул. Щорса, 31 (5 поверх), м. Київ, Україна, 01133 

Опис 

Асоцiацiя "Фондове Партнерство" (ранiше - Асоцiацiя ПФТС) створена в лютому 1996 року i 

на сьогоднiшнiй день є одним iз найчисельнiших та найбiльш авторитетних об'єднань 

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, що отримало визнання серед представникiв 

органiв державної влади та iнвесторiв на ринку цiнних паперiв, як в Українi, так i за її 

межами. Констатуючи завершення першого етапу дiяльностi Асоцiацiї, коли Асоцiацiя та 

Бiржа ПФТС розвивалися спiльно, Асоцiацiя об'єднувала здебiльшого учасникiв Бiржi та 

концентрувалась на створеннi бiржового ринку, на новому етапi розвитку Асоцiацiя ставить 

своєю цiллю сприяння розвитку вiдкритого i рiвно-доступного фондового ринку, 

забезпечення практики чесного ведення дiяльностi на фондовому ринку, впровадження 

правил i стандартiв професiйної поведiнки, захист iнтересiв своїх членiв, пiдтримання 

належного балансу мiж iнтересами членiв Асоцiацiї та iнвесторами. Для досягнення своєї 

мети Асоцiацiя "Фондове Партнерство" ставить перед собою наступнi завдання: * 

Розроблення, поширення етичних норм, правил i стандартiв провадження професiйної 

дiяльностi на фондовому ринку та контроль за їх додержанням членами Асоцiацiї; * 

Забезпечення захисту прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї; * Впровадження 

ефективних механiзмiв розв'язання спорiв мiж членами Асоцiацiї, мiж членами Асоцiацiї та 

їх клiєнтами, мiж Асоцiацiєю i її членами; * Сприяння професiйному розвитку та 

впровадження вимог до професiйної квалiфiкацiї фахiвцiв - працiвникiв членiв Асоцiацiї; * 

Захист iнтересiв та розвиток всiєї iндустрiї торгiвлi цiнними паперами; * Впровадження 

нових можливостей та фiнансових iнструментiв; * Забезпечення вiдкритостi та 

iнформацiйної прозоростi на ринку та iн.; * Сприяння створенню i вдосконаленню 

законодавчого i регуляторного середовища для фондового ринку України; * Сприяння 

гармонiзацiї законодавства України iз законодавством Європейського Союзу та його 

реформування з використанням досвiду розвинених ринкiв; * Забезпечення iнформування 

членiв Асоцiацiї про законодавство, яке регулює їх професiйну дiяльнiсть, може стосуватися 

їх дiяльностi, а також про змiни до нього; * Сприяння захисту прав iнвесторiв та клiєнтiв 

членiв Асоцiацiї шляхом розроблення та впровадження вiдповiдних заходiв захисту, а також 

шляхом забезпечення додержання членами Асоцiацiї етичних норм, правил та стандартiв 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку тощо. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є членом 

Асоцiацiї, користується правами та виконує обов'язки, передбаченi Статутом Асоцiацiї для її 

членiв. Членство в Асоцiацiї є безстроковим и припиняється у випадках, передбачених її 

Статутом. 

  

Асоцiацiя «Українськi 

Фондовi Торговцi» 
49000, Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30 

Опис 

Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв – Асоцiацiя "Українськi Фондовi 

Торговцi" (до 17.03.2009р. - Асоцiацiя «Регiональний Фондовий Союз») (далi – Асоцiацiя) 

була заснована 14 грудня 2004 року та здiйснює свою дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на 

пiдставi Cвiдоцтва про реєстрацiю об’єднання як саморегулiвної органiзацiї, що видано 

НКЦПФР 22 червня 2012 року № 3. Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" створена 

12.03.2009 р. (Свiдоцтво про реєстрацiю) шляхом консолiдацiї трьох СРО (СРО 

«Регiональний Фондовий Союз», СРО ВАТ "Київська Мiжнародна Фондова Бiржа", СРО 

ЗАТ "Українська Фондова Бiржа") на перших Загальних зборах Асоцiацiї. Мета та завдання, 

поставленi перед Асоцiацiєю, оприлюдненi в Спiльнiй Заявi СРО, що 

консолiдувалися.Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об’єднанням професiйних 

учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами. Асоцiацiя 

досить реалiстично оцiнює сучасний стан вiтчизняного фондового ринку. На жаль, 

незважаючи на постiйне зростання обсягiв торгiвлi, цiни активiв та капiталiзацiї 

пiдприємств, ринок цiнних паперiв так i не став локомотивом зростання економiки України. 

Не в останню чергу це пов’язано з нечисленнiстю його учасникiв, оскiльки масовий iнвестор 

(населення) ставиться до операцiй на ринку цiнних паперiв з певною недовiрою. Безумовно, 

кожний учасник ринку зацiкавлений в збiльшеннi кiлькостi клiєнтiв. Тому спiльною метою 

професiйних учасникiв фондового ринку наша Асоцiацiя вважає створення нормативних, 

технологiчних та органiзацiйних умов для максимального залучення на ринок iнвесторiв – 



фiзичних осiб, для розвитку рiтейлової складової ринку цiнних паперiв. Iнформацiйнi 

повiдомлення для членiв Асоцiацiї щодо: - рiшення вiд 22 травня 2009 року N 483 Про 

видачу Свiдоцтва про реєстрацiю об'єднання як саморегулiвної органiзацiї, яка об'єднує 

юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, Асоцiацiї "Українськi фондовi торговцi"; - технiчних 

питань, повязаних iз процедурою консолiдацiї; - вiдсутностi необхiдностi погодження вступу 

до асоцiацiї з АМКУ. 1. Нормативнi пропозицiї Асоцiацiї Асоцiацiя веде активну участь у 

розробках, внесеннi змiн та наданнi пропозицiй до нормативних актiв НКЦПФР, що 

стосуються реформування вiтчизняної фондової системи та створення передумов для 

формування в Українi Iнтернет-трейдингу. Асоцiацiєю були наданi пропозицiї по 

системному, концептуальному внесенню змiн та прийняттю нових, найбiльш актуальних для 

впорядкування органiзованого фондового ринку, нормативних документiв. Члени Асоцiацiї 

можуть скористатися досвiдом та професiоналiзмом фахiвцiв Асоцiацiї для отримання 

квалiфiкованих консультацiй щодо застосування нормативної бази з питань дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами. 2. Технологiчнi пропозицiї Асоцiацiї Дослiдження щодо стану 

автоматизацiї нацiонального ринку цiнних паперiв, проведене нами серед учасникiв 

фондового ринку, демонструє, що вже зараз досить широке коло торговцiв цiнними 

паперами технологiчно готове до активного трейдингу, озброївши свої бек-офiси 

автоматизованими комплексами внутрiшнього облiку. Асоцiацiя запроваджує такi 

широкоформатнi проекти як створення програмних продуктiв для професiйних учасникiв 

фондового ринку для забезпечення наскрiзної автоматизацiї їх дiяльностi та електронного 

документообiгу. 3. Органiзацiйна дiяльнiсть Асоцiацiї Асоцiацiя налагодила ефективну 

спiвпрацю з державними органами, депозитарними та банкiвськими установами, фондовими 

бiржами, саморегулiвними органiзацiями, що об’єднують професiйних учасникiв фондового 

ринку. За рахунок налагодженої спiвпрацi Асоцiацiя здiйснює дiяльнiсть по модернiзацiї 

бiржової та депозитарної iнфраструктури фондового ринку, налагодженню взаємодiї з 

платiжною системою для забезпечення гарантованих розрахункiв за договорами, укладеними 

на органiзованому фондовому ринку. Активна дiяльнiсть Асоцiацiї щодо представництва 

iнтересiв торговцiв цiнними паперами забезпечила стрiмке зростання кiлькостi членiв 

Асоцiацiї. Головними цiлями Асоцiацiї є: виконання функцiй та повноважень саморегулiвної 

органiзацiї професiйних учасникiв фондового ринку вiдповiдно до чинного законодавства 

України забезпечення високого професiйного рiвня дiяльностi членiв Асоцiацiї 

представництво членiв Асоцiацiї та захист їх професiйних iнтересiв, в тому числi шляхом їx 

представництва в органах державної влади професiйна пiдготовка та пiдвищення 

квалiфiкацiї фахiвцiв членiв Асоцiацiї iнформування членiв Асоцiацiї стосовно 

законодавства, яке регулює їх професiйну дiяльнiсть, та про всi змiни, що вносяться до нього 

розробка та контроль за дотриманням норм та правил поведiнки, регламентiв, правил 

здiйснення операцiй з фiнансовими iнструментами, вимог до професiйної квалiфiкацiї 

фахiвцiв членiв Асоцiацiї та iнших документiв, передбачених законодавством впровадження 

ефективних механiзмiв розв'язання спорiв мiж членами Асоцiацiї, мiж членами Асоцiацiї та 

їх клiєнтами, iншими фiнансовими установами розроблення та впровадження заходiв щодо 

захисту клiєнтiв членiв Асоцiацiї та iнших iнвесторiв, а також дотримання етичних норм та 

правил поведiнки членiв Асоцiацiї у їх взаєминах з клiєнтами створення системи довiри 

iнвесторiв до професiйних учасникiв фондового ринку сприяння у створеннi належної 

законодавчої бази для розвитку фiнансового ринку України. сприяння розвитку 

добросовiсної конкуренцiї мiж професiйними учасниками фондового ринку iнформування 

громадськостi про дiяльнiсть Асоцiацiї та її членiв. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є членом 

об'єднання, користується правами та виконує обов'язки, передбаченi Статутом об'єднання. 

Членство в об'єднаннi є бестроковим та припиняється у випадках, передбачених Статутом 

об'єднання. 

  

3.7. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

Moody's Investors 

Service Ltd  

міжнародне рейтингове 

агентство 
07.12.2012 

BFSR: E+. BCA, Adjusted 

BCA: b2. NSR: A3 

Fitch Ratings Ltd.  міжнародне рейтингове 28.09.2012 Viability Rating: b. 



агентство IDR: B/B 

4. 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) 

УКРАЇНСЬКО-КIПРСЬКЕ 

АТЗТ З II "ПРИВАТ-

IНТЕРТРЕЙДIНГ" 

20006660 
49094 Днiпропетровськ 

Набережна Перемоги, 42Б 
0.000000000000 

ТОВ "СОЛМ ЛТД" 13419574 
49000 Днiпропетровськ 

Набережна Перемоги, 42 
0.000000000000 

ТОВ "ВIСТ ЛТД" 20299113 
49000 Днiпропетровськ 

Набережна Перемоги, 32 
0.000000000000 

ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" 13421602 
49094 Днiпропетровськ 

Набережна Перемоги, 42Б 
0.000000000000 

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 0.000000000000 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу у 2012 роцi: 24 495.82 осiб.  

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом у 2012 роцi: 

384 осiб за сумiсництвом, 2805 осiб - позаштатнi працiвники, всього - 3 189 осiб. 

Працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - вiдсутнi. 

Фонд оплати працi штатних працiвникiв у 2012 роцi порявняно з попереднiм звiтним перiодом 

збiльшено на 2,6%: 

2012 рiк - 1 989 234,90 тис.грн.; 

2011 рiк - 1 939 333,50 тис.грн. 

Фонд оплати працi всiх працiвникiв у 2012 роцi порявняно з попереднiм звiтним перiодом 

збiльшено на 3,2%: 

2012 рiк - 2 101 479,50 тис.грн.;  

2011 рiк - 2 035 581,00 тис.грн.  

Кадрова полiтика є засадним нормативним документом банку, що регулює управлiння трудовим 

ресурсом банку.  

Призначення - забезпечити успiшну реалiзацiю Стратегiї банку i єдиний пiдхiд до управлiння 

персоналом. Кадрова полiтика є основою для розробки системи управлiння персоналом i 

формування усiх планових, а також нормативно-методичних документiв банку.  

Мета кадрової полiтики банку - пiдвищення якостi персоналу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" i 

ефективностi його працi до рiвня кращих найбiльших банкiв СНД.  

Змiст кадрової полiтики формується стосовно основних функцiй управлiння персоналом:  

- планування i монiторинг чисельностi, а також структури;  

- ротацiя (прийом, перемiщення, звiльнення);  

- професiйна пiдготовка;  

- органiзацiя працi, включаючи нормування, регламентацiю, створення робочих мiсць тощо;  

- мотивацiя працi, включаючи оплату працi а також додаткове матерiальне i нематерiальне 

стимулювання. 

З метою пiдвищення квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" одним з 

перших в Українi створив Корпоративний Унiверситет (2003р.). Дiяльнiсть ПриватУнiверситету 

дає можливiсть залучати квалiфiкованих фахiвцiв у банк, забезпечувати безперервне пiдвищення 



їх професiйного рiвня, утримувати ключових працiвникiв. 

Програма ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з взаємодiї з вищими навчальними закладами неодноразово 

визнана однiєю з найкращих за версiєю журналу Фокус.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння — Директор Київського ГРУ 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Заворотний Володимир Григорович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1958 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Українська сiльськогосподарча академiя, спец. - електрифiкацiя с/г, 1980р; Українська 

сiльськогосподарча академiя, спец. — менеджмент органiзацiй, 1990р., Українська академiя 

банкiвської справи, спец. — банкiвська справа, 2003 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

33 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Директора Київського Головного регiонального управлiння ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.  

Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 



написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 

договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiтного року.  

У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного 

року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - перший секретар К-Святошинського РКЛКСМУ, голова 

ЦКК ЛКСМУ ,голова контрольної комiсiї,Директора Київського Головного регiонального 

управлiння ПриватБанку, Перший заступник Голови Правлiння.  

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Кредитнi карти та зарплатнi проекти» 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гороховський Олег Володимирович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1974 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1996 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

16 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керiвника бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. 

Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 



особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим 

договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiтного року.  

У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного 

року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - куратора вiддiлу кореспондентських вiдношень Валютного 

управлiння, Начальнику сектору Управлiння кореспондентських вiдношень, Заступника 

начальнику управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальнику управлiння мiжбанкiвського 

кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку - Заступника Керiвника 

Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Керiвника бiзнесу обслуговування iндивiдуальних 

VIP-клiєнтiв ПриватБанку.  

Iнша iнформацiя щодо попереднiх посад вiдсутня. 

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Перший Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Iнформацiйнi технологiї» 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Волков Микита Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1962 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургiйний iнститут iм. 

Л.I.Брєжнева, спец-ть - економiка та органiзацiя металургiйної промисловостi, 1984 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

20 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальника напрямку технiчної пiдтримки, Заступника Голови Правлiння ПАТ КБ 



"ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства, Першi Заступники 

Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 

договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiтного року.  

У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом 

звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - аспiрант, молодший науковий працiвник,Завiдуючий 

сектором обчислювальної технiки, начальник вiддiлу автоматизацiї банкiвської дiяльностi та 

економiчного аналiзу, В.О. Головного економiста, Начальник проекту регiональної клiрингової 

палати, Начальник Управлiння прискорених розрахункiв та технiчного забезпечення засобiв 

автоматизацiї та зв'язку, В.О. Заступника Голови Правлiння, В.О. Начальника напрямку технiчної 

пiдтримки, Заступник Голови Правлiння.  

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Перший Заступник Голови Правлiння — Керiвник корпоративного VIP-бизнесу 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Яценко Володимир Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 



д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1968 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - Iнформацiйнi управляючi 

системи та технологiї, 1992 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступника Голови Правлiння банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язкипосадової особи визначенi у Статутi Товариства., Першi Заступники 

Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 

договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiтного року.  

У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом 

звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - Комерцiйний агент, Начальник сектору погашення 

кредитної заборгованостi, Начальник вiддiлу бiржової заборгованостi, Заступник Начальника 

Валютного управлiння по валютним операцiям, Начальник Валютного управлiння, В.О. Керiвника 

Напрямку "Мiжбанкiвськiй бiзнес", Заступник Голови Правлiння банку.  

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 



* 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. 

6.1.1. Посада 

Перший Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Новiков Тимур Юрiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1973 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Державна гiрнича академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1995 р.Київська 

вища банкiвськая школа мiжнародного iнституту ринкових вiдносин та пiдприємництва, 

спецiальнiсть - Фiнанси i кредит, 1998 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

16 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступника Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства, Першi Заступники 

Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 

договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 



Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiтного року.  

У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом 

звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад, що обiймав - бухгалтер, Експерт вiддiлу документарних операцiй, 

Начальник вiддiлу документарних операцiй, Начальник вiддiлу фiнансування мiжнародної 

торгiвлi, Заступник Начальника Управлiння фiнансування мiжнародної торгiвлi та документарних 

операцiй, Начальник Управлiння фiнансування мiжнародної торгiвлi та документарних операцiй, 

Директор Департаменту мiжнародних корпоративних операцiй, Заступник Голови Правлiння 

банку. Iнша iнформацiя щодо попереднiх посад вiдсутня. 

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Генеральний Заступник Голови Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пiкуш Юрiй Петрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1962 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-металург (1985 р.), 

iнженер-економiст (1992 р.), Днiпропетровський нацiональний унiверситет, спецiальнiсть — 

фiнанси (2007) 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

20 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Першого Заступника Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства в межах суми, що 

еквiвалентна 500 000 (п'ятистам тисячам) доларiв США, вчиняє правочини (укладає договори, 

угоди, пiдписує контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та 

нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує 

граничну суму, встановлену Статутом.  

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 



господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Ради або Зборiв, з 

урахуванням вищевказаних обмежень; 

б) видає довiреностi в межах повноважень Правлiння i Голови Правлiння. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 

договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiтного року.  

У 2010 роцi за рiшенням Наглядової ради вiд 05.02.2010 р обраний на посаду Генерального 

заступника Голови Правлiння Банку на новий строк. Протягом звiтного року змiн у 

персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад, що обiймав - електромонтер, помiчник майстра, майстер, старший 

iнженер, начальник вiддiлу, зав вiддiлом, Заступник генерального Директора, Керiвник вiддiлу 

розвитку та iнвестицiй, Заступник Голови Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння.  

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Голова Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дубiлет Олександр Валерiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1962 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1984 р, 

Днiпропетровська нацiональна металургiйна академiя, спецiальнiсть - Пiдприємництво, 

менеджмент та маркетинг, 2000 р. 



6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

20 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

В.О. Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначенi у Статутi Товариства. 

а) дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях i 

пiдприємствах; 

б) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку; 

в) затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються оперативно-

господарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого законодавства України та 

затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової Ради та Правлiння, 

затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та 

порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов'язковi для виконання працiвниками 

Банку, затверджує тарифи на послуги Банку; 

г) вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з 

роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок 

оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi 

дiловi поїздки; 

д) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовим 

узгодженням Нацiонального банку України; 

е) вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим 

законодавством та цим Статутом; 

є) видає довiреностi; 

ж) здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов'язанi з дiяльнiстю Банку; 

з) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв господарювання 

та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах, 

якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови 

Правлiння вiдповiдно до Статуту. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть Голови Правлiння визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 

договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiтного року.  

У 2010 року за рiшенням Наглядової ради обраний на посаду Голови правлiння на новий строк. 

Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа протягом своєї 

дiяльностi:розмiтник,звукорежесер, майстер, iнженер, iнженер-економiст,комерцiйний директор, 

Заступника Голови Правлiння, перший заступник Голови Правлiння банку,В.О. Голови Правлiння. 

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Голова Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Боголюбов Геннадiй Борисович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1962 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, промислово та громадянське 

будiвництво, iнженер. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ " Укрнафта"- член наглядової ради 

6.1.8. Опис 

Голова Наглядової Ради Банку обирається загальними зборами з числа членiв Наглядової ради 

простою бiльшiстю голосiв.  

Голова Наглядової Ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової Ради та головує на 

них, вiдкриває загальнi збори, органiзовує обрання секретаря загальних зборiв, пiдписує трудовий 

договiр з Головою Правлiння Банку та з головним бухгалтером, здiйснює iншi повноваження, 

передбаченi статутом та положенням про Наглядову Раду.  

У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження 

здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або 

положенням про Наглядову Раду Банку.  

До компетенцiї Наглядової Ради належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Банку; 

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 

5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 

8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння: 

8.1) обирає, призначає та звiльняє Голову Правлiння Банку; 

8.2.) обирає, призначає та звiльнює членiв Правлiння; 

8.3.) визначає кiлькiсний склад Правлiння Банку; 

9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами 

виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;  

10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;  

11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;  

12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;  

13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг;  

14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 



строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визн3аченого п. 8.6 цього Статуту;  

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв вiдповiдно до абз. 1 п. 9.2.10 та мають право на участь у загальних зборах 

вiдповiдно до п. 9.2.9 цього Статуту;  

16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, 

про заснування iнших юридичних осiб;  

17) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi 

нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;  

18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi;  

19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку 

або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

22) надсилання в порядку, передбаченому п. 10.2 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до п. 10.1 та п. 

10.2 цього Статуту;  

23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз 

законом або статутом Банку; 

24) контролює виконання рiшень Зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку; 

25) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв, затверджує їх статути та положення;  

26) заслуховує результати перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку фiнансово-господарської 

дiяльностi Банку, пропонує рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, визначає обсяг 

iнформацiї за результатами перевiрок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи 

забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї; 

27) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв фiлiй та представництв Банку;  

28) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття 

рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також 

для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню 

рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку; 

29) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, 

вказаних в пiдпунктi "28" цього пункту; 

30) приймає рiшення про приєднання до Банку iнших господарських товариств; 

31) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; 

32) затверджує звiти Правлiння Банку; 

33) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та 

цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; 

34) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

Банку; 

35) подає Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку; 

36) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку; 

37) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння Банку; 

38) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку; 

39) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку, фiлiй та представництв; 

40) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, 

приймає заходи щодо їх вирiшення; 

41) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку; 



42) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку; 

43) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв 

господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх 

статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад,якi займав протягом всiєї свої 

дiяльностi, а також iнформацiї щодо посад,якi обiймає на iнших пiдприємствах та отримуваної 

винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).  

Протягом 2012 року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Начальник департаменту фiнансового монiторингу 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Терьохiн Iгор Леонiдович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1960 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, спец-ть - обробка металiв тиском, рiк 

закiнчення - 1983. Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та 

пiдприємництва, спец-ть - Банкiвська справа, 1999 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальнику Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту загальної пiдтримки 

Загальносистемного корпоративного бiзнесу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. 

Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 



пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 

договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiтного року.  

У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного 

року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - лаборант,iнструктор, молодший науковий 

спiвробiтник,Бухгалтер Клiрингового управлiння, Бухгалтер Валютного управлiння, Начальник 

сектору кореспондентських рахункiв "NOSTRO", Начальник вiддiлу по контролю за експортно - 

iмпортними операцiями, Начальник вiддiлу валютного контролю та формування звiтностi - 

Заступник головного бухгалтеру Мiжбанкiвського бiзнесу, Начальник Управлiння зведеного 

облiку та аналiзу департаменту загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу, 

Заступник Голови Правлiння. 

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння — Директор Казначейства 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шмальченко Людмила Олександрiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1968 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1990 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керiвника Мiжбанкiвського бiзнесу-Директора казначейства ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 



Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. 

Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 

договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiтного року.  

У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

переобрана на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного 

року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - викладач iнституту, асистент кафедри, провiдний 

експерт,Начальник вiддiлу аналiзу та планування, Начальник вiддiлу операцiй на вiдкритому 

ринку, Начальник Управлiння операцiй на вiдкритому ринку, Керiвник Управлiння по роботi з 

державними борговими зобов'язаннями, Начальник Департаменту ресурсiв Казначейства, 

Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу-Директор казначейства 

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння — Керiвник Бизнесу бюджетування промислових i комерцiйних 

пiдприємств 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Чмона Любов Iванiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 



1958 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1980 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальника Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP - клiєнтiв ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. 

Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi. Оплата працi 

посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового договору та 

вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiтного року.  

У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

переобрана на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного 

року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав -економiст,ст. економiст,главний економiст, секретар РК 

ЛКСМУ, Головний спецiалiст по економiчному аналiзу, Начальник вiддiлу фiнансового 

менеджменту, Начальник Управлiння бiзнес - консалтингу та реструктуризацiї пiдприємств, 

Начальник Департаменту антикризової пiдтримки пiдприємств та проектного фiнансування 

корпоративних клiєнтiв, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних 

пiдприємств, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP - 

клiєнтiв 

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 



* 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. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння — Керiвник Бiзнесу обслуговування клiєнтiв 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гур'єва Тетяна Михайлiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1961 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iсторик, викладач iсторiї та 

суспiльство ведення, 1985 рiк, Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та 

пiдприємництва, спецiальнiсть - Банкiвська справа, 1999 рiк. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

21 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Начальнику Департаменту VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. 

Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 



договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiтного року.  

У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного 

року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - лаборант, документовед, Експера кредитного вiддiлу, 

Економiст кредитного вiддiлу, Начальник служби Кредитно - факторингового управлiння, 

Начальник вiддiлу персональних банкiвських послуг, Начальник вiддiлу банкiвського 

обслуговування, Начальник VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв, Начальник 

Департаменту VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв 

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лопатiна Марiя Дмитрiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1956 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпропетровський iнститут iнженерiв транспорту, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 

1983р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/н 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи визначено Статутом Товариства:  

а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України;  

б) вносить на Збори або Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї 

Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв 

клiєнтiв. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначається Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю".  

Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: 

Начальник планового вiддiлу, головний податковий iнспектор, головний бухгалтер, Голова 

Ревiзiйної комiсiї. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на оприлюднення 

iнформацiї щодо паспортних даних. 



Винагороду за виконання обов"язкiв голови ревiзiйної комiсiї посадова особа не отримувала(в 

тому числi в натуральнiй формi). 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.06.2010 р. (протокол №22 вiд 16.06.2010 р.) 

вiдбулись змiни в складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн 

у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мартинов Олексiй Георгiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1966 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-електромеханiк, 1989р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Член Наглядової ради ТОВ "СОЛМ"- директор 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки:  

Рада органiзовує свою роботу на пiдставi Положення "Про Наглядову Раду", прийнятого Зборами 

акцiонерiв. 

У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження 

здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або 

положенням про Наглядову Раду Банку.  

До компетенцiї Наглядової Ради належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Банку; 

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 

5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 

8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння: 

8.1) обирає, призначає та звiльняє Голову Правлiння Банку; 



8.2.) обирає, призначає та звiльнює членiв Правлiння; 

8.3.) визначає кiлькiсний склад Правлiння Банку; 

9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами 

виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;  

10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;  

11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;  

12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;  

13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг;  

14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визн3аченого п. 8.6 цього Статуту;  

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв вiдповiдно до абз. 1 п. 9.2.10 та мають право на участь у загальних зборах 

вiдповiдно до п. 9.2.9 цього Статуту;  

16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, 

про заснування iнших юридичних осiб;  

17) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi 

нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;  

18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi;  

19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку 

або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

22) надсилання в порядку, передбаченому п. 10.2 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до п. 10.1 та п. 

10.2 цього Статуту;  

23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз 

законом або статутом Банку; 

24) контролює виконання рiшень Зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку; 

25) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв, затверджує їх статути та положення;  

26) заслуховує результати перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку фiнансово-господарської 

дiяльностi Банку, пропонує рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, визначає обсяг 

iнформацiї за результатами перевiрок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи 

забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї; 

27) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв фiлiй та представництв Банку;  

28) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття 

рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також 

для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню 

рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку; 

29) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, 

вказаних в пiдпунктi "28" цього пункту; 

30) приймає рiшення про приєднання до Банку iнших господарських товариств; 

31) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; 

32) затверджує звiти Правлiння Банку; 

33) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та 

цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; 



34) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

Банку; 

35) подає Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку; 

36) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку; 

37) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння Банку; 

38) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку; 

39) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку, фiлiй та представництв; 

40) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, 

приймає заходи щодо їх вирiшення; 

41) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку; 

42) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку; 

43) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв 

господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх 

статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад,якi займав протягом всiєї свої 

дiяльностi, а також iнформацiю щодо посад,якi обiймає на iнших пiдприємствах . Винагороду (в 

тому числi в натуральнiй формi), за виконання своїх обов'язкiв протягом звiтного року посадова 

особа не отримувала. 

Протягом звiтного року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Наглядової ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Коломойський Iгор Валерiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1963 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпропетровсьий металургiйний iнститут, iнженер-металург, 1984р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Сентоза ЛТД"- директор 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки: Рада органiзовує свою роботу на пiдставi Положення "Про Наглядову 

Раду", прийнятого Зборами акцiонерiв. 

У разi неможливостi виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження 

здiйснює один iз членiв Наглядової Ради за її рiшенням, якщо iнше не передбачено статутом або 



положенням про Наглядову Раду Банку.  

До компетенцiї Наглядової Ради належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю Банку; 

2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про 

включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних 

зборiв; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу 

акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу; 

4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених товариством акцiй; 

5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 

8) обрання та вiдкликання повноважень голови i членiв Правлiння: 

8.1) обирає, призначає та звiльняє Голову Правлiння Банку; 

8.2.) обирає, призначає та звiльнює членiв Правлiння; 

8.3.) визначає кiлькiсний склад Правлiння Банку; 

9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з членами 

виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди;  

10) прийняття рiшення про вiдсторонення голови Правлiння вiд виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження голови Правлiння;  

11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;  

12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;  

13) обрання аудитора Банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру оплати його послуг;  

14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визн3аченого п. 8.6 цього Статуту;  

15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв вiдповiдно до абз. 1 п. 9.2.10 та мають право на участь у загальних зборах 

вiдповiдно до п. 9.2.9 цього Статуту;  

16) вирiшення питань про участь Банку у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, 

про заснування iнших юридичних осiб;  

17) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв Банку, затверджує економiчнi 

нормативи з працi i розмiри видаткiв на утримання i розвиток Банку;  

18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi;  

19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Банку 

або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

22) надсилання в порядку, передбаченому п. 10.2 цього Статуту, пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй вiдповiдно до п. 10.1 та п. 

10.2 цього Статуту;  

23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової Ради згiдно iз 

законом або статутом Банку; 

24) контролює виконання рiшень Зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку; 

25) приймає рiшення про створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх 

пiдприємств, фiлiй та представництв, затверджує їх статути та положення;  

26) заслуховує результати перевiрок Ревiзiйною комiсiєю Банку фiнансово-господарської 



дiяльностi Банку, пропонує рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв, визначає обсяг 

iнформацiї за результатами перевiрок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи 

забезпечення конфiденцiйностi iнформацiї; 

27) визначає органiзацiйну структуру та чисельнiсть працiвникiв фiлiй та представництв Банку;  

28) встановлює обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття 

рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також 

для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню 

рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку; 

29) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень, 

вказаних в пiдпунктi "28" цього пункту; 

30) приймає рiшення про приєднання до Банку iнших господарських товариств; 

31) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної комiсiї; 

32) затверджує звiти Правлiння Банку; 

33) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком, реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та 

цiнової полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; 

34) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

Банку; 

35) подає Зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку; 

36) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку; 

37) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв 

управлiння Банку; 

38) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку; 

39) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку, фiлiй та представництв; 

40) розглядає конфлiктнi ситуацiї, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом, 

приймає заходи щодо їх вирiшення; 

41) здiйснення iнших дiй щодо контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку; 

42) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку; 

43) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб'єктiв 

господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх 

статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад,якi займав протягом всiєї свої 

дiяльностi, а також iнформацiю щодо посад,якi обiймає на iнших пiдприємствах . Винагороду (в 

тому числi в натуральнiй формi), за виконання своїх обов'язкiв протягом звiтного року посадова 

особа не отримувала. 

Протягом звiтного року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член правлiння - Головний бухгалтер 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Коротiна Любов Iванiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 



1964 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Одеський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1992 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

24 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Головного бухгалтера ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Iншi права, обов'язки 

i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 

договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

щодо паспортних даних та винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiттного року.  

У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

переобрана на новий строк на посаду Член Правлiння-Головний бухгалтер. 

Перелiк попереднiх посад що обiймала посадова особа-старший бухгалтер,економiст,старший 

економiст, завiдуючий сектором, начальник вiддiлу, заступник головного бухгалтера банку. 

Протягом звiтного року змiн у складi посадових осiб не вiдбувалось. 

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Роздрiбний бiзнес» 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кандауров Юрiй Васильович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1963 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпропетровський гiрничий iнститут, спецiальнiсть - гiрничий iнженер, 1989 р. 

Нацiональна гiрнича академiя, спецiальнiсть - фiнанси та кредит, 1998 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

19 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керiвника бiзнесу "Обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. 



Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 

договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

щодо паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано 

протягом звiтного року.  

В 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного 

року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - Економiст кредитного вiддiлу, Начальник вiддiлу 

координацiї та контролю кредитних вкладень, Заступник начальника Управлiння з питань 

кредитування, Заступник начальника Кредитно - iнвестицiйного управлiння, Начальник 

Департаменту кредитної адмiнiстрацiї, В.О. Начальник Кредитно - iнвестицiйного управлiння, 

Начальник Управлiння ризиками, Управляючий Криворiзьким фiлiалом, Керiвник iндивiдуального 

бiзнесу, Керiвник бiзнесу "Обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв". 

Iнша iнформацiя щодо попереднiх посад вiдсутня. 

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння — Керiвник Центру електронного бiзнесу 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Вiтязь Олександр Павлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 



1969 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, "Прикладна математика", 1992 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

18 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керiвника бiзнесу "Центр електронного бiзнесу" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.  

Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 

договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

щодо паспортних даних та винагороди(в тому числi в натуральнiй формi), яку отримав протягом 

звiтного року.  

У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

обраний на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у 

персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - Начальника Департаменту пластикових карт, Керiвника 

бiзнесу "Центр електронного бiзнесу".  

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Служба Безпеки» 



6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Крижановський Станiслав Вiкентiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1960 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Криворiзький ордена Трудового Червоного Прапора гiрничорудний iнститут, спецiальнiсть 

- "Промислове та громадянське будiвництво". Українська державна юридична академiя. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

26 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керiвника напрямку "Служба Безпеки " ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.  

Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового 

договору та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення щодо 

паспортних даних та iнформацiї щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку 

отримано протягом звiтного року.  

У 2010 роцi згiдно з рiшенням Наглядової Ради вiд 05.02.2010 р. (протокол № 2 вiд 05.02.2010 р.) 

обраний на посаду Заступника Голови Правлiння Банку. Протягом звiтного року змiн у 

персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - Керiвник напрямку "Служби Безпеки ПАТ КБ 



"ПРИВАТБАНК".  

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Єршова Нiна Сергiївна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1949 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Караваєвський сiльськогосподарський iнститут, бухгалтерський облiк, спецiальнiсть - 

економiст, 1972р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

20 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ЗАТ "Компанiя "Приват Iнтертрейдiнг", головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки:  

а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України;  

б) вносить на Збори або Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї 

Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв 

клiєнтiв. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначається Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю".  

Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: 

державний податковий iнспектор, головний бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних. 

Винагороду за виконання своїх обов'язкiв, в тому числi в натуральнiй формi посадова особа не 

отримувала. 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.06.2010 р. (протокол №22 вiд 16.06.2010 р.) 

вiдбулись змiни в складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн 

у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Член Ревiзiйної комiсiї 



6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Басан Олена Iванiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1962 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1987р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

17 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки та обов'язки:  

а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України;  

б) вносить на Збори або Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї 

Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв 

клiєнтiв. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначається Положенням "Про Ревiзiйну комiсiю".  

Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: 

iнженер, державний податковий iнспектор, бухгалтер, головний бухгалтер. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних. 

Винагороду за виконання своїх обов'язкiв ,в тому числi в натуральнiй формi посадова особа не 

отримувала. 

Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 16.06.2010 р. (протокол №22 вiд 16.06.2010 р.) 

вiдбулись змiни в складi Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн 

у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 

6.1.1. Посада 

Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Загальний маркетинг та реклама» 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Дубiлет Дмитро Олександрович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або 

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

д/в данi вiдсутнi данi вiдсутнi 

6.1.4. Рік народження** 

1985 



6.1.5. Освіта** 

Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка,спецiальнiсть -Маркетинг, 2006р., 

MBA в Лондонськiй Бiзнес Школi, спецiальнiсть - Менеджмент органiзацiй, 2011р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

7 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

д/н 

6.1.8. Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. 

Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) дiють без довiреностi вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими органами 

державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними органами, у 

тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, 

органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами, 

органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах, 

господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому 

господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi 

України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi 

України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав, 

передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої 

особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання, 

пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або 

предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового 

визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi 

документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання 

та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд 

iменi Банку пiдписувати, подавати, пред'являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом 

копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов'язанi з цим повноваженням, а також 

подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих 

написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудовим 

договором та вiдображається у податкової звiтностi за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї 

паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку отримано протягом 

звiтного року.  

Перелiк попереднiх посад що обiймав — Керiвник Департаменту мiжнародних розрахункiв за 

валютними операцiями ГО. 

Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось. 

Iнша iнформацiя щодо попереднiх посад вiдсутня. 

Посадова особа не обiймає посад на iнших пiдприємствах. 

Посадова особа не має судимостей за посадовi та корисливi злочини. 

* 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. 



6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заступник Голови 

Правлiння — 

Директор Київського 

ГРУ 

Заворотний 

Володимир 

Григорович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
14.10.2003 193962 0.30004000000 193962 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння — 

Керiвник Напрямку 

«Кредитнi карти та 

зарплатнi проекти» 

Гороховський 

Олег 

Володимирович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
03.06.2011 121227 0.18753000000 121227 0 0 0 

Перший Заступник 

Голови Правлiння — 

Керiвник Напрямку 

«Iнформацiйнi 

технологiї» 

Волков Микита 

Анатолiйович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
17.01.2003 145472 0.22503000000 145472 0 0 0 

Перший Заступник 

Голови Правлiння — 

Керiвник 

корпоративного VIP-

бизнесу 

Яценко 

Володимир 

Анатолiйович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
17.01.2003 193962 0.30004000000 193962 0 0 0 

Перший Заступник 

Голови Правлiння 

Новiков Тимур 

Юрiйович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
17.01.2003 727363 1.12516000000 727363 0 0 0 

Генеральний 

Заступник Голови 

Правлiння 

Пiкуш Юрiй 

Петрович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
17.01.2003 193962 0.30004000000 193962 0 0 0 

Голова Правлiння 

Дубiлет 

Олександр 

Валерiйович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
17.01.2003 1454718 2.25030000000 1454718 0 0 0 



Голова Наглядової 

ради 

Боголюбов 

Геннадiй 

Борисович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
07.02.2003 21849620 33.79910000000 21849620 0 0 0 

Начальник 

департаменту 

фiнансового 

монiторингу 

Терьохiн Iгор 

Леонiдович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi  
0 0.00000000000 0 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння — 

Директор 

Казначейства 

Шмальченко 

Людмила 

Олександрiвна 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
03.06.2011 96981 0.15002000000 96981 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння — 

Керiвник Бизнесу 

бюджетування 

промислових i 

комерцiйних 

пiдприємств 

Чмона Любов 

Iванiвна 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
17.01.2003 145472 0.22503000000 145472 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння — 

Керiвник Бiзнесу 

обслуговування 

клiєнтiв 

Гур'єва Тетяна 

Михайлiвна 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
17.01.2003 145472 0.22503000000 145472 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Лопатiна Марiя 

Дмитрiвна 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi  
0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Мартинов 

Олексiй 

Георгiйович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi  
0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член Наглядової 

ради 

Коломойський 

Iгор Валерiйович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
07.02.2003 21849621 33.79910000000 21849621 0 0 0 

Член правлiння - 

Головний бухгалтер 

Коротiна Любов 

Iванiвна 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
17.01.2003 96981 0.15002000000 96981 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння — 

Керiвник Напрямку 

«Роздрiбний бiзнес» 

Кандауров Юрiй 

Васильович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
03.06.2011 96981 0.15002000000 96981 0 0 0 



Заступник Голови 

Правлiння — 

Керiвник Центру 

електронного бiзнесу 

Вiтязь Олександр 

Павлович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
03.06.2011 48491 0.07501000000 48491 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння — 

Керiвник Напрямку 

«Служба Безпеки» 

Крижановський 

Станiслав 

Вiкентiйович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi 
03.06.2011 48491 0.07501000000 48491 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння — 

Керiвник Напрямку 

«Загальний 

маркетинг та 

реклама» 

Дубiлет Дмитро 

Олександрович 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi  
0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Басан Олена 

Iванiвна 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi  
0 0.00000000000 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної 

комiсiї 

Єршова Нiна 

Сергiївна 

д/н данi вiдсутнi данi 

вiдсутнi  
0 0.00000000000 0 0 0 0 

Усього 47408776 73.33660000000 47408776 0 0 0 

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



7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

ТРIАНТАЛ 

IНВЕСТМЕНТС 

ЛТД 

193150 

3095 Кiпр Кiпр 

Limassol OMIROU 3 

AGIOS NIKOLAOS, 

P.C. 3095 

28.09.2011 16154900 24.99000000000 16154900 0 0 0 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Фiзична особа д/н данi вiдсутнi данi вiдсутнi 07.02.2003 21849621 33.79910000000 21849621 0 0 0 

Фiзична особа д/н данi вiдсутнi данi вiдсутнi 07.02.2003 21849620 33.79910000000 21849620 0 0 0 

Усього 59854141 92.58820000000 59854141 0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  



8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
12.04.2012 

Кворум 

зборів** 
92.499000000000 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний загальних зборiв акцiонерiв): 

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення з питань порядку 

проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4. Розгляд 

звiту Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 

роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства. 5. Розгляд звiту 

Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фiнансово-господарської дiяльностi в 2011 

роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства. 6. Розгляд 

висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати перевiрки фiнансово-

господарської дiяльностi в 2011 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв 

Ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звiту про аудит 

рiчної фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк. 8. Затвердження рiчного звiту та 

балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк. 9. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за пiдсумками роботи в 2011 роцi. Прийняття рiшення про виплату 

дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 10. Визначення основних 

напрямiв дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2012 рiк. 11. Прийняття рiшення про збiльшення 

статутного капiталу Товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй, за рахунок 

спрямування до статутного капiталу прибутку (його частини). 12. Прийняття рiшення про випуск 

акцiй нової номiнальної вартостi. 13. Визначення уповноваженого органу Товариства з наданням йому 

повноважень iз забезпечення збiльшення статутного капiталу Товариства та випуску акцiй нової 

номiнальної вартостi. 14. Визначення вповноважених осiб уповноваженого органу Товариства з 

наданням повноважень щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi 

загальними зборами рiшення та по проведенню дiй щодо випуску акцiй нової номiнальної вартостi. 

15. Затвердження протоколу рiшення про випуск акцiй нової номiнальної вартостi. 16. Внесення змiн 

до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. Загальнi збори було скликано 

вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (протокол № 3 засiдання Наглядової ради вiд 

22.02.2012 р.). Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв: - Прийняття рiшення про збiльшення 

статутного капiталу Товариства шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй, за рахунок 

спрямування до статутного капiталу прибутку (його частини). - Прийняття рiшення про випуск акцiй 

нової номiнальної вартостi. - Визначення уповноваженого органу Товариства з наданням йому 

повноважень iз забезпечення збiльшення статутного капiталу Товариства та випуску акцiй нової 

номiнальної вартостi. - Визначення вповноважених осiб уповноваженого органу Товариства з 

наданням повноважень щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi 

загальними зборами рiшення та по проведенню дiй щодо випуску акцiй нової номiнальної вартостi. - 

Затвердження протоколу рiшення про випуск акцiй нової номiнальної вартостi. - Внесення змiн до 

Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. внесено акцiонером TRIANTAL 

INVESTMENTS LTD (Трiантал Iнвестментс Лтд), який є власником бiльше 5% простих акцiй Банку, 

питання включено до порядку денного в порядку ст. 38 Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Текст повiдомлення акцiонерiв про включення додаткових питань до порядку денного затверджено 

рiшенням Наглядової ради емiтента (протокол № 6 засiдання Наглядової ради вiд 26.03.2012р.). За 

результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв вiд 12.04.2012 р. 

прийнятi наступнi рiшення: 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку 

голосiв пiд час голосувань, оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку 

денного, а також для вирiшення iнших питань, пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування 

на загальних зборах акцiонерiв, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення 

загальних зборiв акцiонерiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 1.2. 

Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: - Голова Лiчильної комiсiї - панi Далматова Тетяна 

Вiкторiвна; - Секретар Лiчильної комiсiї - панi Передерiй Тетяна Леонiдiвна. 2.1. Затвердити 

наступний Регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв: - надати виступаючим по питанням 

Порядку денного - до 15 хв.; - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 15 хв.; - на 

виступи, довiдки - до 10 хв.; - голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться 

з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до 

законодавства рiшенням Наглядової ради Товариства; - голосування проводиться з усiх питань 



порядку денного, винесених на голосування; - у ходi загальних зборiв може бути оголошено в 

порядку ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" перерву до наступного дня. Рiшення про 

оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. 

Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. Пропозицiя про 

оголошення перерви вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку 

денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для 

голосування. - фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань 

може бути проведена виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або самих зборiв. 

Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у 

загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається 

процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться 

шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування. 3.1. Обрати секретарем 

загальних зборiв акцiонерiв пана Ковтуна Максима Вiкторовича. 4.1. Роботу Правлiння ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" в 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам 

дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 4.2. Звiт Правлiння ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк 

затвердити. 5.1. Роботу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2011 роцi визнати задовiльною 

та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих 

документiв. 5.2. Звiт Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк затвердити. 6.1. Роботу 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2011 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає 

метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 6.2. Звiт i 

висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фiнансово-господарської 

дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2011 роцi затвердити. 7.1. Затвердити звiт та висновок 

Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" щодо перевiрки 

фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк. 7.2. Визнати послуги ТОВ АФ "Норман 

Аудит" як якiснi i задовольняючi вимогам акцiонерiв банку. 8.1. Рiчний звiт та баланс ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк затвердити. 9.1. Затвердити прибуток у розмiрi 1 425 816 101, 29 грн. 

(один мiльярд чотириста двадцять п'ять мiльйонiв вiсiмсот шiстнадцять тисяч сто одна гривня 29 

копiйок), отриманий ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк. 9.2. Затвердити наступний порядок 

розподiлу прибутку, отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у 2011 роцi: - 2 141 436,22 грн. (два 

мiльйони сто сорок одну тисячу чотириста тридцять шiсть гривень 22 копiйки), що складає 0,1502 % 

вiд суми чистого прибутку вiдрахувати на формування загальних резервiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

- 71 290 805, 07 грн. (сiмдесят один мiльйон двiстi дев'яносто тисяч вiсiмсот п'ять гривень 07 копiйок), 

що складає 5, 00% вiд суми чистого прибутку за 2011 рiк, у вiдповiдностi до п. 8.4 Статуту Банку, 

вiдрахувати на поповнення резервного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". - частину отриманого за 

результатами 2011 року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку у сумi 1 352 383 860,00 грн. (один 

мiльярд триста п'ятдесят два мiльйони триста вiсiмдесят три тисячi вiсiмсот шiстдесят гривень 00 

копiйок), що складає 94,8498% вiд суми чистого прибутку за 2011 рiк спрямувати до статутного 

капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (направити на збiльшення статутного капiталу). 9.3. Вiдрахування 

до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2011 роцi не 

проводити. Дивiденди за простими акцiями за результатами господарської дiяльностi ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк не нараховувати та не сплачувати. 10.1. Основнi напрями дiяльностi 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2012 рiк затвердити. 11.1. Збiльшити розмiр Статутного капiталу 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" на 1 

352 383 860,00 грн. (один мiльярд триста п'ятдесят два мiльйони триста вiсiмдесят три тисячi вiсiмсот 

шiстдесят гривень 00 копiйок) шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй на 20,92 грн. (двадцять 

гривень 92 копiйки) за рахунок спрямування до статутного капiталу частини прибутку ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк. 11.2. Спрямувати частину отриманого за результатами 2011 року ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку у сумi 1 352 383 860,00 грн. (один мiльярд триста п'ятдесят два 

мiльйони триста вiсiмдесят три тисячi вiсiмсот шiстдесят гривень 00 копiйок), що складає 94,8498% 

вiд суми чистого прибутку за 2011 рiк до статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 11.3. 

Пiдвищити номiнальну вартiсть однiєї акцiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 20,92 грн. (двадцять гривень 

92 копiйки). 12.1. Випустити 64 645 500 (шiстдесят чотири мiльйони шiстсот сорок п'ять тисяч 

п'ятсот) штук простих iменних акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" нової номiнальної вартостi кожної 

акцiї рiвної 230, 45 грн. (двiстi тридцять гривень 45 копiйок). 13.1. З метою здiйснення персонального 

повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами акцiонерiв Банку рiшення, забезпечення 

збiльшення статутного капiталу та проведення дiй щодо випуску акцiй визначити уповноваженим 

органом Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 13.2. Уповноваженому органу надати наступнi 

повноваження: - у встановлений законодавством строк надiслати акцiонерам (вiдповiдно до зведеного 

облiкового реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, складеному станом на 24 годину за 3 (три) 

робочих днi до дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, тобто на 24.00 год. 06.04.2012 року) 

персональнi письмовi повiдомлення про прийнятi загальними зборами акцiонерiв рiшення; - у 



встановлений законодавством строк провести публiкацiю повiдомлення про збiльшення статутного 

капiталу в офiцiйному друкованому виданнi НКЦПФР; - пiдготувати та подати у встановленому 

законодавством порядку до Центрального апарату НКЦПФР заяви та всiх необхiдних документiв на 

реєстрацiю випуску акцiй нової номiнальної вартостi; - провести необхiднi дiї щодо присвоєння 

акцiям мiжнародного iдентифiкацiйного номера; - провести необхiднi дiї щодо розмiщення 

(переоформлення) глобального сертифiкату. 13.3. Уповноважений орган для виконання покладених 

повноважень має право залучати iнших посадових осiб Банку, а також Зберiгача Товариства. 14.1. 

Уповноваженою особою уповноваженого органу iз здiйснення персонального повiдомлення 

акцiонерiв про прийнятi загальними зборами акцiонерiв Банку рiшення, забезпечення збiльшення 

статутного капiталу та проведення дiй щодо випуску акцiй визначити пана Дубiлета Олександра 

Валерiйовича, Голову Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 14.2. Визначити пана Дубiлета 

Олександра Валерiйовича, Голову Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", уповноваженою особою iз 

забезпечення здiйснення дiй щодо обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право 

вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належним їм акцiй. 14.3. Уповноважена особа 

для виконання покладених повноважень iз здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про 

прийнятi загальними зборами акцiонерiв Банку рiшення, забезпечення збiльшення статутного 

капiталу та проведення дiй щодо випуску акцiй має право залучати iнших посадових осiб Банку, а 

також Зберiгача Товариства. 15.1. Затвердити Рiшення про випуск акцiй ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" нової номiнальної 

вартостi, яке оформити вiдповiдним протоколом та викласти в окремому Додатку №1 до протоколу 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 12.04.2012 р. 15.2. Уповноважити головуючого та 

секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства пiдписати Рiшення про випуск акцiй ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" нової номiнальної 

вартостi (Додаток №1 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вiд 

12.04.2012 р.) 16.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту, 

пов'язанi iз: - збiльшенням розмiру статутного капiталу Банку на 1 352 383 860,00 грн. (один мiльярд 

триста п'ятдесят два мiльйони триста вiсiмдесят три тисячi вiсiмсот шiстдесят гривень 00 копiйок) 

шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй на 20,92 грн. (двадцять гривень 92 копiйки); - 

пов'язанi iз приведенням окремих положень Статуту Банку у вiдповiднiсть редакцiї ст. 47 Закону 

України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". (Додаток № 2 до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вiд 12.04.2012 р.). 16.2. Делегувати Головi Правлiння ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" пану Дубiлету Олександру Валерiйовичу право пiдпису Статуту ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в редакцiї, 

затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2012 р. 16.3. Доручити Головi Правлiння 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубiлету Олександру Валерiйовичу особисто або через представника 

Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в установленому законодавством порядку 

державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї, затвердженiй рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв Товариства 12.04.2012 р. Всi рiшення на зборах прийнятi одноголосно. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
28.05.2012 

Кворум 

зборів** 
92.536000000000 

Опис 

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний загальних зборiв акцiонерiв): 

1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Прийняття рiшення з питань порядку 

проведення загальних зборiв акцiонерiв. 3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 4. 

Затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк. 5. Розгляд та 

затвердження аудиторського висновку та звiту про аудит консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк. Загальнi збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 

емiтента (протокол № 9 засiдання Наглядової ради вiд 05.04.2012 р.). Пропозицiй до перелiку питань 

порядку денного загальних зборiв не надходило. За результатами розгляду питань порядку денного 

загальними зборами акцiонерiв вiд 28.05.2012 р. прийнятi наступнi рiшення: 1.1. Для роз'яснення 

щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань, оформлення 

результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення iнших питань, 

пов'язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв, обрати строком 

повноважень до моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв акцiонерiв Лiчильну комiсiю з 

числа працiвникiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: - Голова 



Лiчильної комiсiї - панi Далматова Тетяна Вiкторiвна; - Секретар Лiчильної комiсiї - панi Передерiй 

Тетяна Леонiдiвна. 2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв: - 

надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв.; -вiдвести на обговорення питань 

Порядку денного - до 15 хв.; - на виступи, довiдки - до 10 хв.; - голосування на загальних зборах з 

питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких 

затвердженi у вiдповiдностi до законодавства рiшенням Наглядової ради Товариства; - голосування 

проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування; - у ходi загальних зборiв може 

бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акцiонернi товариства" перерву до наступного 

дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму 

плюс один голос. Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. 

Пропозицiя про оголошення перерви вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з 

питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання 

бюлетенiв для голосування. - фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду 

окремих питань може бути проведена виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або 

самих зборiв. Дане рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались 

для участi у загальних зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя 

вважається процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже 

проводиться шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування. 3.1. 

Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв пана Ковтуна Максима Вiкторовича. 4.1. 

Консолiдовану фiнансову звiтнiсть ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк затвердити. 5.1. Затвердити 

звiт та висновок Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" щодо 

перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк. 5.2. Прийняти до 

уваги рекомендацiї, висунутi пiд час перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Норман Аудит" та мiжнародною аудиторською компанiєю "PricewaterhouseCoopers" Україна" щодо 

подальшого вдосконалення бухгалтерського облiку по МСФЗ (мiжнародним стандартам фiнансової 

звiтностi) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 5.3. Послуги Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Аудиторська фiрма "Норман Аудит" щодо перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк визнати як якiснi i задовольняючi вимогам акцiонерiв банку. Всi рiшення 

на зборах прийнято одноголосно. 

 



9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
0.000 0.000 1300032986.000 0.000 

Нарахування 

дивідендів на одну 

акцію, грн. 

0.000 0.000 26.810 0.000 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0.000 0.000 1300032986.000 0.000 

Дата складання 

переліку осіб, які 

мають право на 

отримання 

дивідендів 

01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 

Дата виплати 

дивідендів 
01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 01.06.2011 

Опис 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 12.04.2012 р. затверджено наступний 

порядок розподiлу прибутку, отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у 2011 роцi: - 2 141 436,22 

грн., що складає 0,1502 % вiд суми чистого прибутку вiдрахувати на формування загальних 

резервiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". - 71 290 805, 07 грн., що складає 5, 00% вiд суми чистого 

прибутку за 2011 рiк, у вiдповiдностi до п. 8.4 Статуту Банку, вiдрахувати на поповнення 

резервного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". - частину отриманого за результатами 2011 року 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прибутку у сумi 1 352 383 860,00 грн., що складає 94,8498% вiд суми 

чистого прибутку за 2011 рiк спрямувати до статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

(направити на збiльшення статутного капiталу). Перелiк осiб, що мають право на отримання 

дивiдендiв, складено станом на 01.06.2011 року. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за 

пiдсумками дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2011 роцi не проводилось. Дивiденди за 

простими акцiями за результатами господарської дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк 

не нараховувались та не сплачувались. 



10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"Норман Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23710342 

Місцезнаходження 03680 Україна м. Київ м. Київ м. Київ просп. Перемоги, 49/2, оф.2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

26.01.2001р. за №98 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.04.2013 

Міжміський код та телефон 044-4861502  

Факс 044-4867502  

Вид діяльності 69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Патентно-юридична агенцiя «Дубинський i Ошарова» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31201474 

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

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

лiцензiя вiдсутня 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

лiцензiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2013 

Міжміський код та телефон (044) 490-5454 

Факс (044) 490-5460 

Вид діяльності Правова допомога 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Мiняйло Вiктор Олександрович 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30620184 

Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська Днiпропетровський м. 

Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 506 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

лiцензiя вiдсутня 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

лiцензiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2013 

Міжміський код та телефон (0562) 368701 

Факс (0562) 462271 



Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права. Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та 

iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша 

юридична дiяльнiсть. Надання iнших комерцiйних послуг 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i партнери", АО 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37231661 

Місцезнаходження 25006 Україна Кіровоградська Кiровоградський м. Кiровоград вул. 

Дзержинського, 94 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

лiцензiя вiдсутня 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

лiцензiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2013 

Міжміський код та телефон +380522247977 

Факс +380522247977 

Вид діяльності Правова допомога, адвокатура, консалтинг 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ЮРИДИЧНА ФIРМА ”А-ЛЕКС” 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30620184 

Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська м. Днiпропетровськ м. 

Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 506 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

лiцензiя вiдсутня 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

лiцензiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2013 

Міжміський код та телефон (0562) 368701 

Факс (0562) 462271 

Вид діяльності Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська 

дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. 

Надання iнших комерцiйних послуг 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕЛ ТI Груп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36572550 

Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська м. Днiпропетровськ м. 

Днiпропетровськ вул. Набережна Перемоги, 32, оф. 214 

Номер ліцензії або іншого документа на цей лiцензiя вiдсутня 



вид діяльності 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

лiцензiя вiдсутня 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.01.2013 

Міжміський код та телефон 0562 7896318 

Факс 0562 7896318 

Вид діяльності Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська 

дiяльнiсть. Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична дiяльнiсть. 

Надання iнших комерцiйних послуг 

Опис - 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство «Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ Шевченкiвський район м.Києва м.Київ вулиця 

Тропiнiна, будинок 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 498004 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 5854240 

Факс (044) 5854240 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис -- 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ-

СТАНДАРТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32510396 

Місцезнаходження 49094 Україна Дніпропетровська Жовтневий м.Днiпропетровськ 

Набережна Перемоги, 38 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 189704 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.11.2009 

Міжміський код та телефон (0562) 38-52-27 

Факс (0562) 38-52-27 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть 

Опис -- 

 



11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

19.07.2012 132/1/2012 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA 4000121388 
 

Бездокументарні 

іменні 
230.450 64645500 14897555475.000 100.000000000000 

Опис 

Протягом звiтного року вiдбулось збiльшення статутного капiталу Товариства на суму 1 352 383 860,00 грн. Збiльшення статутного капiталу 

Банку, вiдповiдно до чинного законодавства i, зокрема, "Порядку збiльшення (зменшення) статутного капiталу публiчного або приватного 

акцiонерного товариства", затвердженого рiшенням ДКЦПФР № 1181 вiд 30.08.2011 р,. вiдбулось за рахунок спрямування до статутного 

капiталу частини прибутку у сумi 1 352 383 860,00 грн., отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за результатами 2011 р., шляхом збiльшення 

номiнальної вартостi акцiй банку на 20,92 грн., з 209, 53 грн. до 230,45 грн. за одну просту iменну акцiю. Кiлькiсть акцiй ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" нової номiнальної вартостi, що випущено, дорiвнює кiлькостi акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" старої номiнальної вартостi, якi 

замiненi. В обiгу на органiзованому ринку акцiї не перебувають. Лiстинг не проходили. 

  

11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

11.2.1. Процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачених 

процентів за 

звітний 

період (грн.) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.11.2010 113/2/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

5000000 50 
Бездокументарні 

іменні 
250000000.000 13.500000000000 

щопiвроку з 

14.05.2011 

по 

14.11.2013 

16693893.03 15.11.2013 

Опис серiя "S", Цiннi папери викупленi 15.05.2012 за заявою власникiв цiнних паперiв вiдповiдно до умов випуску i знаходяться на рахунку емiтента у зберiгача 



ПрАТ "ВДЦП" до погашення. Облiгацiї мають обмежене коло обiгу (закрите розмiщення), емiтованi в нацiональнiй валютi, лiстинг на жоднiй бiржi не 

проходили, облiгацiї розмiщен з метою залучення коштiв для фiнансування загальнобанкiвських програм (кредитування малого i середнього бiзнесу, фiзичних 

та юридичних осiб, пiдтримки лiквiдностi тощо). Сума виплачених процентiв за звiтний перiод (грн.) - 16 693 893,03 грн. (утримано податок 100 767,97 грн.). 

Термiн виплати процентiв - 14.05.2011, 14.11.2011, 14.05.2012, 14.11.2012, 14.05.2013, 14.11.2013. 

  

07.02.2012 06/2/2012 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

10000000 350 
Бездокументарні 

іменні 
3500000000 12 

щомiсячно, 

кожного 14 

числа до 

14.02.2015 

включно 

284590233.9 14.02.2015 

Опис 

серiя "V", облiгацiї мають обмежене коло обiгу (закрите розмiщення), емiтованi в нацiональнiй валютi, лiстинг на жоднiй бiржi не проходили, облiгацiї 

розмiщен з метою залучення коштiв для фiнансування загальнобанкiвських програм (кредитування малого i середнього бiзнесу, фiзичних та юридичних осiб, 

пiдтримки лiквiдностi тощо). Умовами емiсiї передбачена можливiсть дострокового пред'явлення власниками облiгацiй до викупу пiсля закiнчення кожного 

процентного перiоду.  

  

22.06.2012 155/2/2012 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

10000000 201 
Бездокументарні 

іменні 
2010000000 12 

щомiсячно, 

кожного 26 

числа до 

26.06.2015 

включно 

89580327.88 26.06.2015 

Опис 

серiя "W", облiгацiї мають обмежене коло обiгу (закрите розмiщення), емiтованi в нацiональнiй валютi, лiстинг на жоднiй бiржi не проходили, облiгацiї 

розмiщен з метою залучення коштiв для фiнансування загальнобанкiвських програм (кредитування малого i середнього бiзнесу, фiзичних та юридичних осiб, 

пiдтримки лiквiдностi тощо). Умовами емiсiї передбачена можливiсть дострокового пред'явлення власниками облiгацiй до викупу пiсля закiнчення кожного 

процентного перiоду. 

  

13.12.2012 295/2/2012-T 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

10000000 250 
Бездокументарні 

іменні 
2500000000 16 

щомiсячно, 

кожного 19 

числа до 

19.12.2015 

включно 

0 19.12.2015 

Опис 

серiя "X", на 31.012.2012 розмiщено вiдбулося частково: розмiщено 82 шт. (820 000 000 грн.), розмiщення облiгацiй триває. Облiгацiї мають обмежене коло 

обiгу (закрите розмiщення), емiтованi в нацiональнiй валютi, лiстинг на жоднiй бiржi не проходили, облiгацiї розмiщен з метою залучення коштiв для 

фiнансування загальнобанкiвських програм (кредитування малого i середнього бiзнесу, фiзичних та юридичних осiб, пiдтримки лiквiдностi тощо). Умовами 

емiсiї передбачена можливiсть дострокового пред'явлення власниками облiгацiй до викупу пiсля закiнчення кожного процентного перiоду. 

  



12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (далi Банк) є 

суб'єктом господарювання приватної форми власностi, створено i дiє згiдно iз Законами України 

"Про акцiонернi товариства", "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про цiннi папери та фондовий 

ринок" та нормативними актами Нацiонального банку України. 

Закрите акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПриватБанк" створено вiдповiдно до 

Установчого договору вiд "06" липня 2000 р. та на пiдставi рiшення Установчих зборiв акцiонерiв 

вiд "06" липня 2000 р. шляхом змiни органiзацiйно-правової форми комерцiйного банку 

"Приватбанк", створеного у 1992 роцi у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, 

свiдоцтво про реєстрацiю вiд "19" березня 1992 року, реєстрацiйний № 92 в Державному реєстрi 

банкiв, у Закрите акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПриватБанк". 

Закрите акцiонерне товариство комерцiйний банк "ПриватБанк" є правонаступником прав та 

обов`язкiв комерцiйного банку "Приватбанк", створеного у формi товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю.  

За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30 квiтня 2009 року тип Банку з Закритого 

акцiонерного товариства змiнено на Публiчне акцiонерне товариство. 

У зв'язку iз змiною типу Банку, змiнено найменування банку з Закритого акцiонерного товариства 

комерцiйного банку "ПриватБанк" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ 

БАНК "ПРИВАТБАНК". 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" є 

правонаступником всiх прав та зобов'язань Закритого акцiонерного товариства комерцiйного 

банку "ПриватБанк". 

У вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 року, Банк набуває статусу 

банку з iноземним капiталом. 

ПриватБанк є лiдером банкiвського ринку країни. За даними дослiдження GFK Ukraine у третьому 

кварталi 2012 року нас вважають основним банком 35% клiєнтiв – фiзичних осiб, що бiльше, нiж у 

наступних за нами семи банкiв разом взятих. Серед корпоративних клiєнтiв цей показник 

становить 38%. 

ПриватБанк є одним з найбiльш iнновацiйних банкiв свiту. Наприклад, понад десять рокiв назад 

банк став одним iз перших у свiтi, що почав використовувати одноразовi SMS-паролi. До останнiх 

iнновацiй, якi отримали визнання по всьому свiтi, належать такi продукти, як платiжний мiнi-

термiнал, вхiд в Iнтернет-банкiнг через QR-код, онлайн-iнкасацiя, а також десятки рiзноманiтних 

мобiльных додаткiв. 

Злиття, приєднання, подiлу, видiлення та перетворення ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" у 2012 роцi не вiдбувалось. 

Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші 

відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі 

та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім 

звітним періодом 

ПриватБанк є мiжрегiональним унiверсальним та системним банком iз розгалуженою мережею 

фiлiй та вiддiлень по всiй територiї Українi та за її межами. У зв’язку з чим має гнучку 

органiзацiйну структуру управлiння (далi ОСУ). 

ОСУ ПриватБанку є однiєї з найбiльш прогресивних як серед банкiв України, так i банкiв Схiдної 

Європи. По сутi вона є комбiнованою, тому що мiстить ознаки широко розповсюджених у свiтовiй 

практицi видiв ОСУ: 

1.Горизонтальна (площинна): 

а) в нiй видiлено лише 3 рiвнi управлiння, котрi виконують рiзнi функцiї:  

- 1-й рiвень (вищий) – Head-office (Головний офiс); 

- 2-й рiвень (середнiй) – Middle-office (Головнi регiональнi управлiння, Регiональнi управлiння, 



Самостiйнi фiлiї);  

- 3-й рiвень (нижчий) – Front-office (вiддiлення гр. Ф, А, Б, В). 

б) в межах кожного рiвня видiляються не бiльше З-х ступенiв управлiння (керiвники бiзнесiв / 

напрямiв, їх заступники / керiвники департаментiв та спецiалiсти). 

Head-office (ГО) є вищим (провiдним) пiдроздiлом системи ПриватБанку, який має повну 

господарсько-економiчну та адмiнiстративну самостiйнiсть. Управлiння ГО i системою 

ПриватБанк в цiлому здiйснюється Правлiнням Банку, очолюваним Головою, який делегує ряд 

своїх функцiй заступникам та керiвникам бiзнесiв / напрямкiв ГО. 

Для пiдготовки, обговорення та прийняття стратегiчних i важливих тактичних рiшень 

безпосередньо пiд керiвництвом Голови Правлiння функцiонують колегiальнi органи: 

• Правлiння Банку;  

• Стратегiчний комiтет; 

• Кредитний комiтет; 

• Бюджетний комiтет; 

• Комiтет з питань безпеки. 

Middle-office представлений Головними регiональними управлiннями, Регiональними 

управлiннями та самостiйними фiлiями. 

По сутi своєї роботи i набору функцiй цi 3 види РП нiчим (крiм назви) мiж собою не 

вiдрiзняються. 

Front-office представлений вiддiленнями гр. Ф, А, Б, В. Статус (група) вiддiлень визначається 

залежно вiд чисельностi персоналу та кiлькостi робочих мiсць продажiв у вiддiленнi вiдповiдно до 

Класифiкатора вiддiлень ПриватБанку. 

Основна мета роботи front-office - обслуговування клiєнтiв. Фактично це повнiстю бiзнесовi 

доходнi (що заробляють) пiдроздiли. У них практично вiдсутнi пiдтримуючi функцiї. 

2. Лiнiйно-функцiонально-штабна, тому що в ОСУ сформовано штаби при Головi Правлiння - 

Head-office (ГО), а при Директорiї ГРУ, РУ та фiлiй - Middle-office i крiм лiнiйних широко 

використовуються функцiональнi вертикальнi зв'язки. 

3. Дивiзiональна клiєнто- i функцiонально-орiєнтована, тому що чiтко видiленi дохiднi (бiзнесовi) 

та витратнi (пiдтримуючi) дивiзiони (направлення), якi зорiєнтованi на комплексне 

обслуговування певних груп клiєнтiв або виконання комплексу однорiдних функцiй. 

В структурi банку видiляються: 

- бiзнесовi доходнi напрямки, котрi отримують дохiд у результатi прямого контакту iз клiєнтами. 

звiтну дату; 

- бiзнесовi керуючi (витратнi) напрямки, якi займаються, в основному, управлiнням i 

координацiєю дiяльностi РП та частково вступають у прямий контакт iз клiєнтами;  

- пiдтримуючi напрямки, що забезпечують необхiднi умови, для функцiонування iнших напрямкiв 

дiяльностi пiдроздiлiв банку, при цьому не вступаючи в прямий контакт iз клiєнтами. 

4. Дивiзiональна продуктова, тому що в межах окремих бiзнесiв видiляються пiдроздiли, що 

спецiалiзуються на розробцi й просуваннi до клiєнтiв однорiдних продуктiв або послуг. 

5. Дивiзiональна регiональна та мережна, тому що є велика кiлькiсть регiональних пiдроздiлiв та 

пов'язаних (дочiрнiх) банкiв та компанiй. 

До складу ПриватБанку входять: 

• Головний офiс, розташований у м. Днiпропетровськ (Україна); 

• Регiональнi пiдроздiли у складi 31 фiлiй, у тому числi фiлiя на Кiпрi, та 3442 вiддiлень; 

• Представництва в м. Київ (Україна), м. Алмата (Республiка Казахстан), м. Москва (Росiйська 

Федерацiя), Представництва в м. Пекiн (Китай); 

• Дочiрнi банки (А-Банк, ПриватБанк (Росiя), ПриватБанк (Латвiя), ПриватБанк (Грузiя)). 

6. Проектно-матрична, тому що в межах ОСУ банку часто створюються тимчасовi проектнi групи 

для реалiзацiї конкретного проекту або робочi групи для вирiшення важливих завдань. 

Основним документом для формування та актуалiзацiї ОСУ банку є Положення про органiзацiйну 

структуру системи Приватбанку (Оргположення). 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 



періоду, умови та результати цих пропозицій 

Пiдтвердженi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного 

2012 року, вiдсутнi. 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика – це сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовує ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» для складання та подання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика представляє 

собою сукупнiсть методiв ведення бухгалтерського облiку, первинного спостереження, вартiсного 

вимiру, поточного угрупування i пiдсумкового узагальнення фактiв господарської та фiнансової 

дiяльностi банку з метою подальшого прийняття управлiнських рiшень по пiдвищенню 

ефективностi роботи банку. 

Облiкова полiтика ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» розроблена вiдповiдно до приведеного перелiку 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, нацiональних положень (стандартiв) 

бухгалтерського облiку, стандартiв МСБО та МСФЗ, що регулюють економiчний та iнший 

взаємозв’язок мiж фiнансовими установами та суб’єктами iнших форм господарювання: 

1) Цивiльний кодекс України № 435-IV вiд 16.01.2003 р. iз змiнами i доповненнями;  

2) Господарський кодекс України № 436-IV вiд 16.01.2003 р. iз змiнами i доповненнями;  

3) Закон України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» № 2121-III вiд 07.12.2000 р. iз змiнами i 

доповненнями;  

4) Закон України «Про Нацiональний банк України» № 679-XIV вiд 20.05.1999 р. iз змiнами i 

доповненнями; 

5) Закон України «Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi» № 2346-III 05.04.2001 р. iз 

змiнами i доповненнями;  

6) Закон України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» № 996- XIV вiд 

16.07.1999 р. iз змiнами i доповненнями; 

7) Податковий кодекс України № 2755-VI вiд 02.12.2010 р. iз змiнами i доповненнями;  

8) Постанова Правлiння Нацiонального банку України № 23 вiд 25.01.2012 р. «Про затвердження 

Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для 

вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями»;  

9) «Iнструкцiя про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi», затверджена Постановою 

Правлiння Нацiонального банку України № 368 вiд 28.08.2001 р., iз змiнами i доповненнями;  

10) «Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України», 

затверджене Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 566 вiд 30.12.1998 р., iз 

змiнами i доповненнями;  

11) «Положення про порядок виконання банками документiв на переказ, примусове списання i 

арешт коштiв в iноземних валютах та банкiвських металiв», затверджене Постановою Правлiння 

Нацiонального банку України №216 вiд 28.07.2008 р., iз змiнами i доповненнями;  

12) «Iнструкцiя з бухгалтерського облiку кредитних, вкладних (депозитних) операцiй та 

формування i використання резервiв пiд кредитнi ризики в банках України», затверджена 

Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 481 вiд 27.12.2007 р., iз змiнами i 

доповненнями;  

13) «Iнструкцiя з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв 

України», затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 480 вiд 

20.12.2005р., iз змiнами i доповненнями;  

14) «Положення про органiзацiю операцiйної дiяльностi в банках України», затверджене 

Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 254 вiд 18.06.2003 р., iз змiнами i 

доповненнями; 

15) Постанова Правлiння Нацiонального банку України №358 вiд 03.10.2005 р. «Про затвердження 

Iнструкцiї з бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами в банках України»;  

16) «Правила бухгалтерського облiку доходiв i витрат банкiв України», затвердженi Постановою 

Правлiння Нацiонального банку України №255 вiд 18.06.2003 р.; 

17) МСБО 12 «Податок на прибуток»; 



18) МСБО 16 «Основнi засоби»; 

19) МСБО 17 «Оренда»; 

20) МСБО 18 «Дохiд»; 

21) МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв»; 

22) МСБО 23 «Витрати на позики»; 

23) МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї»; 

24) МСБО 30 «Розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах банкiв та подiбних фiнансових установ»; 

25) МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання»; 

26) МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв»; 

27) МСБО 37 «Резерви, умовнi зобов'язання та умовнi активи»; 

28) МСБО 38 «Нематерiальнi активи»; 

29) МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»; 

30) МСБО 40 «Iнвестицiйна власнiсть»; 

31) МСФЗ 5 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть»; 

32) МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї». 

Текст аудиторського висновку 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Норман Аудит» 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1277, рiшення АПУ 

вiд 26.01.2001р. №98; продовжено до 23.12.2015р., рiшення АПУ вiд 23.12.2010р., №224/3. 

Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення 

аудиторських 

перевiрок банкiв №0000022 вiд 17.09.2012р., рiшення НБУ вiд 17.09.2012р. №39; дiє до 

17.09.2017р. 

тел.: (044) 585-59-05; (097) 682-73-52; e-mail: norman_audit@ukr.net 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Учасникам та керiвництву ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК» (надалi – “Банк”), що додається, яка включає Звiт про 

фiнансовий стан (Баланс) Банку станом на 31 грудня 2012р. i Звiт про прибутки i збитки, Звiт про 

сукупний дохiд, Звiт про рух грошових коштiв та Звiт про змiни у власному капiталi за рiк, що 

закiнчився на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi 

примiтки. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за такий внутрiшнiй 

контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання 

фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також 

планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не 

мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо 

сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, 

включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або 

помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що 

стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з 



метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення 

думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 

також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, 

виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої 

думки. 

 

Висловлення думки 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий 

стан ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” 

станом на 31 грудня 2012р., його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 

на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Аудиторська перевiрка достовiрностi фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” за 2012 рiк проводилася у вiдповiдностi 

до Законiв України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть”, “Про бухгалтерський облiк i фiнансову 

звiтнiсть в Українi”, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, Закону України “Про 

аудиторську дiяльнiсть” та iнших законодавчих i нормативних актiв України. 

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ 

ЩОДО ВИМОГ РIШЕННЯ ДКЦПФР вiд 29.09.2011 року за №1360: 

Дата i номер договору на проведення аудиту: вiд 23.10.2012р. за №1-ПБ. 

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту: з 14.01.2013 по 23.04.2013. 

Основнi вiдомостi про емiтента: 

Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 

“ПРИВАТБАНК”. 

Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України: 14360570. 

Мiсцезнаходження: 49094, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. 

Дата державної реєстрацiї: 19.03.1992р. 

Щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства: 

Розрахункова вартiсть чистих активiв станом на кiнець дня 31.12.2012 року складає 18 300 761 тис. 

грн. 

Статутний капiтал складає 14 897 555 тис. грн. 

Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 3 403 206 

тис. грн. Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв та скоригованим статутним 

капiталом становить 3 403 206 тис. грн. 

Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства бiльша вiд статутного капiталу. Вимоги ч.3 

ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються. 

Щодо наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та 

iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з 

фiнансовою звiтнiстю: 

Пiд час виконання завдання аудитори здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi 

суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою 

iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора 

щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть»: 

- наявнiсть у Банку системи управлiння ризиками; 

- наявнiсть iнформацiї щодо результатiв функцiонування протягом року системи внутрiшнього 

аудиту (контролю); 

- операцiї з пов’язаними особами та iншi; 

- претензiйно-позовна робота, iншi. 

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, 

iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону 

України «Про цiннi папери та фондовий ринок». 

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що 

аудитори не отримали аудиторських доказiв того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво 



викривлення у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до 

Комiсiї. 

Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi): 

Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), 

учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його 

предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi. 

За даними фiнансової звiтностi та фiнансової iнформацiї за 2012 рiк Банк не здiйснював будь-яких 

правочинiв, якi б складали бiльше 10% вартостi активiв Банку. 

Аудитори виконали процедури на вiдповiднiсть Статуту та iнших внутрiшнiх нормативних 

документiв Закону України «Про акцiонернi товариства» в частинi ст. 70. 

Статутом передбачено: 

- Правлiння приймає рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi; 

- Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його 

предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається наглядовою радою; 

- Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається простою 

бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцiй; 

- Рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є 

предметом такого правочину, становить 50 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства, приймається трьома чвертями голосiв 

акцiонерiв вiд загальної їх кiлькостi. 

Аудитори роблять висновок про те, що Статут та iншi внутрiшнi нормативнi документи Банку 

вiдповiдають Закону України «Про акцiонернi товариства» в частинi ст. 70. 

Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно: 

Корпоративне управлiння. 

Корпоративне управлiння - це комплекс правил, культура, що забезпечує таке управлiння банком i 

контроль над ним, за яких вiн дiє строго в iнтересах акцiонерiв та iнших зацiкавлених сторiн: 

працiвникiв, клiєнтiв банку, контрагентiв тощо.  

Органами управлiння банку є: 

а) Загальнi Збори акцiонерiв банку (вищий орган банку); 

б) Наглядова Рада банку; 

в) Правлiння банку.  

Органами контролю банку є: 

а) Ревiзiйна комiсiя банку; 

б) Служба внутрiшнього аудиту банку. 

Загальнi Збори акцiонерiв банку. Вищим органом управлiння банку є Загальнi Збори акцiонерiв 

банку (далi - Збори).  

До виключної компетенцiї Зборiв належить: 

1) визначення основних напрямкiв дiяльностi банку та затвердження звiтiв про їх виконання; 

2) внесення змiн та доповнень до Статуту банку; 

3) прийняття рiшення про змiну типу банку; 

4) прийняття рiшення про збiльшення та зменшення Статутного капiталу банку; 

5) обрання Голови та членiв Наглядової Ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, 

трудових договорiв (контрактiв), встановлення розмiру їх винагороди; 

6) прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради, крiм 

випадкiв, встановлених законодавством; 



7) обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх 

повноважень; 

8) затвердження рiчних результатiв дiяльностi банку та звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї банку 

та зовнiшнього аудитора; 

9) розподiл прибутку i визначення порядку покриття збиткiв; 

10) затвердження розмiру рiчних дивiдендiв, з урахуванням вимог банкiвського законодавства; 

11) затвердження внутрiшнiх Положень «Про Наглядову Раду», «Про Правлiння», «Про Ревiзiйну 

комiсiю», «Про Загальнi збори акцiонерiв»; 

12) прийняття рiшення про видiлення та припинення дiяльностi банку, про лiквiдацiю банку, 

затвердження порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що 

залишається пiсля задоволення вимог кредиторiв, затвердження лiквiдацiйного Балансу; 

13) прийняття рiшення про розмiщення, дроблення або консолiдацiю акцiй, про викуп банком 

розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй; 

14) прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв; 

15) прийняття рiшення про форму iснування акцiй; 

16) затвердження принципiв корпоративного управлiння банку; 

17) прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Правлiння, звiту 

Ревiзiйної комiсiї; 

18) обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; 

19) прийняття рiшення, за поданням Наглядової Ради про вчинення значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв 

вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi банку; 

20) прийняття рiшення про злиття, приєднання, подiл, видiлення та перетворення банку. 

Повноваження, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв не можуть бути 

делегованi iншим органам управлiння банку.  

Загальнi збори можуть розглядати й iншi питання дiяльностi банку. 

Наглядова Рада банку обирається загальними зборами у кiлькiсному складi, встановленому 

загальними зборами. Повноваження членiв Наглядової Ради дiйснi з моменту їх затвердження 

рiшенням загальних зборiв банку i дiють протягом трьох рокiв. Пiсля закiнчення трирiчного 

термiну, повноваження членiв Наглядової Ради банку дiйснi до прийняття загальними зборами 

банку вiдповiдного рiшення. Обрання членiв Наглядової Ради банку здiйснюється виключно 

шляхом кумулятивного голосування.  

Наглядова Рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв банку, i, в межах компетенцiї, 

визначеної Статутом банку та законодавством, контролює та регулює дiяльнiсть Правлiння. Члени 

Наглядової Ради не можуть бути членами Правлiння банку та Ревiзiйної комiсiї банку. 

До компетенцiї Наглядової Ради належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з 

дiяльнiстю банку; 

2) пiдготовка проведення загальних зборiв, прийняття рiшення про проведення чергових та 

позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту банку та у випадках, встановлених Законом 

України "Про акцiонернi товариства"; 

3) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених банком акцiй; 

4) прийняття рiшення про розмiщення банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй; 

5) прийняття рiшення про викуп розмiщених банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

6) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством; 

7) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби 

внутрiшнього аудиту банку; 

8) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу;  

9) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме їх повноваження; 

10) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв банку;  

11) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;  

12) обрання зовнiшнього аудитора банку та визначення умов договору, що укладатиметься з ним;  



13) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та 

строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного Статутом;  

14) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

загальних зборiв;  

15) прийняття рiшень про створення банкiвських корпорацiй, банкiвських холдингових груп, 

фiнансових холдингових груп та участь у них, про заснування iнших юридичних осiб, про 

створення, реорганiзацiю та лiквiдацiю дочiрнiх банкiв, дочiрнiх пiдприємств, затвердження їх 

статутiв;  

16) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття, 

приєднання, подiлу, видiлу або перетворення банку; 

17) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi;  

18) визначення ймовiрностi визнання банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання;  

19) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна банку та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним;  

20) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв банку 

або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним iншi. 

Правлiння банку (далi – Правлiння) є виконавчим органом банку, який здiйснює управлiння його 

поточною дiяльнiстю та до компетенцiї якого належать усi питання дiяльностi банку, крiм тих, що 

згiдно з чинним законодавством, Статутом або рiшенням загальних зборiв вiднесенi виключно до 

компетенцiї iншого органу банку, та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи, згiдно 

принципам та порядку, встановленому Статутом банку, Положенням «Про Правлiння», рiшеннями 

загальних зборiв та Наглядової Ради. 

Головою та членами Правлiння можуть бути особи, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть i не є 

членами Наглядової Ради чи Ревiзiйної комiсiї банку та якi перебувають з банком у трудових 

вiдносинах. Кандидатура Голови Правлiння вiдповiдним чином узгоджується з Нацiональним 

банком України. 

Правлiння виконує такi функцiї: 

а) органiзує та здiйснює керiвництво оперативною дiяльнiстю банку, забезпечує виконання рiшень 

загальних зборiв i Наглядової Ради; 

б) затверджує положення про вiдокремленi пiдроздiли та структурнi пiдроздiли банку; 

в) розглядає i вирiшує iншi питання дiяльностi банку згiдно з Положенням «Про Правлiння», яке 

затверджується загальними зборами; 

г) затверджує стратегiчнi, бiзнес-плани та бюджети банку в цiлому, його пiдроздiлiв та звiти про їх 

виконання; 

д) приймає рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, 

що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi iншi. 

Ревiзiйна комiсiя банку (далi – Ревiзiйна комiсiя) є органом, який здiйснює контроль за фiнансово 

господарською дiяльнiстю банку, фiлiй та представництв. 

Повноваження Ревiзiйної комiсiї: 

а) контролює дотримання банком законодавства України, нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України; 

б) вносить на Збори або Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї 

Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi банку та захисту iнтересiв 

клiєнтiв. 

Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з 

числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть, у складi не менше нiж три особи строком на 

три роки та дiють на пiдставi Статуту, Положення «Про Ревiзiйну комiсiю» та iнших внутрiшнiх 

нормативних актiв банку. 

Служба внутрiшнього аудиту банку – це самостiйний структурний пiдроздiл банку, який є органом 



оперативного контролю Наглядової Ради. Створюється за рiшенням вищого органу банку з метою 

перевiрки й оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю та якостi 

виконання призначених обов`язкiв спiвробiтниками банку. 

Незалежний оперативний контроль Банку покладено на Напрямок внутрiшнього аудиту, який 

створено i дiє згiдно вимог Закону про банки та Статуту Банку. 

Протягом 2012 року пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку був незалежним, звiтував 

безпосередньо вищому керiвництву, мав прямий доступ до всiєї iнформацiї, яка стосується 

дiяльностi Банку. 

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi 

внутрiшнього аудиту, вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити 

висновок: 

1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам 

Статуту; 

2) наведена у рiчному звiтi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» повно та достовiрно 

розкриває фактичний стан про склад органiв корпоративного управлiння та результати їх 

функцiонування. 

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок 

шахрайства: 

Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання 

розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як 

цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння 

суб'єкта господарювання i його середовища», аудитори виконали процедури, необхiднi для 

отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства. 

При проведеннi аудиту застосовувались методи ревiзiї, тестування системи внутрiшнього 

контролю, аналiтичнi процедури, вiдстеження динамiки процесiв, порiвняння, перевiрка за 

дотриманням законiв України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та рiшень 

органiв управлiння банку; аналiзу дiяльностi банку. 

У своїй поточнiй дiяльностi Банк наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система 

управлiння ризиками, якi притаманнi Банку включає наступнi складовi: 

Органи управлiння ризиками. Полiтика управлiння ризиками, монiторинг i контроль здiйснюються 

Кредитним Комiтетом та Комiтетом з внутрiшнього контролю пiд спостереженням Наглядової 

Ради, як найвищого наглядового органу банку. 

У число iнших органiв, що вiдповiдають за процес управлiння ризиками, входять Казначейство 

банку, Напрям «Фiнанси i ризики» (Департамент фiнансових ризикiв),  

Напрям «Ризик-менеджмент», Напрям «Внутрiшнiй контроль та fraud-менеджмент».  

Завданням Напряму «Ризик-менеджмент» є оцiнка, вимiрювання, лiмiтування рiвнiв ризику, 

формування, контроль i оцiнка адекватностi рiвня сформованих провiзiй на покриття можливих 

збиткiв. Завданням Напряму «Внутрiшнiй контроль та fraud-менеджмент» є оцiнка рiвня ризику 

шахрайства, вироблення алгоритмiв розпiзнавання фроду, вироблення полiтик та процедур 

протидiї шахрайству, органiзацiя роботи Кредитного комiтету i  

Комiтету з внутрiшнього контролю. 

Також iснує система внутрiшнього контролю, дiяльнiсть якої знаходиться пiд спостереженням i 

контролем Напряму внутрiшнього аудиту, Департаменту фiнансового монiторингу, Напряму 

«Внутрiшнiй контроль та fraud-менеджмент». 

У своїй роботi пiдроздiли ризик-менеджменту використовують наступнi механiзми: 

1) розрахунки рiвня кредитних ризикiв в розрiзi спiвробiтникiв, Бiзнесiв, продуктiв, кредитних 

програм, точок продажу, регiонiв; 

2) скоринговi моделi у процесах прийняття рiшень, вiдпрацювання проблемної заборгованостi в 

Напрямi Soft Collection з картковим, споживчим кредитуванням та кредитуванням малого та 

середнього бiзнесу;  

3) централiзоване блокування операцiй спiвробiтникiв i точок продажу на основi перевищення 

заданого прийнятного рiвня ризику; 



4) централiзована передача активiв у виробництво Напряму «Служба безпеки» та Напряму «Credit 

Collection», «Soft Collection» залежно вiд термiну дефолта по операцiї i продукту; 

5) оцiнка рiвня кредитних втрат портфелiв роздрiбних продуктiв на основi метода Roll Rates 

(визначення iмовiрностi переходу з одного термiну прострочення в наступний) в розрiзi продуктiв; 

6) формування правил i алгоритмiв для розпiзнавання i превентивного виявлення шахрайських 

операцiй на основi аналiзу рядiв даних (активнiсть операцiй в розрiзi точок продажу i 

спiвробiтникiв, аналiз пiкiв по авторизацiї кредитних карт, порiвняльний аналiз в розрiзi 

однотипних вiддiлень, аналiз вiдхилень); 

7) аналiз можливого шахрайства на основi FPD (першого неплатежу по кредиту); 

8) аналiз сегментiв клiєнтської бази, в яких поля даних заповненi невiрно, не заповненi, є 

вiрогiднiсть умисного невiрного заповнення, а також виявлення додаткових взаємозв’язкiв, що 

описують пiдозрiлi операцiї. 

Кредитний Комiтет. Основними питаннями, що розглядаються на засiданнях Кредитного Комiтету 

є наступнi: 

1) розробка кредитної полiтики; 

2) цiнова полiтика банку на основi монiторингу процентних ставок в рiзних валютах основних 

банкiв-конкурентiв i ситуацiї на ринку; 

3) затвердження понадлiмiтних кредитних операцiй, лiмiтiв на банки-контрагенти; 

4) монiторинг ефективностi кредитної дiяльностi i якостi кредитного портфеля банку; 

5) розгляд крупних кредитних проектiв i кредитної полiтики напрямiв i регiональних пiдроздiлiв 

банку. 

Засiдання Кредитного комiтету проводяться один раз на тиждень.  

Комiтет з внутрiшнього контролю. Основною метою даного Комiтету є забезпечення стабiльного 

функцiонування в процесi досягнення банком своєї Генеральної мети через створення системи 

внутрiшнього контролю, що пiдвищує рiвень безпеки та ефективностi роботи банку. 

Основними завданнями Комiтету є: 

1) розгляд iнновацiйних iнструментiв та методик систем внутрiшнього контролю; 

2) прийняття ефективних управлiнських рiшень в сферi боротьби з шахрайством; 

3) об’єднання зусиль пiдроздiлiв банку в сферi боротьби з шахрайством; 

4) розгляд та актуалiзацiя полiтик кадрової безпеки банку; 

5) управлiння аспектами iнформацiйної безпеки банку; 

6) розгляд резонансних фактiв та системних проблем, виявлених внутрiшнiми перевiрками; 

7) розгляд актуальних питань управлiння ризиками.  

За умови виникнення резонансних фактiв шахрайства або виникнення глобальних питань у сферi 

боротьби з шахрайством проводиться засiдання Комiтету з внутрiшнього контролю, на якому 

виробляються заходи по мiнiмiзацiї ризикiв шахрайства. 

Казначейство. Щоденне управлiння активами i пасивами проводиться Казначейством банку. 

Казначейство вiдповiдає за нагляд за активами i пасивами банку, проведення аналiзу чутливостi 

лiквiдностi i вiдсоткових ставок на пiдставi iнструкцiй i рекомендацiй Департаменту фiнансових 

ризикiв (визначення – нижче) i власних оцiнок. Казначейство вiдповiдає за операцiйнi аспекти 

управлiння активами i пасивами. 

Департамент фiнансових ризикiв (Напряму «Фiнанси та ризики») здiйснює розрахунок i 

монiторинг виконання банком економiчних нормативiв НБУ, нормативу обов’язкового 

резервування коштiв на кореспондентському рахунку в НБУ i виконання внутрiшнiх норм 

показникiв лiквiдностi (згiдно внутрiшнiй Процедурi розрахунку, управлiння та контролю ризику 

лiквiдностi), процентного ризику. 

Для виконання вказаних функцiй працiвники Департаменту взаємодiють з пiдроздiлами банку: 

Кредитним комiтетом, Казначейством, Back-office, працiвниками депозитних, кредитних 

бiзнесових напрямкiв Головного офiсу; 

Для контролю лiквiдностi по системi банку працiвниками Департаменту фiнансових ризикiв 

готується iнформацiя:  

1) щодо дотримання показникiв СРА (максимальний розрив) у розрiзi строкiв погашення по 

основних видах валют – щоденно;  



2) прогноз залишкiв на кореспондентському рахунку в НБУ для виконання нормативу 

обов’язкового резервування та пiдтримання поточної лiквiдностi банку (показникiв НБУ по 

миттєвiй, поточнiй, короткостроковiй лiквiдностi) – щоденно. 

Напрям «Ризик-менеджмент». Мета дiяльностi Напряму полягає в оптимiзацiї ризикiв, що 

виникають в процесi дiяльностi банку, шляхом забезпечення контролю за основними ризиками 

банку, формування адекватних резервiв на їх покриття, розробки методологiї з iдентифiкацiї, 

оцiнки i контролю основного з банкiвських ризикiв – кредитного ризику.  

Основнi завдання Напряму:  

1) розробка нормативних, внутрiшньобанкiвських документiв (процедури, методики, положення), 

спрямованих на iдентифiкацiю, оцiнку, вимiрювання i контроль ризикiв;  

2) розробка правил, впровадження процедур та управлiння бiзнес-процесом прийняття кредитних 

рiшень при картковому, споживчому кредитуваннi та кредитуваннi малого та середнього бiзнесу;  

3) розробка i проведення полiтики банку при формуваннi адекватних резервiв на покриття ризикiв;  

4) управлiння кредитними лiмiтами карточних кредитiв;  

5) впровадження та застосування скорингових моделей у процесах прийняття рiшень, 

вiдпрацювання проблемної заборгованостi в Напрямi «Soft Collection» з картковим, споживчим 

кредитуванням та кредитуванням малого та середнього бiзнесу;  

6) формування основних пiдходiв банку до управлiння ризиком концентрацiї кредитних вкладень;  

7) проведення оцiнки ризикiв при роботi з банками-контрагентами i пiдготовка пропозицiй щодо 

встановлення i затвердження лiмiтiв на банки-контрагенти;  

8) монiторинг проблемного кредитного портфеля в розрiзi програм кредитування;  

9) обмеження i лiмiтування повноважень посадовцiв при проведеннi банкiвських операцiй;  

10) органiзацiя стягнення на раннiх термiнах прострочення 1-90 та аналiз ефективностi стягнення 

на пiзнiх термiнах прострочення 90+ з метою коригування технологiчних карт стягнення. 

Напрям «Внутрiшнiй контроль та fraud-менеджмент». Основною метою даного Напряму є 

пiдтримка стабiльного функцiонування банку шляхом створення системи внутрiшнього контролю, 

яка включає:  

1) пiдвищення рiвня безпеки та ефективностi банкiвських операцiй;  

2) побудову ефективної системи боротьби з шахрайством;  

3) надання методологiчної пiдтримки при виявленнi, вивченнi та усуненнi ризику;  

4) розробку порядку проведення внутрiшнiх перевiрок та обробку сигналiв системи боротьби з 

шахрайством. 

Основнi завдання:  

1) формування методологiї розробки аналiтичних моделей i методiв виявлення пiдозрiлих i 

шахрайських операцiй, на основi аналiзу рядiв даних;  

2) профiлактика i зниження впливу чинникiв, що приводять до ризику, на основi статистичного 

аналiзу рiзноманiтних баз даних, отриманих iз облiкових комплексiв банку та iнших джерел;  

3) iнiцiацiя перевiрки гiпотез про наявнiсть ризику банкiвських операцiй, що проводяться, за 

результатами проведеного аналiзу; 

4) iдеологiчний, методичний i органiзацiйний супровiд роботи Кредитного комiтету банку, 

Комiтету з внутрiшнього контролю;  

5) розробка та супровiд гарячої лiнiї з питань шахрайства;  

6) розробка та супровiд лiнiй з питань усунення операцiйних ризикiв. 

Аудитори не отримали доказiв стосовно суттєвого викривлення ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” 

внаслiдок шахрайства. 

РОЗКРИТТЯ ДОДАТКОВОЇ IНФОРМАЦIЇ 

За видами активiв: 

Загальна сума активiв за 2012 рiк збiльшилась на 21 727 625 тис. грн. або на 17,09%, i станом на 

кiнець дня 31 грудня 2012 року складала 148 840 720 тис. грн. 

Аналiзуючи статтi активiв, слiд вiдзначити, що протягом 2012 року структура активiв Банку 

зазнала значних змiн. Збiльшились в абсолютному виразi грошовi кошти та їх еквiваленти на 8 763 

970 тис. грн. або на 52,82%. 

У складi активних операцiй з клiєнтами збiльшились залишки за кредитами та заборгованiстю 



клiєнтiв на 12 718 634 тис. грн. (12,59%). 

Основнi засоби та нематерiальнi активи протягом року збiльшились на 457 717 тис. грн. (на 

22,68%). 

Пiд час перевiрки проаналiзовано якiсний склад активiв Банку. В результатi можемо зробити 

висновок, що основним видом дiяльностi Банку є формування та розмiщення кредитних ресурсiв i 

показником активностi Банку являється питома вага кредитного портфеля в загальних активах. За 

станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року цей показник становив 76,43%. 

Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї збiльшились на 198 778 тис. грн. (20,29%). 

Таким чином, аудитори висловлюють думку про ефективну роботу Банку протягом 2012 року. 

Зобов’язання: 

Зобов’язання Банку збiльшились у 2012 роцi на 20 143 843 тис. грн. (18,28%) в порiвняннi з 2011 

роком. 

Найбiльша питома вага зобов’язань припадає на кошти клiєнтiв, якi складають 106 324 238 тис. 

грн. (81,45%) всiх зобов’язань. 

Всi зобов’язання пiдтвердженi первинними бухгалтерськими документами. 

КАПIТАЛ БАНКУ 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2012 року балансовий капiтал Банку (клас 5 пасивiв) становив 18 

300 761 тис. грн., що на 1 553 782 тис. грн. або на 9,28 вiдсотка збiльшився в порiвняннi з 2011 

роком. 

Балансовий капiтал Банку (5 клас пасивiв) станом на кiнець дня 31.12.2012 року складався: 

– Статутний капiтал – 14 897 555 тис. грн. 

– Емiсiйнi рiзницi – 19 709 тис. грн. 

– Нерозподiлений прибуток – 1 571 423 тис. грн. 

– Резервнi та iншi фонди банку – 1 250 569 тис. грн. 

– Резерви переоцiнки – 561 505 тис. грн. 

Коефiцiєнт спiввiдношення власного капiталу та активiв Банку дорiвнює 12,96%. Оптимальне 

значення показника повинно бути бiльше, нiж 9%. 

Коефiцiєнт спiввiдношення Статутного капiталу до балансового капiталу (капiталу – брутто) 

дорiвнює 81,40%. Оптимальне значення показника повинно бути бiльше 15-50%. 

Аудитори висловлюють думку про достатнiсть капiталу Банку станом на кiнець дня 31.12.2012р. 

Про сплату статутного фонду (капiталу): 

Згiдно Статуту (остання редакцiя), затвердженого загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 12 

квiтня 2012 року №29), погодженого НБУ вiд 15 червня 2012 року, державну реєстрацiю змiн до 

установчих документiв проведено державним реєстратором Виконавчого комiтету 

Днiпропетровської мiської ради Днiпропетровської областi 20.06.2012р., номер запису 

12241050056006727, Статутний капiтал Банку складає 14 897 555 475,00 гривень (чотирнадцять 

мiльярдiв вiсiмсот дев’яносто сiм мiльйонiв п’ятсот п’ятдесят п’ять тисяч чотириста сiмдесят п’ять 

гривень 00 копiйок). 

Статутний капiтал подiлений на 64 645 500 (шiстдесят чотири мiльйони шiстсот сорок п’ять тисяч 

п’ятсот) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 230,45 грн. (двiстi тридцять гривень 

45 копiйок) кожна. 

Фактично сплачений Статутний капiтал станом на кiнець дня 31.12.2012 року складає 14 897 555 

475,00 гривень (чотирнадцять мiльярдiв вiсiмсот дев’яносто сiм мiльйонiв п’ятсот п’ятдесят п’ять 

тисяч чотириста сiмдесят п’ять гривень 00 копiйок), тобто сплачений повнiстю. 

Згiдно меморiального ордеру вiд 25 квiтня 2012р. № C0425L00R2 ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” 

провiв платiж (внесок до Статутного капiталу ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” згiдно з протоколом №29 

загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” вiд 12 квiтня 2012 року) на суму 1 352 383 

860,00 гривень (один мiльярд триста п’ятдесят два мiльйони триста вiсiмдесят три тисячi вiсiмсот 

шiстдесят гривень 00 копiйок). 

У бухгалтерському облiку Банку бухгалтерськi операцiї по збiльшенню Статутного капiталу Банку 

у розмiрi 1 352 383 860,00 гривень (один мiльярд триста п’ятдесят два мiльйони триста вiсiмдесят 

три тисячi вiсiмсот шiстдесят гривень 00 копiйок) проведенi у вiдповiдностi з чинним 

законодавством. 



Емiсiю акцiй зареєстровано Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 19 липня 

2012р., Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй №132/1/2012. 

Статутний капiтал Банку сформовано повнiстю за рахунок власних грошових коштiв акцiонерiв. 

Акцiонерами ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

“ПРИВАТБАНК” станом на 31.12.2012 року є: 

Тип акцiонера Кiлькiсть акцiонерiв Сума, (грн.) Кiлькiсть акцiй, 

(штук) Частка в статутному капiталi, (%) 

Власники, якi володiють бiльше, нiж 10%: 

Фiзичнi особи  

Коломойський Iгор Валерiйович 

(паспорт серiя АК №296708, виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй 

областi 17.09.1998р.) 1 5 035 245 159,45 21 849 621 33,7991 

Боголюбов Геннадiй Борисович  

(паспорт серiя АК №001711, виданий Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в 

Днiпропетровськiй областi 26.12.1997р.) 1 5 035 244 929,00 21 849 620 33,7991 

Юридичнi особи 

ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD) 

(Iдентифiкацiй код 193150),  

Кiпр 3095 Limassol OMIROU, 3 AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3095 (ОМIРУ, 3 АГIОС НIКОЛАОС, 

П.С. 3095) 1 3 722 896 705,00 16 154 900 24,9900 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ Iнвестицiйна Компанiя "Бiзнес-Iнвест" 

(код ЄДРПОУ: 20301755), 49094, Україна, Днiпропетровська обл., м.Днiпропетровськ, вул. 

Набережна Перемоги, 32 1 460,90 2 0,0000 

Iншi акцiонери, що володiють менше, нiж 10% 40 1 104 168 220,65 4 791 357 7,4118 

Всього: 44 14 897 555 475,00 64 645 500 100,0000 

Протягом 2012 року Банк не випускав цiннi папери, якi потребували би забезпечення вiдповiдно 

до законiв України. 

Вiдповiднiсть iпотечного покриття iпотечних облiгацiй даним реєстру iпотечного покриття 

вiдповiдно до Закону України “Про iпотечнi облiгацiї”: 

Станом на кiнець дня 31.12.2012 року та протягом 2012 року iпотечних облiгацiй за Банком не 

облiковувалось. 

Щодо обсягу чистого прибутку: 

Банк здiйснює облiк доходiв та витрат згiдно з Правилами бухгалтерського облiку доходiв i витрат 

банкiв України, затвердженими Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 18 

червня 2003 року № 255 iз змiнами i доповненнями. 

Доходи i витрати визнаються банком за умови визнання реальної заборгованостi за активами та 

зобов’язаннями банку та за умови точного визначення фiнансового результату операцiї, пов’язаної 

з наданням (отриманням) послуг. 

При формуваннi доходiв та витрат банк керується мiжнародними стандартами бухгалтерського 

облiку (МСБО 18 та МСБО 30). 

За пiдсумками роботи Банк за 2012 рiк отримав чистий прибуток у сумi 1 532 760 тис. грн.  

Про стан виконання зобов’язань за борговими та iпотечними цiнними паперами: 

Станом на кiнець дня 31.12.2012 р. та протягом 2012 року за Банком iпотечних цiнних паперiв не 

облiковувалось. 

Про вiдповiднiсть вимогам законодавства України розмiру власного капiталу компанiї з 

управлiння активами, яка має в управлiннi активи недержавних пенсiйних фондiв: 

Банк не здiйснював дiяльнiсть з управлiння активами та не має в управлiннi активи недержавних 

пенсiйних фондiв. 

Про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський 

стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною 

першою ст.41 Закону України “Про цiннi папери та фондовий ринок”: 

Рiшення про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25% статутного капiталу 

протягом звiтного року не приймалось. 



Рiшення про викуп власних акцiй протягом 2012 року не приймалось. 

Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi за перевiрений перiод не 

встановлено. 

Протягом 2012 року Банк не отримував позики або кредиту на суму, що перевищує 25% Активiв. 

З 01.01.2012 р. по 31.12.2012 р. посаду Голови Правлiння ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” займав 

Дубiлет Олександр Валерiйович. 

Рiшення вищого органу емiтента про зменшення статутного капiталу не було. 

Порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю не було. 

Рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство Банка не було. 

Комiсiєю ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (у вiдповiдностi з Положенням про депозитарну дiяльнiсть, 

затвердженим Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17 жовтня 

2006 року №999) проведена iнвентаризацiя цiнних паперiв, що знаходяться на зберiганнi, станом 

на кiнець дня 31.12.2012р. 

Згiдно iнвентаризацiйних вiдомостей недостачi чи надлишкiв цiнних паперiв не встановлено. 

 

Директор ТОВ АФ “Норман Аудит” 

Сертифiкат аудитора банкiв №0031 вiд 29.10.2009р., 

термiн чинностi до 01.01.2015р., Рiшення АПУ 

вiд 29.10.2009р,. № 207/2. О.П. Жук 

23 квiтня 2013 року 

ТОВ АФ “Норман Аудит” 

Адреса: Україна, 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф. 2. 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики 

в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 

розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які 

використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація 

про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, 

рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; 

інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; 

перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами 

сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання 

Згiдно Статуту (нова редакцiя) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (затверджений Загальними зборами 

акцiонерiв вiд 12.04.2012 року, погоджено Нацiональним банком України 15.06.2012 року, 

державну реєстрацiю змiн до установчих документiв проведено 20.06.2012 року Державним 

реєстратором Виконавчого комiтету Днiпропетровської мiської ради Днiпропетровської областi за 

№ 12241050056006727): 

2.1. Банк має право надавати банкiвськi та iншi фiнансовi послуги (крiм послуг у сферi 

страхування), а також здiйснювати iншу дiяльнiсть, визначену чинним законодавством України.  

Банк має право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї шляхом надання 

банкiвських послуг.  

2.2. До банкiвських послуг належать:  

1) залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола 

юридичних i фiзичних осiб;  

2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у 

банкiвських металах;  

3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та 

банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик,  

2.3. Кредитнi операцiї. Як кредитнi, в цьому пунктi розглядаються операцiї, зазначенi в пп. 3 п. 2.2 

цього Статуту, а також здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi; надання 

гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у 



грошовiй формi; придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовiй формi за 

поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом 

платежiв (факторинг); лiзинг. 

2.4. Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) фiнансовi послуги, у тому числi шляхом 

укладення з юридичними особами (комерцiйними агентами) агентських договорiв. Перелiк 

фiнансових послуг, що Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) шляхом укладення 

агентських договорiв, встановлюється Нацiональним банком України. Банк зобов'язаний 

повiдомити Нацiональний банк України про укладенi ним агентськi договори. Нацiональний банк 

веде реєстр комерцiйних агентiв банкiв та встановлює вимоги до них. Банк має право укладати 

агентський договiр з юридичною особою, яка вiдповiдає встановленим Нацiональним банком 

України вимогам.  

2.5. Банк, крiм надання фiнансових послуг, має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:  

1) iнвестицiй;  

2) випуску власних цiнних паперiв;  

3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;  

4) зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського 

сейфа;  

5) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;  

6) ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм власних акцiй);  

7) надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових 

послуг.  

Банк здiйснює дiяльнiсть, надає банкiвськi та iншi фiнансовi послуги в нацiональнiй валютi, а за 

наявностi вiдповiдної лiцензiї Нацiонального банку України - в iноземнiй валютi.  

Банк має право вчиняти будь-якi правочини, необхiднi для надання ним банкiвських та iнших 

фiнансових послуг та здiйснення iншої дiяльностi.  

Банк має право розпочати новий вид дiяльностi або надання нового виду фiнансових послуг (крiм 

банкiвських) за умови виконання встановлених Нацiональним банком України вимог щодо цього 

виду дiяльностi або послуги.  

Банк не пiзнiш як за мiсяць до початку нового виду дiяльностi або надання нового виду 

фiнансових послуг (крiм банкiвських) зобов'язаний повiдомити про це Нацiональний банк України 

згiдно з вимогами та в порядку, встановленими Нацiональним банком України.  

Нацiональний банк України з метою захисту прав вкладникiв та iнших кредиторiв має право 

встановлювати додатковi вимоги, включаючи вимоги щодо пiдвищення рiвня регулятивного 

капiталу Банку чи iнших економiчних нормативiв, щодо певного виду дiяльностi та надання 

фiнансових послуг, якi має право здiйснювати Банк.  

Банк самостiйно встановлює процентнi ставки та комiсiйну винагороду за наданi послуги. 

2.6. Банк має право здiйснювати також iншу дiяльнiсть, яка не заборонена законодавством України 

вiдповiдно до наданих дозволiв (лiцензiй) уповноважених органiв згiдно iз законодавством 

України (якщо здiйснення такої дiяльностi потребує отримання дозволу), а саме, але не виключно: 

2.6.1. приймання пiд заставу у населення ювелiрних та iнших побутових виробiв з дорогоцiнних 

металiв та дорогоцiнного камiння; 

2.6.2. реалiзацiя пам’ятних, ювiлейних та iнвестицiйних монет; 

2.6.3. виконання функцiй страхового посередника; 

2.6.4. дiяльнiсть iнформацiйного агентства з метою надання iнформацiйних послуг; 

2.6.5. збирання, обробка, творення, зберiгання, пiдготовка iнформацiї до поширення, випуск та 

поширення iнформацiї; 

2.6.6. професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв; 

2.6.7 брокерська дiяльнiсть; 

2.6.8. дилерська дiяльнiсть; 

2.6.9. андеррайтинг; 

2.6.10. дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами; 

2.6.11. депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв; 

2.6.12. дiяльнiсть iз ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв; 



2.6.13. дiяльнiсть з управлiння iпотечним покриттям. 

2.7. Банк має право реалiзувати не витребуване клiєнтами у зазначений договором термiн майно, 

передане йому на зберiгання чи розмiщене в сейфах, наданих згiдно з договорами найму. Суми, 

вирученi вiд реалiзацiї майна видаються тому, хто здав майно на схов, за вiдрахуванням сум 

належних Банку, як зберiгачу. 

Банк здiйснює ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв. Банк здiйснює зберiгання i 

обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунках у цiнних паперах та операцiй емiтента щодо 

випущених ним цiнних паперiв. Данi операцiї проводяться на пiдставi лiцензiй Нацiонального 

Банку та лiцензiй Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у вiдповiдностi з 

вимогами чинного законодавства. 

Банк здiйснює вказанi операцiї на пiдставi договорiв, в яких визначаються права, обов’язки, 

вiдповiдальнiсть сторiн, строки, процентнi ставки, iнша плата за послуги, пiльги, санкцiї, види 

забезпечення, якi не суперечать чинному законодавству. 

Банк має право укладати договори дарування. Банк має право укладати iншi угоди i здiйснювати 

iншу дiяльнiсть, крiм дiяльностi, забороненої банкам чинним законодавством України. 

2.8. Банк створює на територiї України та за її межами дочiрнi банки, фiлiї i представництва.  

Створенi Банком фiлiї i представництва можуть надiлятися основними засобами та обiговими 

коштами, якi йому належать. Фiлiї створюються з метою здiйснення банкiвської дiяльностi вiд 

iменi Банку та не мають статусу юридичної особи. Представництва створюються з метою 

представництва та захисту iнтересiв Банку та не здiйснюють банкiвську дiяльнiсть. Фiлiї i 

представництва Банку дiють на пiдставi i в межах положень про них, якi затверджуються 

Наглядовою Радою Банку або iншим уповноваженим органом або особою, можуть мати 

вiдокремлене майно, яке враховується як на їх окремих балансах, так i на балансi Банку. 

Керiвники фiлiй i представництв дiють на пiдставi виданої уповноваженою особою довiреностi.  

Нацiональним банком України ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

КОМЕРЦIЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК» видана 05.10.2011р. Банкiвська лiцензiя № 22 на 

право здiйснювати банкiвськi операцiї, визначенi частиною третьою статтi 47 Закону України 

«Про банки i банкiвську дiяльнiсть». (унесено до державного реєстру Банкiв 19 березня 1992 року 

за номером 92). 

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй зареєстрована Нацiональним банком 

України 05.10.2011 р. за номером 22, дає ПУБЛIЧНОМУ АКЦIОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

КОМЕРЦIЙНОМУ БАНКУ «ПРИВАТБАНК» право здiйснення валютних операцiй (згiдно з 

«Додатка до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 22 вiд 05.10.2011): 

- неторгiвельнi операцiї з валютними цiнностями; 

- операцiї з готiвкою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), 

що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; 

- операцiй з готiвою iнземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах 

обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банкамим агентських договорiв з 

юридичними особами — резедентами; 

- ведення рахункiв клiєнтiв (резедентiв i нерезедентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв 

у грошовiй одиницi України; 

- ведення корреспондентських рахункiв банкiв (резедентiв i нерезедентiв) в iноземнiй валютi; 

- ведення корреспондентських рахункiв банкiв (нерезедентiв) у грошовiй одиницi України; 

- вiдкриття корреспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та 

здiйснення операцiй за ними; 

- вiдкриття корреспондентських рахункiв у банках (нерезедентах) в iноземнiй валютi та здiйснення 

операцiй за ними; 

- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; 

- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; 

- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвкою 

iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну 

iноземної валюти банкiв i агентiв]; 

- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; 



- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України; 

- залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках; 

- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України; 

- торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках; 

- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi 

статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг" та не зазначеннi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про 

порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних 

операцiй, затвердженного постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 

281;  

- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 

Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не 

зазначеннi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання 

банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, 

затвердженного постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281. 

Види дiяльностi за КВЕД, визначенi ДОВIДКОЮ АА № 241170 З ЄДИНОГО ДЕРЖАВНОГО 

РЕЄСТРУ ПIДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНIЗАЦIЙ УКРАЇНИ (ЄДРПОУ), дата видачi довiдки 

21.07.2009 

65.12.0 Iнше грошове посередництво 

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо 

підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його 

господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або 

інвестиції, її вартість і спосіб фінансування 

Основнi придбання активiв за 2008 - 2012 роки:  

1. ЗАО МКБ “Москомприватбанк”, Росiя; частка станом на 31.12.2012 - 70,04%; Банкiвська 

дiяльнiсть;  

2. AS “PrivatBank”, Латвiя; частка станом на 31.12.2012 - 50,02%; Банкiвська дiяльнiсть; 

3. АО “ПРИВАТБАНК”, Грузiя; частка станом на 31.12.2012 - 50,2984 %; Банкiвська дiяльнiсть;  

4. ВАТ “Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв”, Україна; частка станом на 31.12.2012 - 

4,3305%; Кастодiальнi послуги. 

Основнi вiдчуження активiв за 2008 - 2012 роки:  

1. ТОВ “РИМ-2000” на суму 56 644,00 грн. 

2. ТОВ “Приват-Електрон” на суму 21 752,90 грн. 

3. ТОВ “Приват Фiнансист” на суму 45 601 129,11 грн. 

4. AS “PrivatBank” на суму 30 114 899,09 грн. 

5. Продаж частки в СК ТОВ “МIРЦ” на суму 13 390,00 грн. 

6. Списанi з балансу за рахунок резерву (як безнадiйна заборгованiсть) акцiї та частки в статутних 

капiталах емiтентiв загальною вартiстю 38 277,63 грн. 

Iнформацiя про наявнi плани щодо будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з 

господарською дiяльнiстю Банку, вiдсутня. 

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні 

правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; 

спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що 

можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби, що перебувають у банку на правах власностi i володiння - це сукупнiсть 

матерiально-предметних цiнностей як засобiв працi, якi експлуатуються у виробничiй i 

невиробничiй сферах протягом тривалого (понад рiк) термiну з метою отримання економiчних 



вигод шляхом реалiзацiї послуг, створених внаслiдок їх прямої i непрямої експлуатацiї. 

Облiк основних засобiв регулюється МСФЗ 16 «Основнi засоби» та нормами затвердженими в 

«Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв України», 

затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України №480 вiд 20.12.2005р. в 

останнiй редакцiї. 

В облiку ПриватБанку об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, 

що: 

1) банк отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання; 

2) його вартiсть може бути достовiрно визначена. 

Первiсне визнання основних засобiв здiйснюється за фактичною собiвартiстю, яка складається iз 

фактичних витрат на придбання та витрат по приведенню основних засобiв у стан, придатний до 

використання.  

Банк щорiчно переглядає лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної експлуатацiї активу. На початку 

2012 року банк переглянув строки корисного використання основних засобiв. Метод амортизацiї 

залишився прямолiнiйним.  

На кожну дату балансу визнається зменшення корисностi основних засобiв та необоротних 

активiв, якщо є свiдчення можливої втрати економiчної вигоди. 

Протягом звiтного 2012 року нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснювалось з 

використанням наступних норм: 

Основнi засоби Норми амортизацiї, % Строки корисного використання, роки Норми амортизацiї, 

% Строки корисного використання, роки 

2012 рiк 2011 рiк 

Будiвлi 2 50 2 50 

Квартири 2 50 2 50 

Вантажнi автомобiлi 10 10 10 10 

Меблi 16,66 6 25 4 

Меблi кабiнетнi 10 10 10 10 

Гаражi 6,66 15 6,66 15 

Дизельна електростанцiя 6,66 15 6,66 15 

Банкомати 10 10 10 10 

Касовi апарати 20 5 20 5 

Легковi автомобiлi 10 10 10 10 

Оргтехнiка 20 5 20 5 

Багатофункцiональнi пристрої 25 4 25 4 

Копiювальна технiка 20 5 20 5 

Електроприлади 20 5 20 5 

Банкiвський модуль 12,5 8 12,5 8 

Радiостанцiї 20 5 20 5 

Мiнi АТС 10 10 10 10 

Засоби сигналiзацiї 20 5 20 5 

Комп'ютерна технiка 20 5 25 4 

Модеми 50 2 50 2 

Газовi пiстолети 8,33 12 8,33 12 

Електронасоси 25 4 20 5 

Рекламнi щити 20 5 20 5 

Вiдповiдно до вищезазначених норм амортизацiя розраховується вiд залишкової вартостi 

основних засобiв виходячи з нового строку корисного використання, починаючи з мiсяця 

наступного за мiсяцем змiни строку корисного використання. Метод амортизацiї вiдображає 

процес очiкуваного використання банком. У випадку якщо очiкуваний термiн служби певних 

компонентiв основних засобiв вiдрiзняється вiд загального строку корисного використання цих 

необоротних активiв, такi компоненти видiляються в окремi об'єкти облiку та амортизуються 

окремо вiдповiдно до їх iндивiдуальних термiнiв використання. 

Прибуток та збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми 



надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у Звiтi про прибутки i збитки. 

Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення. 

Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням 

вартостi замiненого компоненту. 

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у 2012 роцi провiв заходи щодо приведення балансу, сформованого за 

нацiональними стандартами за статтями облiку основних засобiв, у вiдповiднiсть з балансом за 

мiжнародними стандартами, згiдно з телеграмою НБУ № ОГВ 12-111/1016-6125 вiд 19.06.2012р. 

«Про пiдготовку заходiв для складання рiчної фiнансової звiтностi та консолiдованої фiнансової 

звiтностi за 2012 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

ПриватБанк є лiдером українського банковського ринку. Головними його конкурентами є банки, 

якi входять в групу «найкрупнiших» за класифiкацiєю НБУ. На 01.01.2013р. до I групи 

«найкрупнiших» входять 15 банкiв. Вiдповiдно за даними НБУ I група виглядає наступним чином: 

1. ПриватБанк; 2. Укрексiмбанк; 3. Ощадбанк; 4. Райффайзен Банк Аваль; 5. Ппромiнвестбанк; 

6.Укрсоцбанк; 7. ВТБ Банк; 8. Дельта Банк; 9. Перший Український мiжнародний Банк; 10. 

«Надра»; 11. Сбербанк Росiї; 12. УкрСибБанк; 13. Альфа-Банк; 14. Банк «Фiнанси та кредит»; 15. 

Укргазбанк. На кiнець 2012р. основними конкурентами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є унiверсальнi 

банки, як вiтчизнянi, так i дочiрнi структури європейських i росiйських банкiв, якi функцiонують 

на територiї України: «Райффайзен банк Аваль», «Укрсоцбанк», «ПИБ», «ВТБ банк», 

«Укрсиббанк», «ПУМБ», «Дельта Банк»,«Ощадбанк» (має широку мережу вiддiлень i давнi 

традицiї розрахунково-касового обслуговування населення) i «Укрексiмбанк» (має значний досвiд 

i можливостi в органiзацiї фiнансування експортно-iмпортних контрактiв). 

ПриватБанк також є безперечним лiдером українського ринку пластикових карт, банкоматiв та 

POS-термiналiв. За станом на 01.01.2013р. частина ПриватБанку на ринку пластикових карт склала 

49%, на ринку банкоматiв- 41%, на ринку POS-термiналiв в торгових мережах — 54%. Серед 

основних конкурентiв- АТ «Райфайзен Банк Аваль» (з частиною ринку по активним пластиковим 

картам — 8%, банкоматам — 9,5%, POS-термiналам у торговiй мережi — 11%), Ощадбанк 

(частина на ринку активних пластикових карт — 8,8%, доля на ринку банкоматiв — 3,2%), 

Укрсиббанк (доля на ринку банкоматiв — 4,8%, активних платiжних карток — 3,2%), 

Укрексiмбанк — 8,5% На теперiшнiй час кiлькiсть випущених пластикових карт ПриватБанку 

складає 35 836 092шт., кiлькiсть банкоматiв — 14 879шт., кiлькiсть POS-термiналiв (торгiвельнiх)-

72 516шт. (за даними на 01.01.2013р.) 

Минулий 2012 фiнансовий рiк був вiдзначений вiдтоком кредитiв фiзичних осiб i збитками в 

банкiвськiй системi України. Так за 12 мiсяцiв 2012 р. загальний обсяг кредитiв фiзичних осiб по 

банкiвськiй системi України скоротився на 7,4% (12,88 млрд. Грн). Також 2012 р. можна 

охарактеризувати зменшенням капiталу по банкiвськiй системi України взагалi (за 12 мiс 2012р. 

падiння склало 1,5% або 2,55 млрд. грн.) 

Стратегiя ПриватБанку по вiдношенню до конкурентiв i в роздрiбному, i в корпоративному 

сегментi лишається незмiнною — ПриватБанк прагне бути лiдером, дотримуючись при цьому 

правил чесної конкурентної боротьби. 

Визови зовнiшнього середовища (загрози i можливостi) 

1. Новi конкуренти.  

В 2012 р. НБУ ввiв в групу найкрупнiших банкiв «Дельта Банк» i «ДБ Ощадбанку Росiї». Активи 

станом на 01.01.13р.: «ПриватБанк» - 172,49 млрд. грн. (питома вага в БС – 15,3%), «Дельта Банк» 

- 29,84 млрд. грн. (2,6%), «ДБ Ощадбанку Росiї» - 26,99 млрд. грн. (2,4%). 

2. Захiднi банки залишають Україну. 

В 2012р. сiм банкiв з iноземним капiталом залишили чи звели до мiнiмуму присутнiсть в Українi 

(змiни доторкнулись Кредит Європа Банку, SEB-банку, ЕрстеБанку, ПрофiнБанку та компанiї 

ПростоФiнанс, Фольксбанку, Банку Форум, КредитПромБанку). 

3. Збiльшення iнвестицiйної привабливостi України.  

У рейтингу Мирового банку Doing Business, Україна пiднялась на 137 мiсце зi 185 в порiвняннi з 



152-м мiсцем зi 183, за сприятливiстю дiлового середовища. 

4. Рейтинг рiвня життя в Українi покращився. Вiдповiдно до рейтингу, який складений 

популярним iнститутом Legatum Institute, рiвень життя в Українi в 2012 р. пiднявся з 74 мiсця зi 

110 країн свiту на 71 мiсце. 

5. Активне використання мобiльного Iнтернету. За дослiдженнями GFK Ukrain кожен третiй (29,6 

%) український користувач мережi Iнтернет хоча б раз на мiсяць проводить платежi через онлайн 

банкiвськiй сервiс, а кожен десятий отримує онлайн-виписки за своїми рахунками. 

6. Активiзацiя залучення вкладiв фiзичних осiб. З боку практично всих банкiв, навiть ранiше 

пасивних банкiв з iноземними iнвестицiями. 

7. Примусовi переведення зарплатних проектiв в iншi банки. 

8. Збiльшення кiлькостi користувачiв смартфонiв. 

Кiлькiсть смартфонiв у користувачiв мережi Київстар станом на кiнець 3-го кварталу 2012р. 

досягло 2,7 млн. пристроїв, в тому рахунку на протязi 3-го кварталу їх кiлькiсть збiльшилась на 

468 тис. В мережi МТС Україна бiля 3 млн. смартфонiв, що на 1 млн. бiльш, анiж у минулому роцi.  

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за 

порушення законодавства 

Протягом 2012 року банком здйснено 2 505 виплат штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка, 

компенсацiї) на загальну суму 5 486 105,26 грн. 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців 

емітента 

Основними джерелами фiнансування дiяльностi емiтента є власний капiтал, кошти залученi вiд 

фiзичних i юридичних осiб, а також кошти, залученi на внутрiшньому та зовнiшньому ринках 

капiталiв. Емiтент позитивно i з запасом виконує всi нормативи Нацiонального банку України Н1- 

Н17 щодо регулятивного капiталу банку, курування лiквiднiстю, кредитними та валютними 

ризиками. Емiтент регулярно збiльшує капiтал за рахунок коштiв власникiв та капiталiзацiї 

отриманих прибуткiв. У разi необхiдностi для регулювання лiквiдностi емiтент залучає додатковi 

кошти на внутрiшньому та зовнiшньому ринках в залежностi вiд ситуацiї на ринках та вартостi 

ресурсiв. 

Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець 

звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих 

договорів 

Станом на кiнець звiтного перiоду, а саме на 31.12.2012 року, укладеними, але не виконаними є 10 

договорiв. Дала укладання зазначених договорiв - 2010-2012р.р., їх загальна вартiсть складає 113 

539 763,30 грн. 

У 2012 роцi за зазначеними договорами банком сплачено 43 079 580,67грн., отримано 53 520 

478,53. 

Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв емiтентом не визначено. 

Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Бачення ПриватБанку 

Бути надiйним унiверсальним мiжрегiональним банком України, орiєнтованим на iнтереси 

клiєнтiв всiх форм власностi та який надає повний спектр якiсних послуг по всiм сегментам 

фiнансового ринку. 

Мiсiя ПриватБанку 

Забезпечити простий доступ до банкiвських послуг кожному громадянину країни. 

Генеральна мета ПриватБанку 

БУТИ ЛIДЕРОМ В УКРАЇНI по наданню населенню та юридичним особам платiжних та iнших 



банкiвських послуг, маючи най кращi показники дохiдностi, прибутковостi та надiйностi серед 

найкрупнiших банкiв країни, при цьому постiйно покращувати якiсть обслуговування. 

Найважливiшi завдання на 2012-2016рр. 

1. Збiльшення клiєнтської бази по обслуговуванню роздрiбних клiєнтiв в 2012р. до 15,6 млн. чол, в 

2016р. - 18,7 млн. чол. 

2. Нарощування активної клiєнтської бази МСБ з обслуговування корпоративних клiєнтiв в 2012р. 

до 256 тис.чол, в 2016р .- 372 тис.чол. 

3. Удосконалення системи управлiння ризиками, за рахунок забезпечення приросту портфеля при 

мiнiмальному рiвнi проблемностi. 

4. Спiввiдношення транзакцiй "каса - термiнал самообслуговування" = 30:70 

5. Пiдвищення якостi та лояльностi персоналу 

6. Пiдвищення задоволеностi клiєнтiв спiвробiтництвом за даними автоматичного телефонного 

IVR-опитування. Зменшення частки негативних оцiнок клiєнтiв у загальнiй кiлькостi 

результативних контактiв до 0,6% у 2012р. i до 0,38% в 2016р. 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

З метою проведення дослiжень банком розроблено та впроваджено Положення про проведення 

експериментiв в банку. Зазначене Положення регламентує порядок пiдготовки та реалiзацiї 

експериментiв в банку. Положення визначає умови проведення експерименту, пордок взаємодiї 

мiж його учасниками експерименту, а також порядок реалiзацiї кожного етапу експерименту.  

Таким чином, iновацiйнi проекти впроваджуються в банку пiсля їх експериментального 

випробування. 

Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні 

підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст 

та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан 

розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається 

Протягом 2012 року банк виступав стороною у 48 327 судових справах. В тому числi позивачем - у 

23 155 судових справах, вiдповiдачем - у 2 816 справах. Розгляд зазначених справ здiйснюється 

судовими органами на територiї України. Загальний розмiр позовних вимог за справами складає 

10 292 432 470,55 грн. 

Змiст позовних вимог: 

- стягнення заборгованостi та збиткiв - 34 509 справ, загальна сума позовних вимог складає 5 478 

427 375,76 

грн.; 

- розiрвання договорiв та визнання їх недiйсними - 585 справ, загальна сума позовних вимог - 9 

378 850,79 грн. 

- iншi справи - 13 233 справи. 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній 

формі 

1. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - один з найбiльших роботодавцiв України. 

Важко переоцiнити значимiсть ПриватБанку як роботодавця на українському ринку працi. 

Сьогоднi у нас працює понад 35 тис. чоловiк. ПриватБанк – соцiально вiдповiдальний банк 

(приймає на роботу iнвалiдiв – 4% iз загальної кiлькостi спiвробiтникiв). Нашi спiвробiтники 

отримують зарплату в середньому на 10% бiльшу, нiж їх колеги в iнших банках. До того ж 

ПриватБанк надає своїм спiвробiтникам повний соцiальний пакет, щорiчну оплачувану вiдпустку 

на 24 календарних днi, систему пiльгового кредитування, участь у програмi недержавного 

пенсiйного фонду, пiльговi путiвки на вiдпочинок для дорослих i дiтей. 



2. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – зелений банк. 

У жодному iншому банку України не дiє стiльки програм iз захисту оточуючого середовища! 

Увесь документообiг у банку електронний, тому ми практично не використовуємо папiр. У нас 

працює екологiчна технологiя iнкасацiї. Щороку ПриватБанк проводить суботники, стати 

учасником якого можуть усi бажаючi. 

3. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" навчає фiнансовiй грамотностi. 

ПриватБанк не тiльки сам постiйно навчається чомусь новому, але й з радiстю дiлиться своїми 

знаннями з клiєнтами. У нас дiють освiтнi програми, в яких кожен може знайти щось цiкаве для 

себе. ЮнiорБанк навчає школярiв фiнансовiй грамотностi та програмуванню. Топ-менеджери 

ПриватБанку проводять бiзнес-семiнари для пiдприємцiв i дiляться своїм досвiдом. На плазмових 

екранах у вiддiленнях транслюються навчальнi ролики з фiнансовими споживчими порадами, 

наприклад, як розрахуватися банкiвською карткою в Iнтернетi. 

4. ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" займається благодiйнiстю. 

ПриватБанк – соцiально вiдповiдальний банк. У нас працює власний благодiйний фонд 

«Допомагати просто», який регулярно допомагає дитячим будинкам i школам-iнтернатам, 

онкохворим дiтям, а також постраждалим вiд стихiйних лих чи терактiв. Усi бажаючi можуть 

зробити благодiйний внесок на будь-яку суму через касу ПриватБанку, банкомат або Iнтернет-

банк Приват24. 

5. Нагороди ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за останнi роки дiяльностi: 

- "Кращий банк року 2012 в Українi" (The Banker). 

- "Кращий банк України 2011" (Global Finance). 

- "Найбiльш iнновацiйний банк 2011" за технологiю "Online Iнкасацiя" (The Banker). 

- "Кращий банк року 2010 в Українi" (The Banker). 

- "Найбiльш iнновацiйний банк 2010" за технологiю "Без монет" (The Banker). 

- Mall Awards 2010: ПриватБанк - кращий банк торговельної iндустрiї. 



13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність 

емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
1960063 2395882 0.000 0.000 1960063 2395882 

будівлі та 

споруди 
919926 930134 0.000 0.000 919926 930134 

машини та 

обладнання 
660733 996586 0.000 0.000 660733 996586 

транспортні 

засоби 
114557 143604 0.000 0.000 114557 143604 

інші 264847 325558 0.000 0.000 264847 325558 

2. Невиробничого 

призначення: 
1423 1462 0.000 0.000 1423 1462 

будівлі та 

споруди 
1423 1462 0.000 0.000 1423 1462 

машини та 

обладнання 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні 

засоби 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 1961486 2397344 0.000 0.000 1961486 2397344 

Опис Примiтка 4.13. «Iнвестицiйна нерухомiсть» Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля, 

об'єкт нерухомостi або частина об'єкта нерухомостi, що знаходяться у розпорядженнi власника або 

орендаря за договором фiнансового лiзингу з метою отримання орендних платежiв та / або iнших 

видiв доходiв для збiльшення капiталу. Один i той самий об'єкт нерухомостi може бути роздiлений 

на конструктивно вiдокремленi частини, що використовуються в рiзних цiлях: одна частина - для 

отримання доходу вiд орендної плати або збiльшення капiталу, iнша - для використання в процесi 

дiяльностi банку або для адмiнiстративних цiлей. У бухгалтерському облiку такi частини об'єктiв 

нерухомостi вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi частинами. Якщо цi частини 

не можуть бути проданi окремо, то такий об'єкт визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови, 

що лише незначна частина об'єкта утримується для використання в процесi дiяльностi банку або 

для адмiнiстративних цiлей. Критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi: До iнвестицiйної 

нерухомостi Банк вiдносить нерухомiсть, якщо вiдбувається передача її частини в оренду бiльше 

70% вiд загальної площi. Переведення об'єктiв нерухомостi в категорiю iнвестицiйної нерухомостi 

i назад в iншу категорiю проводиться тiльки в разi його функцiонального змiну. До iнвестицiйної 

нерухомостi належать: - земля, утримувана з метою отримання вигод вiд зростання капiталу в 

довгостроковiй перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi 

дiяльностi; - земля, подальше використання якої в даний час не визначено; - будiвля, що перебуває 

у власностi банку або в розпорядженнi за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) та надається в 

лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду); - будiвля, не 

зайнята в даний час i призначена для надання в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами 

про оперативний лiзинг (оренду). Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi формується з: • вартостi на її 

придбання; • ремонтно-будiвельнi роботи, якi привели iнвестицiйну нерухомiсть у належний 

вигляд; • юридичнi послуги, комiсiйнi винагороди, якi пов'язанi з її придбанням; Пiд час 

первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi банк оцiнює та вiдображає її в бухгалтерському 

облiку за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, 

безпосередньо пов'язанi з її придбанням. Банк визначає первiсну вартiсть об'єктiв iнвестицiйної 

нерухомостi, якi мiстяться на умови оперативного лiзингу та класифiкуються, як iнвестицiйна 

нерухомiсть згiдно умов фiнансового лiзингу. Вона визначається за найменшою з 2-х величин: за 



справедливою вартiстю або дисконтною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв. Пiсля 

початкового визначення об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк визначає за 

первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення корисного 

використання. У разi здiйснення Банком оцiнки об'єкта нерухомостi за методом справедливої 

вартостi iнженерне обладнання (лiфти, кондицiонери тощо), що є невiд'ємною частиною будiвлi, 

не визнається в облiку окремо як основний засiб, а включається у справедливiй вартостi єдиного 

об'єкта iнвестицiйної нерухомостi. Переведення об'єктiв нерухомостi в категорiю iнвестицiйна 

нерухомiсть i навпаки проводиться тiльки в разi його функцiонального використання та 

пiдтверджується такими дiями: • початком використання як операцiйна нерухомiсть, • пiдготовка 

операцiйної нерухомостi для використання як iнвестицiйної нерухомостi; • передача її в 

оперативну оренду; • переведення її з рахунка 4430 або в операцiйну нерухомiсть, або в 

iнвестицiйну нерухомiсть; • пiдготовка до реалiзацiї з перекладом з iнвестицiйної нерухомостi на 

склад запасiв; • пiсля завершення будiвництва з переведенням нерухомостi зi складу 

незавершеного будiвництва до iнвестицiйної нерухомостi. Переведення об'єктiв iнвестицiйної 

нерухомостi до категорiї операцiйної нерухомостi проводиться за методом переоцiненої вартостi 

по його балансової вартостi. Лiзингоодержувач за договором оперативного лiзингу може 

класифiкувати i враховувати нерухомiсть як iнвестицiйну нерухомiсть за умови, що вона 

вiдповiдає визначенню iнвестицiйної нерухомостi i оцiнюється за методом справедливої вартостi. 

Примiтка 4.15. «Основнi засоби» Основнi засоби, що перебувають у банку на правах власностi i 

володiння - це сукупнiсть матерiально-предметних цiнностей як засобiв працi, якi експлуатуються 

у виробничiй i невиробничiй сферах протягом тривалого (понад рiк) термiну з метою отримання 

економiчних вигод шляхом реалiзацiї послуг, створеної внаслiдок їх прямої i непрямої 

експлуатацiї. При визнаннi та облiку основних засобiв банк керується МСФЗ 16 «Основнi кошти» 

та нормами Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i нематерiальних активiв банкiв 

України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України № 480 вiд 20.12.2005 

р. в останнiй редакцiї. Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, 

що: 1) пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання; 2) його 

вартiсть може бути достовiрно визначена. Первiсне визнання основних засобiв банк здiйснює за 

собiвартiстю, яка складається з фактичних витрат на придбання i витрат по приведення їх у стан, 

придатний до використання. Банк переглянув строки корисного використання основних засобiв на 

початку 2012 року. При переглядi строкiв корисного використання основних засобiв було 

враховано: 1) очiкуваний ефект вiд використання об'єкта ОЗ з урахуванням його потужностi i 

фiзично ї продуктивностi; 2) строки корисного використання подiбних об'єктiв ОЗ з урахуванням 

фiзичного та морального зносу; 3) очiкувана економiчна вигода при використаннi об'єкта ОЗ; 4) 

правовi або iншi обмеження в частинi термiну використання об'єкта ОЗ. У звiтньому 2012 р. 

нарахування амортизацiї по основним засобам здiйснювалося за такими нормами: Основнi засоби 

норми амортизацiї, % термiни корисного використання, роки норми амортизацiї, % термiни 

корисного використання, роки 2011 рiк 2012 рiк Будiвлi 2 50 2 50 Квартири 2 50 2 50 Вантажнi 

автомобiлi 10 10 10 10 Меблi 25 4 16,66 6 Меблi кабiнетнi 10 10 10 10 Гаражi 6,66 15 6,66 15 

Дизельна електростанцiя 6,66 15 6,66 15 Банкомати 10 10 10 10 Касовi апарати 20 5 20 5 Легковi 

автомобiлi 10 10 10 10 Оргтехнiка 20 5 20 5 Багатофункцiональнi пристрої 25 4 25 4 Копiювальна 

технiка 20 5 20 5 Електроприлади 20 5 20 5 Банкiвськi модулi 12,5 8 12,5 8 Радiостанцiї 20 5 20 5 

Мiнi АТС 10 10 10 10 Пристрої сигналiзацiї 20 5 20 5 Комп'ютерна технiка 25 4 20 5 Модеми 50 2 

50 2 Газовi пiстолети 8,33 12 8,33 12 Електронасоси 20 5 25 4 Рекламнi щити 20 5 20 5 За 

вищезазначеним нормам амортизацiя розраховується вiд залишкової вартостi ОЗ виходячи з 

нового строку корисного використання, починаючи з мiсяця наступного за мiсяцем змiни строку 

корисного використання. Метод амортизацiї вiдображає процес очiкуваного споживання банком. 

Якщо очiкуваний термiн служби певних компонентiв основних засобiв вiдрiзняється вiд 

загального строку корисного використання цих необоротних активiв, такi компоненти видiляються 

в окремi об'єкти облiку та амортизуються окремо вiдповiдно до їх iндивiдуальними термiнами 

використання. Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх 

виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз 

наступним списанням вартостi замiненого компоненту. Прибуток та збитки вiд вибуття основних 

засобiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються 

у звiтi про фiнансовi результати. Банк у 2012 роцi вжив заходи щодо приведення балансу 

Приватбанку, сформованого за нацiональними стандартами за статтями облiку основних засобiв, у 

вiдповiднiсть з балансом мiжнародних стандартiв, згiдно з телеграмою НБУ № ОГВ 12-111/1016-

6125 вiд 19.06.2012р. «Про пiдготовку заходiв для складання рiчної фiнансової звiтностi та 

консолiдованої фiнансової звiтностi за 2012 рiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi». Примiтка 4.16. «Нематерiальнi активи» Нематерiальний актив - це 

немонетарний актив, який не має матерiальної форми та може бути iдентифiкований. Для 

визнання об'єкта нематерiальним активом мають бути виконанi наступнi умови: 1) актив як вид 

права має бути документально засвiдчений i конкретно позначений (iдентифiкований); 2) вартiсть 



активу повинна бути достовiрно визначена (документально пiдтвердженi понесенi на його 

створення витрати або вартiсть придбання). Вiднесення активу до певного виду нематерiального 

активу можливе на пiдставi документiв, якими такий актив засвiдчений. Актив є iдентифiкованим, 

якщо: 1) його можна вiдокремити вiд компанiї i продати, передати, отримати на нього лiцензiю, 

здати в оренду або обмiняти, або окремо, або разом iз пов'язаною з ним договором, активом чи 

зобов'язанням; 2) вiн виникає з договiрних чи iнших юридичних прав незалежно вiд того, чи 

можна його вiддiлити вiд банку / компанiї або вiд iнших прав i зобов'язань i передати iншому 

банку / компанiї; 3) кiнцевий термiн використання мають всi нематерiальнi активи банку i 

включають переважно капiталiзувати програмне забезпечення. Об'єкти, якi не вiдповiдають 

визначенню нематерiального активу (окремий об'єкт облiку, контроль, майбутнi економiчнi 

вигоди), визнаються витратами поточного перiоду. Придбанi або виготовленi нематерiальнi активи 

банк спочатку оцiнює за собiвартiстю. Банк обрав метод собiвартостi для облiкової полiтики, 

згiдно з яким, пiсля первинного визнання нематерiальний актив вiдображається за його 

собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. На основi витрат капiталiзуються придбанi 

лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення, понесенi на придбання та введення в 

експлуатацiю конкретного програмного забезпечення. Пов'язанi з розробкою унiкальних 

програмних продуктiв витрати, якi можуть бути безпосередньо iдентифiкованi, контролюються 

банком i, ймовiрно, принесуть додатковi економiчнi вигоди, що перевищують витрати, 

облiковуються у складi нематерiальних активiв. Капiталiзованi витрати включають витрати на 

персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та вiдповiдну частину накладних 

витрат. Всi iншi витрати, пов'язанi з програмним забезпеченням (наприклад, його 

обслуговуванням), вiдносяться до витрат по мiрi їх здiйснення. При нарахуваннi амортизацiї 

нематерiальних активiв банк застосовує прямолiнiйний метод, за яким рiчна сума амортизацiї 

визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу корисного 

використання нематерiального активу. Протягом звiтного року банк переглянув метод амортизацiї 

нематерiальних активiв, але не змiнював його. Також банк здiйснив перегляд строкiв корисного 

використання нематерiальних активiв i, враховуючи те, що вони є оптимальними, залишив їх без 

змiн. Основнi засоби норми амортизацiї, % термiни корисного використання, роки норми 

амортизацiї, % термiни корисного використання, роки 2011 рiк 2012 рiк ПЗ (10%) 10 10 10 10 ПЗ 

(50%) 50 2 50 2 IПЗ(14,3%) 14,3 7 14,3 7 ПЗ (20%) 20 5 20 5 IПЗ(25%) 25 4 25 4 IПЗ(33%) 33,3 3 

33,3 3 IПЗ(6,7%) 6,7 15 6,7 15 IПЗ авторськi права 50 2 50 2 ПЗ (Патенти) 10 10 10 10 Роялтi 20 5 20 

5 Вiдомостi про орендованi основнi засоби не вiдображено у зв'язку зi змiнами законодавства, а 

саме: У вiдповiдностi до Змiн до Плану рахункiв банкiвського облiку банкiв України, 

затверджених Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 08 червня 2012 року 

No.227 3. Групу рахункiв 984 "Операцiї за основними засобами" роздiлу 98 "Облiк iнших 

цiнностей та документiв" класу 9 "Позабалансовi рахунки" та позабалансовий рахунок 9840 А 

"Основнi засоби та нематерiальнi активи, прийнятi до оперативного лiзингу (оренди)" виключено. 

Таким чином, згiдно Постанови, вартiсть орендованих примiщень не враховується на рахунках 

9840. 

13.3. 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 X 118237078 X X 

у тому числі:   

Кореспондентськi 

рахунки та депозити 

овернайт iнших банкiв 

01.05.2013 2205368 0 01.05.2013 

Депозити iнших банкiв 01.05.2013 479879 0 01.05.2013 

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 7994905 X X 

iменнi, вiдсотковi, 

звичайнi облiгацi 

12.11.2010 250000 13.5 15.11.2013 

iменнi, вiдсотковi, 

звичайнi облiгацiї 

07.02.2012 3500000 12 14.02.2015 



iменнi, вiдсотковi, 

звичайнi облiгацiї 

13.12.2012 2500000 16 19.12.2015 

iменнi, вiдсотковi, 

звичайнi облiгацiї 

22.06.2012 2010000 12 26.06.2015 

за іпотечними цінними 

паперами (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за 

кожним власним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 649 X X 

за іншими цінними 

паперами (у тому числі за 

похідними цінними 

паперами)(за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими 

інвестиціями в 

корпоративні права (за 

кожним видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 135802 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 3523593 X X 

Інші зобов'язання X 608344 X X 

Усього зобов'язань X 130500371 X X 

Опис: Кошти банкiв (вiдомостi за 2012 рiк): Довгостроковi кредити, отриманi вiд Нацiонального 

банку України - 4629610,00,00 тис. грн. Кореспондентськi рахунки iнших банкiв -

1489521,00 тис.грн. Нарахованi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв -113,90 тис. 

грн. Короткостроковi вклади (депозити) iнших банкiв - 442463,10 тис.грн. Довгостроковi 

вклади (депозити) iнших банкiв - 35918,42 тис. грн. Нарахованi витрати за строковими 

вкладами (депозитами) iнших банкiв - 1497,95 тис.грн. Короткостроковi кредити, отриманi 

вiд iнших банкiв - 2562426,14 тис. грн. Довгостроковi кредити, отриманi вiд iнших банкiв - 

1052232,60 тис. грн. Неамортiзацiйнiй дисконт за кредитами, що отриманi вiд iнших 

банкiв - 20760,05 тис.грн. Нарахованi витрати за кредитами, отриманi вiд iнших банкiв - 

8956,44 тис.грн. Кредити овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв 995128,50 тис.грн. 

ВСЬОГО: 11197108,00 тис. грн. 



15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

у стрічці новин 
Вид інформації 

1 2 3 

18.04.2012 18.04.2012 Спростування  

28.04.2012 03.05.2012 
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

05.06.2012 05.06.2012 
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

03.08.2012 03.08.2012 
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

28.08.2012 28.08.2012 
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

09.10.2012 09.10.2012 
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і 

більше відсотків голосуючих акцій 

29.02.2012 29.02.2012 Відомості про проведення загальних зборів 

28.03.2012 29.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів 

13.04.2012 13.04.2012 Відомості про проведення загальних зборів 

29.12.2012 29.12.2012 Відомості про проведення загальних зборів 



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 2012 2 1 

2 2011 6 5 

3 2010 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія  X 
 

Акціонери  
 

X 

Реєстратор  
 

X 

Депозитарій  
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 
Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

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

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Внесення змін до статуту товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зміну типу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень   
X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про 
 

X 



дострокове припинення їх повноважень 

Інше (запишіть): Необхiднiсть прийняття рiшення про затвердження 

консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк. 

Необхiднiсть затвердження звiту та висновку Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" щодо перевiрки 

консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2011 рiк. 

Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  3 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

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?  
21 

 

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 Наглядової ради емiтента 

комiтетiв не створено. 

Інші (запишіть)  - 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні) 
Так 

 

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)  Винагорода Голови Наглядової 

ради є фiксованою сумою. 



 

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): - 
 

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? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1.00  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів 

загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

 
Загальні збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

Загальний відділ  Ні Ні Ні 

Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Так 

Секретар правління  Ні Ні Ні 

Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 



Корпоративний секретар  Ні Ні Ні 

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами  Так Так Ні 

Інше(запишіть): -  Ні Ні Ні 

 

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 Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи 

бюджету  
Так Ні Так Ні 

Обрання та відкликання голови правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів правління  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови наглядової ради  Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів наглядової ради  Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії  Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

правління  
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 правління  
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 аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 



Положення про виконавчий орган (правління)  X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію  X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  - 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР 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 Ні Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Так Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Ні Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Ні Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (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 
 

Правління або директор  
 

X 

Інше (запишіть)  Вiдповiдно до п. 9.3.3 Статуту 

Банку компетенцiя щодо обрання 

зовнiшнього аудитора надана 

Наглядовiй Радi Товариства 

 

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)  Змiна аудитора не проводилась. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія  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 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 

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): -  
 

X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

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  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України (далі - особа)?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень особи  
 

X 

Не задовольняли умови договору з особою  
 

X 

Особу змінено на вимогу: 
 

акціонерів 
 

X 

суду 
 

X 

Інше (запишіть) Особу, яка веде облiк прав 

власностi на акцiї у депозитарнiй 

системi України, змiнено на 

вимогу законодавства про цiннi 

папери у зв'язку з переведенням 

випуску акцiй в бездокументарну 

форму iснування: 18.03.2011 

загальними зборами акцiонерiв 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

прийнято рiшення про 

дематерiалiзацiю випуску цiнних 

паперiв, у зв'язку з 

дематерiалiзацiєю - про обрання 

депозитарiю ПРИВАТНЕ 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ 



ПАПЕРIВ" (iдентифiкацiйний код 

за ЄДРПОУ 35917889; данi 

свiдоцтва про державну 

реєстрацiю - серiя А01 № 623427, 

номер запису 1 074 105 0005 

033282, дата проведення 

державної реєстрацiї 14.05.2008 

р., орган, що видав свiдоцтво - 

Шевченкiвська районна у мiстi 

Києвi державна адмiнiстрацiя; 

мiсцезнаходження - 04107, м. 

Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г; тел. 

+38-044-585-42-40; Лiцензiя 

ДКЦПФР серiї АВ № 498004, 

видана 19.11.2009 р., строк дiї: 

27.05.2009 р. - 27.05.2019 р.), про 

обрання зберiгача ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"КАПIТАЛ-СТАНДАРТ" 

(iдентифiкацiйний код за 

ЄДРПОУ - 32510396; данi 

свiдоцтва про державну 

реєстрацiю - серiя А00 № 725967, 

номер запису 1 224 120 0000 

025771, дата проведення 

державної реєстрацiї 08.07.2003 

р., орган, що видав свiдоцтво 

Виконавчий комiтет 

Днiпропетровської мiської ради; 

мiсцезнаходження 49094, 

Днiпропетровська обл., м. 

Днiпропетровськ, вулиця 

Набережна Перемоги, буд. 38; 

тел.+38-0562-38-52-27; Лiцензiя 

Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку на 

здiйснення професiйної дiяльностi 

на фондовому ринку-депозитарної 

дiяльностi зберiгача цiнних 

паперiв серiї АВ № 189704, 

видана 16.10.2006 р. на пiдставi 

рiшення ДКЦПФР № 939, строк 

дiї лiцензiї: 16.10.2006 р. - 

16.10.2011 р. Лiцензiю 

переоформлено у зв'язку з 

припиненням строку дiї - серiя 

АГ579930, строк дiї 17.10.2011 р. - 

17.10.2016р.). Договiр на ведення 

реєстру № 10/09/2010 вiд 

10.09.2010р., укладений мiж ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК" та ТОВ 

"ОФР-ЗАПОРIЖЖЯ", припинено 

з 09.06.2011р. згiдно до 

Додаткової угоди до договору № 

10/09/2010 вiд 10.09.2010р. про 

розiрвання договору на ведення 

реєстру за згодою сторiн вiд 

06.06.2011 року. Укладено 

Договiр про обслуговування емiсiї 

цiнних паперiв № Е866/11 вiд 

01.06.2011р. мiж ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" та депозитарiєм 



ПрАТ "ВДЦП" , Договiр про 

вiдкриття рахункiв у цiнних 

паперах власникам iменних 

цiнних паперiв ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" № ЕМ-01/11 вiд 

29.05.2011р. мiж ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" та зберiгачем 

ТОВ "КАПIТАЛ-СТАНДАРТ". 

Систему реєстру передано вiд 

реєстратора ТОВ "ОФР-

ЗАПОРIЖЖЯ" до зберiгача ТОВ 

"КАПIТАЛ-СТАНДАРТ" згiдно 

Акту № 1 приймання-передачi 

реєстру власникiв iменних цiнних 

паперiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 

"ПРИВАТБАНК" вiд 10.06.2011 р. 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 04.04.2013 ; яким органом управління прийнятий: 

- (Кодекс корпоративного управлiння у емiтента вiдсутнiй).  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: - 

(Кодекс корпоративного управлiння емiтента вiдсутнiй).  

Інформація 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 - (Кодекс корпоративного 

управлiння емiтента вiдсутнiй).  

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Мiсiя: забезпечити простий доступ до банкiвських послуг кожному громадяниновi країни. 

Генеральна цiль: бути лiдером з надання платiжних та iнших банкiвських послуг населенню та 

юридичним особам, переходячи вiд обслуговування у вiддiленнях банку до роботи з клiєнтами 

через засоби зв'язку. Бачення банку: ПриватБанк - лiдер банкiвської сфери України, що займає 

також провiднi позицiї в країнах близького зарубiжжя. Завдяки iнновацiйним розробкам, 

унiкальним послугам i високому професiоналiзму спiвробiтникiв банк завоював довiру мiльйонiв 

пiдприємцiв i простих громадян. Надiйнiсть, унiверсальнiсть, широка мережа фiлiй i вiддiлень 

завжди були вiзитною карткою ПриватБанку, його особистою планкою якостi, установленою на 

початку шляху. На краще змiнити свiт - ось до чого ми прагнемо. 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Власниками iстотної участi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 31.12.2012 року є: - Боголюбов Геннадiй 

Борисович; - Коломойський Iгор Валерiйович; - ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД(TRIANTAL 

INVESTMENTS LTD), реєстрацiйний код - 193150, мiсцезнаходження - Кiпр, Лiмасол ОМIРУ, 3 

АГIОС НIКОЛАОС, П.С. 3095; - ФРАНСIАНО IНВЕСТМЕНТС ЛТД (FRANSIANO 

INVESTMENTS LTD), реєстрацiйний код - 632196 , мiсцезнаходження - Крагмуiр Чамберс, П.С. 

71. Роад Таун, Тортола, Британськi Вiргiнськi Острови. Фактiв, що могли б свiдчити про 

невiдповiднiсть зазначених осiб встановленим законодавством вимогам, не виявлено. Протягом 



2012 року вiдбувались наступнi змiни в складi власникiв iстотної участi: змiна частки фiзичної 

особи в статутному капiталi банку. Вiдомостi про зазначенi змiни розкрито у встановленому 

законодавством порядку. 

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. 

Не встановлено фактiв факти порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу 

(Правлiння) фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй 

установi або споживачам фiнансових послуг протягом 2012 року. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової 

установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність 

таких заходів. 

Протягом 2012 року до банку застосовувались наступнi заходи впливу: - накладення штрафних 

санкцiй згiдно чинного законодавства; - надання застережень щодо вжиття окремих заходiв, 

надання пояснень щодо окремих показникiв та операцiй. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або відсутність такої системи. 

Полiтика управлiння ризиками, монiторинг i контроль здiйснюються Кредитним Комiтетом та 

Комiтетом з внутрiшнього контролю пiд спостереженням Наглядової Ради, як найвищого 

наглядового органу банку. У число iнших органiв, що вiдповiдають за процес управлiння 

ризиками, входять Казначейство банку, Напрям "Фiнанси i ризики" (Департамент фiнансових 

ризикiв), Напрям "Ризик-менеджмент", Напрям "Внутрiшнiй контроль та fraud-менеджмент". 

Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

Служба внутрiшнього аудиту банку - це самостiйний структурний пiдроздiл банку, який є органом 

оперативного контролю Наглядової Ради. Створюється за рiшенням вищого органу банку з метою 

перевiрки й оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю та якостi 

виконання призначених обов`язкiв спiвробiтниками банку. Комiтет з внутрiшнього контролю. 

Основною метою даного Комiтету є забезпечення стабiльного функцiонування в процесi 

досягнення банком своєї Генеральної мети через створення системи внутрiшнього контролю, що 

пiдвищує рiвень безпеки та ефективностi роботи банку. Основними завданнями Комiтету є: 1) 

розгляд iнновацiйних iнструментiв та методик систем внутрiшнього контролю; 2) прийняття 

ефективних управлiнських рiшень в сферi боротьби з шахрайством; 3) об'єднання зусиль 

пiдроздiлiв банку в сферi боротьби з шахрайством; 4) розгляд та актуалiзацiя полiтик кадрової 

безпеки банку; 5) управлiння аспектами iнформацiйної безпеки банку; 6) розгляд резонансних 

фактiв та системних проблем, виявлених внутрiшнiми перевiрками; 7) розгляд актуальних питань 

управлiння ризиками. За умови виникнення резонансних фактiв шахрайства або виникнення 

глобальних питань у сферi боротьби з шахрайством проводиться засiдання Комiтету з 

внутрiшнього контролю, на якому виробляються заходи по мiнiмiзацiї ризикiв шахрайства. 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті 

фінансової установи розмір, або їх відсутність. 

Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), 

учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його 

предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi. У вiдповiдностi до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

зареєстрованого 20.06.2012 року та чинного на 31.12.2012 року, встановлено порядок вчинення 

значних правочинiв, а саме: Правлiння приймає рiшення про вчинення правочинiв, якщо ринкова 

вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв за 

даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. До компетенцiї Наглядової ради належить 



прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, 

що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi. До компетенцiй Загальних зборiв акцiонерiв належить прийняття рiшення, за 

поданням Наглядової Ради про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або 

послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку. Рiшення про вчинення значного правочину, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 вiдсоткiв, але 

менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

акцiонерного товариства, приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. Рiшення про 

вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна, робiт або послуг, що є предметом 

такого правочину, перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi Банку, приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi. 

За даними фiнансової звiтностi та фiнансової iнформацiї за 2012 рiк Банк не здiйснював будь-яких 

значних правочинiв, а саме вiдчуження активiв, якi б складали бiльше 10% вартостi активiв Банку. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Купiвля-продаж активiв, що перевищує встановлений у Статутi розмiр, протягом 2012 року не 

здiйснювалась. 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-

фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

Детальна iнформацiя щодо операцiй банку з пов'язаними особами протягом 2012 року викладено у 

Примiтцi 39 до рiчної фiнансової звiтностi. 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне 

регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Iнформацiя про надання у 2012 роцi рекомендацiй щодо аудиторського висновку органами, що 

здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдсутня. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного 

протягом року. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" (ЄДРПОУ 

23710342, мiсцезнаходження - 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2, Тел. : (097) 6827352, 

Факс: (044) 4506580). 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

У вiдповiдностi до Протоколу № 21 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 20.03.2010 Наглядовою радою 

визначено аудиторську фiрму, що надає емiтенту аудиторськi послуги - Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" (ЄДРПОУ 23710342, мiсцезнаходження - 

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2, Тел. : (097) 6827352, Факс: (044) 4506580). Директор 

ТОВ АФ "Норман Аудит" Жук О.П. (Сертифiкат аудитора банкiв №0031 вiд 29.10.2009р., термiн 

чинностi до 01.01.2015р., Рiшення АПУ вiд 29.10.2009р., № 207/2. Свiдоцтво про внесення до 

реєстру аудиторiв банкiв НБУ № 0000021 вiд 30.08.2007р., строк дiї до 01.01.2015р., Рiшення НБУ 

вiд 03.12.2009р., №18). Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 19 рокiв. Кiлькiсть рокiв, 

протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi - 3 роки. Протягом 2012 року 

перевiрка консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" щодо подальшого 

вдосконалення бухгалтерського облiку по МСФЗ (мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi) 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здiйснювалась Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Аудиторська фiрма "Норман Аудит" та мiжнародною аудиторською компанiєю 

"PricewaterhouseCoopers" Україна". Випадки конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання 

функцiй внутрiшнього та зовнiшнього аудитора протягом 2012 року вiдсутнi. Протягом останнiх 



п'яти рокiв вiдбулись наступнi ротацiї аудиторiв емiтента: перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" за 2008 - 2010 рiк здiйснено ТОВ Аудиторська фiрма "Оратанiя", пiсля чого 

надання аудиторських послуг емiтенту здiйснювалось ТОВ АФ "Норман Аудит". Iнформацiя про 

факти накладення стягненнь, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом 

року, та фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена 

аудиторським висновком, виявленої органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг, протягом 2012 року вiдсутня. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

У вiдповiдностi до Протоколу № 21 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 20.03.2010 року Наглядовою 

радою визначено аудиторську фiрму, що надає емiтенту аудиторськi послуги - Товариство з 

обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" (ЄДРПОУ 23710342, 

мiсцезнаходження - 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2, Тел. : (097) 6827352, Факс: (044) 

4506580). Директор ТОВ АФ "Норман Аудит" Жук О.П. (Сертифiкат аудитора банкiв №0031 вiд 

29.10.2009р., термiн чинностi до 01.01.2015р., Рiшення АПУ вiд 29.10.2009р., № 207/2. Свiдоцтво 

про внесення до реєстру аудиторiв банкiв НБУ № 0000021 вiд 30.08.2007р., строк дiї до 

01.01.2015р., Рiшення НБУ вiд 03.12.2009р., №18). Загальний стаж аудиторської дiяльностi - 19 

рокiв. кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi - 3 роки. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

Протягом 2012 року перевiрка консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

щодо подальшого вдосконалення бухгалтерського облiку по МСФЗ (мiжнародним стандартам 

фiнансової звiтностi) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здiйснювалась Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" та мiжнародною аудиторською компанiєю 

"PricewaterhouseCoopers" Україна". 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Вiдомостi щодо конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцй внутрiшнього та 

зовнiшнього аудитора протягом 2012 року вiдсутнi. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

Протягом останнiх п'яти рокiв вiдбулись наступнi ротацiї аудиторiв емiтента: перевiрку фiнансової 

звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2008- 2010 рiк здiйснено ТОВ Аудиторська фiрма 

"Оратанiя", пiсля чого надання аудиторських послуг емiтенту здiйснювалось ТОВ АФ "Норман 

Аудит". 

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 про факти накладення протягом 2012 року стягнень, застосованих до аудитора 

Аудиторською палатою України, та фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, 

що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленої органами, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг - вiдсутня. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Чинна система правової обробки звернень клiєнтiв дiє з 2010 року та визначає порядок взаємодiї 

пiдроздiлiв банку та порядок застосування програмних комплексiв в ходi прийняття та обробки 



звернень споживачiв банкiвських послуг. Порядок роботи цiєї системи затверджено Положенням 

про порядок обробки зовнiшньої кореспонденцiї, що встановлює єдиний пiдхiд до реєстрацiї 

кореспонденцiї та органiзацiї документообiгу в Головному офiсi та регiональних пiдроздiлах 

банку. Стратегiчною метою зазначеного Положення є приведення до єдиної технологiчної 

платформи процесу обробки вхiдної кореспонденцiї. Зовнiшня кореспонденцiя - звернення банку, 

що надiйшли через вiдомi засоби дiлового документообороту (поштова, кур'єрська служба, спец. 

зв'язок телефонний зв'язок, факс, електронна пошта), що мiстять повiдомлення про подiю, запит 

iнформацiї/документiв, тощо. Для обробки зовнiшньої кореспонденцiї у банку застосовується 

окремий модуль програмного комплексу, основними принципами роботи якого є: - вiдображення 

всiєї кореспонденцiї в модулi без можливостi видалення створеної картки документа та додаткiв 

до нього; - перетворення зовнiшньої кореспонденцiї у графiчний вид; - роздiл доступiв до обробки 

зовнiшньої кореспонденцiї в залежностi вiд функцiонального наповнення посади працiвника; - 

розподiл вiдповiдальностi за виконання окремої функцiї конкретному працiвнику та обробки 

документа в цiлому куратору продукту. Таким чином, забезпечується всебiчне вивчення кожного 

проблемного питання, що ставиться клiєнтом (споживачем) перед банком. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

Для кожного виду скарг, що надходять до банку, застосовується затверджений алгоритм, що 

включає: - заведення копiї запиту (скарги) в модуль програмного комплексу; - проведення 

юридичної експертизи запиту (скарги); - консолiдацiя вiдомостей, необхiдних дла оформлення 

вiдповiдi на запит (скаргу); - пiдготовка вiдповiдi, її оформлення та надання. Безпосередньо збiр та 

консолiдацiя вiдомостейздiйснюється пiдроздiлами банку в залежностi вiд продуктiв, щодо яких 

отримано запит або скаргу. Враховуючи значну кiлькiсть банкiвських продуктiв та операцiй, 

вiдповiдальнiсть за розгляд скарг щодо окремих послуг несуть експерти вiдповiдних пiдроздiлiв, 

залученi до процесу обробки скарг на кожному етапi обробки. 

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). 

Протягом 2012 року до банку надiйшло 37150 запитiв клiєнтiв, в тому числi 886 скарг на дiї 

працiвникiв банку. Таким чином, питома вага скарг у зверненнякх клiєнтiв до банку становить 

всього 2,4%. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

У вiдповiдностi до встановлених в банку процедур вiдповiдi надаються на всi скарги, що находять 

банку у встановленому порядку. Термiн наданнi таких вiдповiдей складає 30 днiв згiдно вимог 

Закону України "Про звернення громадян". Вiдповiдi надаються поштовим вiдправленням або 

через термiнал самообслуговування. Для визначення задоволеностi клiєнтiв обслуговуванням, в 

тому числi роботою з розгляду скарг, працює sms-канал служби пiдтримки 3777. За результатами 

опитування кiлькiсть негатвних оцiнок становить близько 3%, що в 99% випадкiв пов'язано з 

небажанням клiєнтiв виконувати умови надання послуг. Особи, що не задоволенi наданням послуг 

та не вирiшили своє проблемне питання на рiвнi банку, мають право звернутис до суду у 

встанвленом порядку. 



Річна фінансова звітність 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за станом на 31.12.2012   

  
(число, місяць, 

рік) 
  

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 25356346 16592376 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України  
1238199 1356840 

Торгові цінні папери 7 20 122841 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
8 0 0 

Кошти в інших банках 9 3137515 3851211 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 113759164 101040530 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 286673 83638 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 239567 72227 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 1178522 979744 

Інвестиційна нерухомість 14 13762 1507 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
0 188 

Відстрочений податковий актив 
 

19420 257 

Гудвіл 15 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 16 2475773 2018056 

Інші фінансові активи 17 985136 788814 

Інші активи 18 103074 164387 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 

групи вибуття 
19 47549 40479 

Усього активів 
 

148840720 127113095 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 20 11912840 10104288 

Кошти клієнтів 21 106324238 91288195 

Боргові цінні папери, емітовані банком 22 7995554 6323709 

Інші залучені кошти 23 3103 51415 

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 
 

51277 20913 

Відстрочені податкові зобов’язання 
 

84525 4910 

Резерви за зобов’язаннями 24 39588 38800 

Інші фінансові зобов'язання 25 2297367 1157456 

Інші зобов'язання 26 605241 150683 

Субординований борг 27 1226226 1225747 



Зобов'язання групи вибуття 19 0 0 

Усього зобов'язань 
 

130539959 110366116 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 28 14897555 13545172 

Емісійні різниці 28 19709 19709 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 
 

0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

1571423 1572310 

Резервні та інші фонди банку 
 

1250569 1177136 

Резерви переоцінки 29 561505 432652 

Неконтрольована частка3 
 

0 0 

Усього власного капіталу 
 

18300761 16746979 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

148840720 127113095 

 

Затверджено до випуску та підписано       
 

31.12.2012 року   Керівник О.В. Дубiлет 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Проскура А. С. тел. /092/2174687   Головний бухгалтер  Л.I. Коротiна 

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



Звіт про прибутки і збитки 

за рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

Процентні доходи 31 18153983 16991957 

Процентні витрати 31 -10104859 -8846283 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

8049124 8145674 

Комісійні доходи 32 3781131 4308845 

Комісійні витрати 32 -507416 -672479 

Результат від операцій з цінними паперами в торговому 

портфелі банку  
-21 38432 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
43 0 0 

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
 

0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
11 1580 -4700 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

640108 574195 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

-27317 -143274 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості  
0 0 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

9, 10 0 
 

Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

20, 21, 23 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та 

коштів в інших банках 
9, 10 -4898866 -6226393 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів 
17, 18 -9728 -11509 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 279 7435 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 -307 52055 

Інші операційні доходи 33 352293 584855 

Адміністративні та інші операційні витрати 34 -5586216 -5081564 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

1794644 1571572 

Витрати на податок на прибуток 35 -261884 -145756 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

1532760 1425816 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
19 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

1532760 1425816 



  

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

0 0 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36 
  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію  
0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36 
  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію  
0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
36 

  

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

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію за рік  
0 0 

 

вiдсутнi 

Затверджено до випуску та підписано       
 

31.12.2012 року   Керівник О.В. Дубiлет 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Проскура А. С., /092/2174687    Головний бухгалтер  Л.I. Коротiна 

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



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за рік 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам банку 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці 

резервні, 

інші фонди 

та резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
8860202 0 1519787 1499979 11879968 0 11879968 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та 

вплив переходу 

на нові та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

5 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

 
8860202 0 1519787 1500026 11880015 0 11880015 

Усього 

сукупного 

доходу 

29 0 0 90001 1372317 1462318 0 1462318 

Емісія акцій: 28 
       

номінальна 

вартість 
9 3384937 0 0 0 3384937 0 3384937 

емісійний дохід 9 0 19709 0 0 19709 0 19709 

Власні акції, 

що викуплені в 

акціонерів: 
        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній 
48 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 1300033 0 0 -1300033 0 0 0 

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 
13545172 19709 1609788 1572310 16746979 0 16746979 

Усього 

сукупного 
29 0 0 202286 1351496 1553782 0 1553782 



доходу 

Емісія акцій: 28 
       

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, 

що викуплені в 

акціонерів: 
        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 
       

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 1352383 0 0 -1352383 0 0 0 

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
 

14897555 19709 1812074 1571423 18300761 0 18300761 

 

вiдсутнi 

Затверджено до випуску та підписано       
 

31.12.2012 року   Керівник О.В. Дубiлет 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Проскура А. С. /092/2174687   Головний бухгалтер  Л.I. Коротiна 

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



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Процентні доходи, що отримані 
 

0 0 

Процентні витрати, що сплачені 
 

0 0 

Комісійні доходи, що отримані 
 

0 0 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

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 

Інші отримані операційні доходи 
 

0 0 

Витрати на утримання персоналу, сплачені 
 

0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

0 0 

Податок на прибуток, сплачений 
 

0 0 

Грошові кошти отримані/ (сплачені) 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 
9, 17 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 курсу Національного банку 

України 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 

 

звiт не складався 

Затверджено до випуску та підписано       
 

31.12.2012 року   Керівник 
 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

 
  Головний бухгалтер  

 

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



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

1794644 1571572 

Коригування: 

Знос та амортизація 
 

8547 87607 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів  
2614184 5693665 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

-37814 -34966 

Результат операцій з торговими цінними паперами 
 

-21 34185 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами  
0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

-46515 44339 

(Нараховані доходи) 
 

-769412 -1253203 

Нараховані витрати 
 

210814 107585 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
 

0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 

діяльності  
0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

-8208995 -1518310 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах та зобов'язаннях 
 

-4434568 4732474 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
-118641 -183354 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів  
-122821 38288 

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 
 

3879978 9964121 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів  
-12737971 -21718678 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів  
-41117569 -20016245 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

-134848 -36501 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

-1808686 -4454831 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

15071988 17825571 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком  
-1606803 -11499659 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями  
788 44793 



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань  
46011999 18853568 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності до сплати податку на 

прибуток 
 

7317414 -11182927 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

-261884 -145756 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності  
7055530 -11328683 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 203019 6758 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 1580 -4700 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 167311 633905 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 -198765 -956479 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 -30128 45623 

Придбання асоційованих компаній 11 12 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 -13762 -1518 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 -1021202 -367525 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 -297502 -2842 

Придбання нематеріальних активів 14 0 -18753 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від інвестиційної діяльності  
-1189437 -665531 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 3404816 

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 89773 89513 

Погашення субординованого боргу 25 -163021 -99043 

Отримання інших залучених коштів 21 7276290 11558282 

Повернення інших залучених коштів 21 3220 74550 

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  
7206262 15028118 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти  
126183 125033 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
8763970 7891411 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду  
16592376 8700965 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 25356346 16592376 

 

вiдсутнi 

Затверджено до випуску та підписано       
 

31.12.2012 року   Керівник О.В. Дубiлет 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Проскура А. С. /092/2174687   Головний бухгалтер  Л.I. Коротiна 

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

 


