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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) 

МП 30.05.2012 
(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 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 обл.  49094  м. Днiпропетровськ Набережна Перемоги, 50  

 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента  

 (056) 716-54-72, 716-14-97  (056)716-14-97  

 

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 25.04.2012 

 (дата) 

2.2. Річна інформація 

опублікована у 
79 Вiдомостi державної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку  26.04.2012 

 (номер та найменування офіційного друкованого видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на 

власній сторінці http://privatbank.ua/ в мережі Інтернет 25.04.2012 

(за наявності) (адреса сторінки)  (дата) 
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Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

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 відсотками 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. X 

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, 

що виникала протягом звітного періоду. X 

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;  
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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. Річна фінансова звітність. X 

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році 

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

до Комісії). X 

27. Аудиторський висновок. X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності).  

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання 

зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).  

30. Примітки:  

1. Iнформацiя про органи управління не розкривається акціонерними товариствами. 

2. Форма звіту "Річна фінансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерської звiтностi" до звiту не додається в зв'язку з тим, що на момент подання звiту 

складання вищевказаної звiтностi не завершено. 

3. Дисконтнi  та цiльовi облiгацiї Товариство не випускало, в зв'язку з чим вiдповiднi форми 

звiту не заповнювались. 

4. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадові особи Товариства не дали згоди на 

поширення iнформацiї щодо отриманої вiд емітента винагороди (в тому числі у натуральній 

формi) та щодо даних паспорта фізичної особи. 

5. Iншi цiннi папери емітентом не випускались. Тому форма "Iнформацiя про iншi цiннi 

папери, випущені емітентом" не заповнювалась. 

6. Похiднi цiннi папери емітентом не випускались. Тому форма "Iнформацiя про похiднi цiннi 

папери" не заповнювалась. 

7. Вiдкрите розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН 

емiтентом не здiйснювалось. В зв'язку з цим вiповiднi форми (пункти 15-24 змiсту) не 

заповнювались. 

9. Цiльовi облiгацї не випускались. Тому форма "Звiт про стан об'єкта нерухомостi"  не 

заповнювалась. 

10. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини посадові особи емітента не 

мають.  
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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 обл.  

 

3.1.6. Населений пункт 

  м. Днiпропетровськ  

 

3.1.7. Вулиця, будинок 

 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.) 

 13 545 171 615,00  

 

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 13 545 171 615,00  

 

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 області  

 

3.3.2. МФО банку 

 305299  
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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 

Професiйна дiяльнiсть  на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть. Дiяльнiсть з ведення 

реєстру власникiв iменних 

цiнних паперiв 

АВ483525 05.08.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 

16.10.2012 

Опис 

У вiдповiдностi до рiшення Правлiння (Протокол №3 вiд 20.04.2012р.) пiсля 

закiнчення строку дiї чинної лiцензiї, а саме пiсля 16.10.2012р., здiйснення 

емітентом професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної 

дiяльностi, дiяльностi з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв, буде 

припинено. 

Професiйна дiяльнiсть  на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть зберiгача цiнних 

паперiв 

АВ 483524 05.08.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 

16.10.2012 

Опис Товариство  у майбутньому планує продовжувати дiю лiцензiї  

Професiйна дiяльнiсть  на 

фондовому ринку - дiяльнiсть  з 

торгiвлi  цiнними паперами. 

Брокерська дiяльнiсть 

АВ483520 05.08.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 

16.10.2012 

Опис Товариство планує  в майбутньому  продовжувати  дiю лiцензiї 

Професiйна дiяльнiсть  на 

фондовому ринку - дiяльнiсть  з 

торгiвлi  цiнними паперами. 

Дилерська дiяльнiсть 

АВ483521 05.08.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового ринку 

16.10.2012 

Опис  Товариство планує в майбутньому продовжувати дiю лiцензiї. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi  цiнними паперами. 

Андеррайтинг 

АВ483522 05.08.2009 Державна комiсiя з цiнних паперiв 

та фондового рину 

16.10.2012 

Опис Товариство в майбутньому планує продовжувати дiю лiцензiї. 
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Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

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 
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Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

Опис 

 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 

2-Б 14.07.2011 Нацiональний банк України 30.06.2012 

Опис В подальшому Товариство планує продовжувати термiн дiї лiцензiї. 

 

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

 

Найменування об'єднання: Асоцiацiя українських банкiв (АУБ).  

Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, вул. Марiї Раскової, 15.  

Асоцiацiя українських банкiв (АУБ) (далi - Асоцiацiя) дiє на основi Закону України 

"Про банки i банкiвську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та Статуту Асоцiацiї. 

Вона є правонаступницею Асоцiацiї комерцiйних та кооперативних банкiв УРСР.  

Асоцiацiя створена для сприяння розвитку банкiвської системи України, 

представництва iнтересiв своїх членiв у органах державної влади та управлiння, захисту прав 

банкiв, забезпечення зв'язкiв з громадськiстю, закордонними банками та їх об'єднаннями. 

Основнi завдання та функцiї Асоцiацiї: 

 захист прав та iнтересiв банкiв - членiв Асоцiацiї, забезпечення правових гарантiй 

їхньої дiяльностi; 

 сприяння створенню правової бази банкiвської дiяльностi; 

 сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму керiвникiв, спецiалiстiв 

банкiв; 

 ознайомлення громадськостi з дiяльнiстю банкiв та їх роллю в економiчному життi 

України; 

 сприяння реалiзацiї положень антимонопольного законодавства у сферi банкiвської 

дiяльностi; 

 утвердження взаємної довiри надiйностi, порядностi та дiлового партнерства у 

взаємовiдносинах мiж банками та клiєнтами, забезпечення дотримання Кодексу честi 

українського банкiра; 

 доведення до банкiв через Iнформацiйний бюлетень Асоцiацiї та iншi видання 

законодавчих та нормативних актiв органiв державної влади i управлiння, Нацiонального 

банку України (далi - НБУ), Вищого арбiтражного суду України з питань, що стосуються 

сфери банкiвської дiяльностi. 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є членом Асоцiацiї, користується всiма вiдповiдними 

правами та виконує обов'язки, передбаченi Статутом Асоцiацiї. Членство в Асоцiацiї є 

безстроковим та припиняється в порядку, передбаченому її Статутом. З 01.06.2012р. 

планується вихід ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" зі складу членів АУБ  за рішенням емітента. 

 

Найменування об'єднання: Приднiпровська фондова бiржа (ПФБ).  

Місцезнаходження об'єднання: вул. Набережна iм. Ленiна, 17, кiмн.332, м. 

Днiпропетровськ, 49000.  
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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 ПФБ, користується правами та виконує обов'язки, 

передбаченi Статутом ПФБ. Членство в ПФБ є бестроковим та припиняється у випадках, 

передбачених Статутом ПФБ. 

 

Найменування об'єднання: Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв 

(ПАРД).  

Місцезнаходження об'єднання: вул. Щорса, 32 б, примiщення 61, Київ, 01133.  

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: 

- участь в розробцi та вдосконаленнi законодавства з питань регулювання ринку 

цiнних паперiв, корпоративного управлiння, розбудови системи депозитарного облiку; 

- захист прав власникiв цiнних паперiв; 

- 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 конкуренції; 

- інформацiйна, консультацiйна, методична i технiчна пiдтримка членiв ПАРД; 

- впровадження системи посередництва i вирiшення спорiв, що можуть виникати мiж 

членами ПАРД або мiж її членами i третiми особами; 

- 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. 

 

Найменування об'єднання: Незалежна асоцiацiя банкiв України (Асоцiацiя 
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"НАБУ").  

Місцезнаходження об'єднання: вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська), 72, 

поверх 13, офiс 25, м. Київ, Україна, 03150.  

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. 

 

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Днiпровський Банкiвський Союз". 

Місцезнаходження об'єднання: пр. Карла Маркса, 60, офiс 519, м. Днiпропетровськ, 

49000.  

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. 
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 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. 

 

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Фондове Партнерство".  

Місцезнаходження об'єднання: вул. Щорса, 31 (5 поверх),  м. Київ,  Україна, 01133. 

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. 
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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. 

 

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 міжнародне 

рейтингове агентство 

Поновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 26.12.2011 

D- 

B1 

Aa1.ua 

Fitch Ratings міжнародне 

рейтингове агентство 

Поновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 03.08.2011 

D/E 

B/B 
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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 

Дніпропетровська обл.  49094 

Днiпропетровськ Набережна 

Перемоги, 42Б 

0 

ТОВ "СОЛМ ЛТД" 13419574 

Дніпропетровська обл.  49094 

Днiпропетровськ Набережна 

Перемоги, 42 

0 

ТОВ "ВIСТ ЛТД" 20299113 

Дніпропетровська обл.  49094 

Днiпопетровськ Набережна 

Перемоги, 32 

0 

ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" 13421602 

Дніпропетровська обл.  49094 

Днiпропетровськ Набережна 

Перемоги, 42Б 

0 

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 
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5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
За звiтний перiод (2011 рiк) середньооблiкова числельнiсть штатних працiвникiв 

облiкового складу складає 24 348 осiб (в 2010 роцi -  25 970 осiб, скорочення на 6,25%).  

 

За вiдповiдний перiод середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi 

працюють за сумiсництвом, складає 2 877 осiб (у 2010 роцi - 3 656, скорочення на 21,31%). В 

тому числi: 

- працюють за сумiсництвом - 377 осiб (у 2010 роцi - 1 930 осiб, скорочення в 5,12 

рази),  

- позаштатнi працiвники - 2 500 осiб (у 2010 роцi - 1 726 осiб, збiльшення на 44,84%). 

- працiвники, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - вiдсутнi 

протягом звiтного перiоду та перiоду, що йому передує. 

Фонд оплати працi у 2011 роцi складає 2 035 581,0 тис.грн. (у 2010 роцi - 1 543 003,7 

тис.грн., збiльшення на 31,92%) 

Фонд оплати працi штатних працiвникiв у 2011 роцi складає 1 939 333,50 тис.грн. (у  

2010 роцi - 1 463 866,2 тис.грн., збiльшення на 32,48%). 

 

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: 

- близько 60 менеджерiв Банку рiзних рiвнiв одержали дипломи МВА у спiльному 

проектi з Києво-Могилянською бiзнес-школою. 

- близько 750 працiвникiв навчаються за Програмою "Концептуальнi принципи 

пiдготовки та складання фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ" спiльно з Ernst&Young.   

70% програми безперервного навчання, складеної вiдповiдно до професiйних 

обов'язкiв працiвника, становить самостiйна пiдготовка, яка реалiзується за допомогою 

системи СДО "Прометей" (близько 130 000 користувачiв).   

Спiльне навчання (20% в програмi навчання працiвника) в банку представлено у 

виглядi вебiнарiв, веб-конференцiй, skype-коучiнга, коворкiнга, iнших передових методик 

пiдготовки фахiвцiв. 

Аудиторне групове навчання (10% програми навчання працiвникiв) - семiнари, 
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тренiнги, що проводяться тренерами ПриватУнiверситету та стороннiми фахiвцями. 

Слiд вiдзначити важливу соцiальну роль кадрової полiтики Банку в частинi залучення 

молодих спецiалiстiв (70% вiд загального числа кандидатiв). Успiшно реалiзується залучення 

молодих фахiвцiв через соцiальнi мережi (конкурс "My Face. Я вiдкритий свiту"). 

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

увiйшла до 20 найкращих за версiєю журналу Фокус в 2010 та 2011 роках. 
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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 Головного регiонального 

управлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК» 

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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1958 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Українська сiльськогосподарча академiя, спецiальнiсть - електрифiкацiя 

сiльського господарства, iнженер, 1980 рiк. 

Українська сiльськогосподарча академiя, спецiальнiсть – Менеджмент організацій. 

Українська академія банківської справи, спеціальність – банківська справа. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 32 

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

 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Директор Київського регiонального управлiння КБ 

"ПриватБанк" 

6.1.8. Опис 

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

якого Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) на пiдставi довiреностi дiють 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. 
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Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад, що обiймав -  Перший секретар Києво-Святошинського 

РКЛКСМ України, Голова ЦКК ЛКСМУ, Голова контрольної комiсiї Молодiжної Органiзацiї 

України, Директор Київської фiлiї КБ "ПриватБанк",  Директор Київського регiонального 

управлiння КБ "ПриватБанк".  

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1974 

6.1.5. Освіта** 

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

1996 рiк. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 15 

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, згiдно 

якого Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) на пiдставi довiреностi дiють 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 
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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 та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад, що обiймав - куратор Валютного управлiння, Начальник 

сектору  по роботi з банками-резидентами Управлiння кореспондентських вiдношень, 

Заступник начальника Управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальник управлiння 

мiжбанкiвського кредитування, Начальник Департаменту послуг на внутрiшньому ринку - 

Заступник Керiвника Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Керiвник бiзнесу 

обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв.  

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в 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 

 Волков Микита Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1962 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургiйний 
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iнститут iм. Л.I.Брєжнева, спецiальнiсть - економiка та органiзацiя металургiйної 

промисловостi, 1984 рiк. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 19 

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

 Начальник напрямку технiчної пiдтримки, Заступник Голови Правлiння ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого Першi 

Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, 

вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують 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. 

Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, 

Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень. 

б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на 

пiдставi довiреностi. 

в) на пiдставi довiреностi дiють 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. 

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 
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Перелiк попереднiх посад що  обiймав - аспiрант, молодший науковий працiвник, 

науковий працiвник, Завiдуючий сектором Обчислювальної технiки, начальник вiддiлу 

економiчного аналiзу та автоматизацiї банкiвської дiяльностi, В.о. головного економiста, 

Начальник проекту регiональної клiрингової палати, Начальник Управлiння прискорених 

розрахункiв та ТЗ засобiв автоматизацiї та зв'язку, Начальник Управлiння впровадження  

перспективних технологiй - В.о. Керiвника технiчної пiдтримки, Заступник Голови 

Правлiння.  

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в 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 

 Яценко Володимир Анатолiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1968 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-

системотехнiк, 1992 рiк. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 18 

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

 Заступник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого Першi 

Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, 

вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують 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. 

Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, 

Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень. 

б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на 

пiдставi довiреностi. 

в) на пiдставi довiреностi дiють 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, 
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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. 

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - комерцiйний агент, начальник сектора 

погашення дебiторської заблоргованостi, начальник вiддiлу бiржової торгiвлi, начальник 

Валютного управлiння, в.о. керiвник напрямку "Мiжбанкiвський бiзнес", заступник Голови 

Правлiння банку. 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в 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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1973 

6.1.5. Освіта** 

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

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 15 
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 Заступник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого Першi 

Заступники Голови Правлiння Банку: 

а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, 

вчиняють правочини (укладають договори, угоди, пiдписують 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. 

Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, 

Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень. 

б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на 

пiдставi довiреностi. 

в) на пiдставi довiреностi дiють 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. 

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - експерт Управління документарних 

розрахункiв, начальник вiддiлу документарних операцiй, начальник вiддiлу фiнансування 

мiжнародної торгiвлi, начальник Управлiння фiнансування мiжнародної торгiвлi та 

документарних операцiй, начальник Департаменту мiжнародних корпоративних операцiй, 

в.о. заступника Голови Правлiння банку, заступник Голови Правлiння банку. 
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Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в 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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

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.). 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 19 

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

 Перший заступник Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно до якого 

Генеральний заступник Голови Правлiння: 

а) 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.  

Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, 

Наглядової Ради або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень; 

б) видає довiреностi в межах повноважень, наданих йому Головою Правлiння на 

пiдставi довiреностi. 

в) на пiдставi довiреностi дiють 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 
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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. 

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

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

начальник вiддiлу пiдсортування, старший iнженер, iнструктор райкому комсомолу, 

завiдувач вiддiлом, Заступник генерального директора, Заступник директора, Керiвник 

вiддiлу розвитку та iнвестицiй, Заступник Голови Правлiння, Перший заступник Голови 

Правлiння.  

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в 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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1962 

6.1.5. Освіта** 

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

1984 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 19 

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

 В.о. Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згідно якого Голова 

Правління: 
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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 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. 

Голова Правлiння зобов'язаний щорiчно проводити зустрiчi з комiтетами Наглядової 

Ради для обговорення питань, що належать до компетенцiї таких комiтетiв. 

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

договорi. 

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад, що обiймав - розмiтник, звукорежисер, iнженер, майстер 

здачi та вiдгрузки, iнженер-економiст, комерцiйний директор, заступник голови правлiння,  

Перший заступник голови правлiння, В.о. Голови Правлiння. 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 
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 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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1962 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Днiпропетровський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть - 

промислово та громадянське будiвництво, iнженер. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 18 

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

 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Голова 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, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на 

загальних зборах; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв 

вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi 

товариства"; 

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 

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

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

паперiв; 

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

8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби 

внутрiшнього аудиту Банку; 

9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, 

встановлення розмiру їх винагороди;  

10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд 

здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження 

Голови Правлiння;  

11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;  
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12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених  Законом;  

13) обрання зовнiшнього 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, визначеного 

Статутом;  

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

проведення загальних зборiв та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до 

Статуту;  

16) 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;  

17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 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 Банку 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 Статутом, пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй вiдповiдно до 

Статуту;  

23) контроль виконання рiшень загальних зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку; 

24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених 

пiдроздiлiв, затвердження їх положень;  

25) 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; 

26) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку 

обмежень, вказаних в пiдпунктi "25" цього пункту; 

27) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової 

полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; 

28) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної 

комiсiї; 

29) затверджує звiти Правлiння Банку; 

30) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком; 

31) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Банку; 

32) подає загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку; 

33) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку; 

34) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб 
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органiв управлiння Банку; 

35) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку; 

36) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку; 

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

колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення; 

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

39) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку; 

40) 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, встановлену 

вiдповiдно до пiдпункту "25" цього пункту; 

41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з 

порядком, встановленим у Законi; 

42) приймає рiшення щодо покриття збиткiв; 

43) щорiчно затверджує кредитну полiтику Банку; 

44) щорiчно затверджує полiтику Банку щодо винагород; 

45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов'язаними особами, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п'ятсот 

тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми); 

46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через 

комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про 

Наглядову Раду. 

Повноваження, передбаченi пунктами 1 - 23 та пунктами 25 - 46 належать до 

виключної компетенцiї Наглядової Ради i не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, 

крiм загальних зборiв Банку. 

За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання 

окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв за винятком тих, 

якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв. 

За рiшенням Наглядової Ради повноваження, що не належать до її виключної 

компетенцiї, можуть бути делегованi Правлiнню Банку. 

Протягом 2011 року виплата посадовiй особi винагороди (в тому числi  в натуральнiй 

формi) емiтентом не здiйснювалась. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою 

особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо даних паспорта фiзичної особи.  

Згiдно Протоколу № 27 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 08 серпня 2011 року 

посадову особу переобрано на посаду на термiн, визначений Статутом Товариства - 3 роки з 

дати затвердження її повноважень загальними зборами акцiонерiв 08.08.2011.  

Попереднi посади, що обiймались посадовою особою - Член Наглядової ради ВАТ 

"Укрнафта", Голова Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Начальник департаменту фiнансового монiторингу 
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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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1960 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, спецiальнiсть - обробка металiв 

тиском, 1983рiк.  

Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та пiдприємництва, 

спецiальнiсть - Банкiвська справа, 1999 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

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

 Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого 

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 та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 
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ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

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

спiвробiтник, бухгалтер Клiрингового управлiння, бухгалтер Валютного управлiння, 

Начальник сектора кореспондентських рахункiв "НОСТРО", Начальник вiддiлу по контролю 

за експортно-iмпортними операцiями, Начальник вiддiлу валютного контролю та формування 

звiтностi, Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу. 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

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)** 

 18 

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

 Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу - Директор казначейства ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого 

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 
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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 та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад що  обiймала - викладач кафедри органiзацiї та планування 

виробництва, асистент кафедри, провiдний експерт, Начальник вiддiлу торгiвельних 

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

вiдкритому ринку, Начальник Управлiння операцiй на вiдкритому ринку, начальник 

Управлiння по роботi з державними борговими зобов'язаннями, начальник Департаменту 

ресурсiв Казначейства, в.о. керiвника Мiжбанкiвського бiзнесу-Директора казначейства, 

керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу - Директор казначейства. 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в 

описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

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)** 

 18 

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

 Начальник Департаменту промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв ПАТ КБ 
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"ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого 

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 та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад що  обiймала - економiст, ст.економiст, другий секретар 

Iндустрiального РК ЛКСМУ, головний економiст, головний бухгалтер, головний спецiалiст з 

економiчного аналiзу, начальник вiддiлу фiнансового менеджменту, начальник Управлiння 

бiзнес-консалтингу та реструктуризацiї пiдприємств, Начальник Департаменту антикризової 

пiдтримки пiдприємств та проектного фiнансування корпоративних клiєнтiв, Начальник 

Департаменту промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв. 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 
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6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

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)** 

 20 

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 посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого 

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 та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 
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року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад що  обiймала -  машинiст-стенографiст, лаборант, 

документовед, начальник вiддiлу кадрiв, експерт кредитного вiддiлу, економiст кредитного 

вiддiлу, начальник служби "Персональний банкiр", начальник вiддiлу персонального 

обслуговування, начальник вiддiлу VIP - обслуговування, Начальник Департаменту VIP-

обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP-клiєнтiв. 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в 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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1956 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Дніпропетровський інститут інженерів транспорту, спеціальність - інженер-

економіст, 1983р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 19 

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

 Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства та Положеннi "Про 

Ревiзiйну комiсiю", згiдно якого Ревiзiйна комiсiя: 

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

Нацiонального банку України;б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї 

щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються 

фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. 

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку 

та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: 

- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв 

дiяльностi Банку,  

- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх 

вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку, 
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- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю; 

- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо правил 

розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй, 

- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй 

акцiонерами; 

- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх 

наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв, 

- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, 

- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, 

що випускаються, рух статутного капiталу; 

- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок 

прибутку; 

- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї 

загальним зборам; 

- стан каси i майна Банку. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються Положенням "Про Ревiзiйну 

комiсiю". 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на 

поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в 

тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно Протоколу № 27 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 08 серпня 2011 року 

посадову особу переобрано на новий термiн - 5 рокiв згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад що  обiймала -  начальник планового вiддiлу, головний 

податковий iнспектор, головний бухгалтер, Голова Ревiзiйної комiсiї. 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в 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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1966 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спеціальність - iнженер-

електромеханік, 1989р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 18 

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

 Член Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 
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 Повноваження посадової особи визначено Статутом Товариства та Положенням "Про 

Наглядову Раду", прийнятого Зборами акцiонерiв.  

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, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на 

загальних зборах; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв 

вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi 

товариства"; 

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 

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

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

паперiв; 

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

8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби 

внутрiшнього аудиту Банку; 

9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, 

встановлення розмiру їх винагороди;  

10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд 

здiйснення 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 зовнiшнього 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 визначеного 

Статутом;  

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

проведення загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у загальних 

зборах вiдповiдно до Статуту;  

16) 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;  

17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 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 Банку та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних 
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паперiв Банку або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй вiдповiдно до 

Статуту;  

23) контроль виконання рiшень загальних зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку; 

24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених 

пiдроздiлiв, затвердження їх положень;  

25) 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; 

26) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку 

обмежень, вказаних в пiдпунктi "25" цього пункту; 

27) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової 

полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; 

28) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної 

комiсiї; 

29) затверджує звiти Правлiння Банку; 

30) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком; 

31) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Банку; 

32) подає загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку; 

33) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку; 

34) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб 

органiв управлiння Банку; 

35) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку; 

36) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку; 

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

колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення; 

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

39) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку; 

40) 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, встановлену 

вiдповiдно до пiдпункту "25" цього пункту; 

41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з 

порядком, встановленим у Законi; 

42) приймає рiшення щодо покриття збиткiв; 

43) щорiчно затверджує кредитну полiтику Банку; 

44) щорiчно затверджує полiтику Банку щодо винагород; 

45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов'язаними особами, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п'ятсот 

тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми); 

46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через 

комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про 

Наглядову Раду. 

Повноваження, передбаченi пунктами 1 - 23 та пунктами 25 - 46 належать до 
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виключної компетенцiї Наглядової Ради i не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, 

крiм загальних зборiв Банку. 

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.   

За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання 

окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв за винятком тих, 

якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв. 

За рiшенням Наглядової Ради повноваження, що не належать до її виключної 

компетенцiї, можуть бути делегованi Правлiнню Банку. 

Згiдно Протоколу № 27 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 08 серпня 2011 року 

посадову особу переобрано на посаду на термiн, визначений Статутом Товариства - 3 роки з 

дати затвердження їх повноважень загальними зборами акцiонерiв 08.08.2011.  

Протягом 2011 року виплата посадовiй особi винагороди (в тому числi  в натуральнiй 

формi) емiтентом не здiйснювалась. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою 

особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо даних паспорта фiзичної особи. 

 

Згiдно Протоколу № 27 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 08 серпня 2011 року 

посадову особу переобрано на посаду на термiн, визначений Статутом Товариства - 3 роки з 

дати затвердження її повноважень загальними зборами акцiонерiв 08.08.2011.  

Попереднi посади, що обiймались посадовою особою - Директор ТОВ "СОЛМ ЛТД",  

Член Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в 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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

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)** 

 18 

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

 Член Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначено Статутом Товариства та Положенням "Про 
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Наглядову Раду", прийнятого Зборами акцiонерiв.  

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, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на 

загальних зборах; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв 

вiдповiдно до Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi 

товариства"; 

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 

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

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

паперiв; 

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

8) обрання та припинення повноважень Голови i членiв Правлiння, керiвника служби 

внутрiшнього аудиту Банку; 

9) затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами виконавчого органу, 

встановлення розмiру їх винагороди;  

10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд 

здiйснення 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 зовнiшнього 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 визначеного 

Статутом;  

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

проведення загальних зборiв вiдповiдно до Статуту та мають право на участь у загальних 

зборах вiдповiдно до Статуту;  

16) 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;  

17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення 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 Банку 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 
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укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

22) надсилання в порядку, передбаченому Статутом, пропозицiй акцiонерам про 

придбання особою (особами, що дiють спiльно) контрольного пакета акцiй вiдповiдно до 

Статуту;  

23) контроль виконання рiшень загальних зборiв, дiяльнiсть Правлiння Банку; 

24) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї вiдокремлених 

пiдроздiлiв, затвердження їх положень;  

25) 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; 

26) надає згоду на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку 

обмежень, вказаних в пiдпунктi "25" цього пункту; 

27) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної, технiчної та цiнової 

полiтики, додержання номенклатури товарiв i послуг; 

28) здiйснює попереднiй розгляд рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної 

комiсiї; 

29) затверджує звiти Правлiння Банку; 

30) аналiзує дiї Правлiння Банку щодо управлiння Банком; 

31) визначає порядок проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською 

дiяльнiстю Банку; 

32) подає загальним зборам пропозицiї з питань дiяльностi Банку; 

33) заслуховує iнформацiйнi доповiдi Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку; 

34) приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб 

органiв управлiння Банку; 

35) затверджує кошторис витрат Правлiння Банку; 

36) встановлює порядок та розмiр оплати працi посадових осiб Банку; 

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

колективом, приймає заходи щодо їх вирiшення; 

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

39) затверджує положення про службу внутрiшнього аудиту Банку; 

40) 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, встановлену 

вiдповiдно до пiдпункту "25" цього пункту; 

41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з 

порядком, встановленим у Законi; 

42) приймає рiшення щодо покриття збиткiв; 

43) щорiчно затверджує кредитну полiтику Банку; 

44) щорiчно затверджує полiтику Банку щодо винагород; 

45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов'язаними особами, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п'ятсот 

тисяч) доларiв США (або еквiвалент цiєї суми); 

46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через 

комiтети Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про 

Наглядову Раду. 

Повноваження, передбаченi пунктами 1 - 23 та пунктами 25 - 46 належать до 

виключної компетенцiї Наглядової Ради i не можуть вирiшуватися iншими органами Банку, 
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крiм загальних зборiв Банку. 

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.   

За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання 

окремих функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв за винятком тих, 

якi згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв. 

За рiшенням Наглядової Ради повноваження, що не належать до її виключної 

компетенцiї, можуть бути делегованi Правлiнню Банку. 

Протягом 2011 року виплата посадовiй особi винагороди (в тому числi  в натуральнiй 

формi) емiтентом не здiйснювалась. Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою 

особою не надано згоди на поширення iнформацiї щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно Протоколу № 27 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 08 серпня 2011 року 

посадову особу переобрано на посаду на термiн, визначений Статутом Товариства - 3 роки з 

дати затвердження її повноважень загальними зборами акцiонерiв 08.08.2011.  

Попереднi посади, що обiймались посадовою особою - Директор ТОВ "Сентоза ЛТД",  

Член Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

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)** 

 23 

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

 В.о. Головного бухгалтера ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

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

трудовому договорi.  

Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
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КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано до складу Правлiння на 

новий строк - 3 роки згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад  що обiймала посадова особа - старший  бухгалтер, 

економiст,  старший економiст, завiдуючий сектором, начальник вiддiлу, заступник 

головного бухгалтера, в.о. Головного бухгалтера. 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

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)** 

 18 

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

 Керiвник Iндивiдуального бiзнесу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого 

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 
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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 та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад що  обiймав - завiдуючий вiддiлом комсомольської 

органiзацiї РК ЛКСМ України, секретар комiтету комсомолу Днiпропетровського гiрничого 

iнституту, iнженер, 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. начальника Кредитно-iнвестицiйного управлiння, Керуючий Криворiзьким 

фiлiалом, Керiвник Iндивiдуального бiзнесу. 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1969 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Донецький політехнічний інститут, "Прикладна математика", 1992р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

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

 Керiвник "Центру електронного бiзнесу" ПАТ КБ  "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого 
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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 та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - кредитий iнспектор, начальник Департаменту 

пластикових карток, заступник керуючого - начальник департаменту банкiвських карток, 

начальник департаменту банкiвських карток, економiст, начальник управлiння платiжних 

карток, начальник Департаменту пластикових карток, Керiвник "Центру електронного 

бiзнесу".  

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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

особи 
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 Крижановський Станiслав Вiкентiйович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1960 

6.1.5. Освіта** 

Вища, Криворізький ордена Трудового Червоного Прапора гірничорудний інститут, 

спеціальність - "Промислове та громадянське будівництво". 

Українська державна юридична академія. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 25 

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

 Керiвник напрямку "Безпека" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого 

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 та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 
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Перелiк попереднiх посад що обiймав - Керiвник напрямку "Безпека" ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК. 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в 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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1949 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Караваєвський сільськогосподарський інститут, бухгалтерський облік, 

спеціальність – економіст, 1972р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 20 

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

 Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства та "Положеннi про 

ревiзiйну комiсiю", згiдно якого Ревiзiйна комiсiя: 

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

Нацiонального банку України; 

б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, 

вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi 

Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. 

Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку 

та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: 

- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв 

дiяльностi Банку,  

- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх 

вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку, 

- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю; 

- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо 

правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй, 

- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй 

акцiонерами; 

- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх 

наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв, 

- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, 
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- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, 

що випускаються, рух статутного капiталу; 

- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок 

прибутку; 

- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї 

загальним зборам; 

- стан каси i майна Банку. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються Положенням "Про Ревiзiйну 

комiсiю". 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на 

поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в 

тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно Протоколу № 27 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 08 серпня 2011 року 

посадову особу переобрано на новий термiн - 5 рокiв згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад, що обiймала -  державний податковий iнспектор, головний 

бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї. 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в 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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1962 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Дніпропетровський державний університет, спеціальність – інженер-економіст, 

1987р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 8 

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

 Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства та "Положеннi про 

ревiзiйну комiсiю", згiдно якого Ревiзiйна комiсiя: 

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

Нацiонального банку України; 

б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, 

вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi 

Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. 
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Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє 

фiнансово-господарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку 

та внутрiшнiх нормативних актiв, зокрема: 

- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв 

дiяльностi Банку,  

- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх 

вiдповiднiсть чинному законодавству i Статуту Банку, 

- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю; 

- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами, дотримання прав їх власникiв щодо 

правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй, 

- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй 

акцiонерами; 

- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх 

наявностi - вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв, 

- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв, 

- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, 

що випускаються, рух статутного капiталу; 

- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок 

прибутку; 

- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї 

загальним зборам; 

- стан каси i майна Банку. 

Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються Положенням "Про Ревiзiйну 

комiсiю". 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано згоди на 

поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 року (в 

тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно Протоколу № 27 загальних зборiв акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вiд 08 серпня 2011 року 

посадову особу переобрано на новий термiн - 5 рокiв згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад що обiймала - iнженер, державний податковий iнспектор, 

бухгалтер, головний бухгалтер. 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених 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 в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

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 паспорта, органу, який 

видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

данi вiдсутнi  

6.1.4. Рік народження** 

 1985 
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6.1.5. Освіта** 

 Вища, Київський Нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, МВА у Лондонськiй 

Бiзнес-школi. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

4 

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

 Керiвник Департаменту мiжнародних розрахункiв з валютних операцiй 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначенi у Статутi Товариства, згiдно якого 

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 та 

трудового договору.  Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України посадовою особою не надано 

згоди на поширення iнформацiї щодо виплаченої посадовiй особi винагороди протягом 2011 

року (в тому числi  в натуральнiй формi), а також щодо даних паспорта фiзичної особи. 

Згiдно з рiшенням Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТАБАНК" (Протокол №13 Засiдання Наглядової Ради 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ 

"ПРИВАТАБАНК" вiд 07.06.2011р.) посадову особу переобрано на новий строк - 3 роки 

згiдно Статуту. 

Перелiк попереднiх посад що обiймав - Керiвник Департаменту мiжнародних 

розрахункiв з валютних операцiй, Заступник Голови Правлiння - керiвник напрямку 

"Загальний маркетинг та реклама". 

Вiдомостей щодо посад, якi обiймає на будь-яких iнших пiдприємствах, посадовою 

особою не надавалось. 

Посадова особа не має непогашених судимостей за посадовi та корисливi злочини. 
*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання 
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згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної 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 

загально 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейовані 

на предявника 

Заступник Голови 

Правлiння 

Заворотний 

Володимир 

Григорович 

дані відсутні 14.10.2003 193 962 0,30004 193 962 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння 

Гороховський Олег 

Володимирович 

дані відсутні 03.06.2011 121 227 0,18753 121 227 0 0 0 

Перший Заступник 

Голови Правлiння 

Волков Микита 

Анатолiйович 

дані відсутні 17.01.2003 145 472 0,22503 145 472 0 0 0 

Перший Заступник 

Голови Правлiння 

Яценко Володимир 

Анатолiйович 

дані відсутні 17.01.2003 193 962 0,30004 193 962 0 0 0 

Перший Заступник 

Голови Правлiння 

Новiков Тимур 

Юрiйович 

дані відсутні 17.01.2003 727 363 1,12516 727 363 0 0 0 

Генеральний 

Заступник Голови 

Правлiння 

Пiкуш Юрiй Петрович дані відсутні 17.01.2003 193 962 0,30004 193 962 0 0 0 

Голова Правлiння Дубiлет Олександр 

Валерiйович 

дані відсутні 17.01.2003 1 454 718 2,2503 1 454 718 0 0 0 

Голова Наглядової 

ради 

Боголюбов Геннадiй 

Борисович 

дані відсутні 07.02.2003 21 820 769 33,75451 21 820 769 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння 

Терьохiн Iгор 

Леонiдович 

дані відсутні - 0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння 

Шмальченко Людмила 

Олександрiвна 

дані відсутні 03.06.2011 96 981 0,15002 96 981 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння 

Чмона Любов Iванiвна дані відсутні 17.01.2003 145 472 0,22503 145 472 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння 

Гур'єва Тетяна 

Михайлiвна 

дані відсутні 17.01.2003 145 472 0,22503 145 472 0 0 0 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Лопатiна Марiя 

Дмитрiвна 

дані відсутні - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Мартинов Олексiй 

Георгiйович 

дані відсутні - 0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Коломойський Iгор 

Валерiйович 

дані відсутні 07.02.2003 21 820 769 33,75451 21 820 769 0 0 0 

Головний бухгалтер Коротiна Любов 

Iванiвна 

дані відсутні 17.01.2003 96 981 0,15002 96 981 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння 

Кандауров Юрiй 

Васильович 

дані відсутні 03.06.2011 96 981 0,15002 96 981 0 0 0 
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Посада 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи або повне 

найменування 

юридичної 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 

загально 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейовані 

на предявника 

Заступник Голови 

Правлiння 

Вiтязь Олександр 

Павлович 

дані відсутні 03.06.2011 48 491 0,07501 48 491 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння 

Крижановський 

Станiслав 

Вiкентiйович 

дані відсутні 03.06.2011 48 491 0,07501 48 491 0 0 0 

Заступник Голови 

Правлiння 

Дубiлет Дмитро 

Олександрович 

дані відсутні - 0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Басан Олена Iванiвна дані відсутні - 0 0 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї Єршова Нiна Сергiївна дані відсутні - 0 0 0 0 0 0 

Усього 47 351 073 73,2473 47 351 073 0 0 0 

 

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

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

предявника 

TRIANTAL 

INVESTMENTS LTD 

193150 Кiпр     Лiмасол 

ОМIРУ, 3 АГIОС 

НIКОЛАОС, П.С. 3095 

28.09.2011 16 154 900 24,99 16 154 900 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 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

предявника 

Коломойський Iгор 

Валерiйович 

дані відсутні 07.02.2003 21 820 769 33,7545 21 820 769 0 0 0 

Боголюбов Геннадiй 

Борисович 

дані відсутні 07.02.2003 21 820 769 33,7545 21 820 769 0 0 0 

Усього 59 796 438 92,4990 59 796 438 0 0 0 

 

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

**Не обов"язково для заповнення 
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 18.03.2011 

Кворум зборів 98,18 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах  (порядок денний загальних 

зборiв акцiонерiв): 

 

1. Прийняття рiшення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборiв 

акцiонерiв. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання головуючого та 

секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Прийняття рiшення про змiну форми iснування акцiй Товариства. Про 

переведення випуску акцiй Товариства з документарної форми iснування у 

бездокументарну форму (дематерiалiзацiя випуску). 

3. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй 

редакцiї. 

4. Про внесення змiн до Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв 

управлiння Товариства. 

5. Про обрання депозитарiю, який буде обслуговувати випуск акцiй Товариства, 

затвердження умов договору з депозитарiєм на обслуговування емiсiї цiнних паперiв 

Товариства. 

6. Про обрання зберiгача, у якого Товариством будуть вiдкритi рахунки в цiнних 

паперах власникам акцiй, затвердження умов договору зi зберiгачем про вiдкриття 

рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй Товариства. 

7. Про припинення дiї договору на ведення реєстру власникiв iменних цiнних 

паперiв Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру та зазначення дати 

припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних утримувачiв. 

8. Про встановлення порядку вилучення сертифiкатiв цiнних паперiв випуску, що 

дематерiалiзувався. 

9. Визначення способу персонального повiдомлення про прийняте рiшення про  

дематерiалiзацiю випуску акцiй Товариства акцiонерiв Товариства, фондових бiрж (в разi 

необхiдностi) та номiнальних утримувачiв, зареєстрованих в реєстрi власникiв iменних 

цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується. 

10. Затвердження Рiшення про переведення випуску iменних акцiй Товариства з 

документарної форми iснування у бездокументарну форму (рiшення про дематерiалiзацiю 

випуску акцiй). 

 

Загальнi  збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило. 

 

За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв 

вiд 18.03.2011прийнятi 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 зборiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв Товариства. 

1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: 

 - Голова Лiчильної комiсiї - панi Передерiй Тетяна Леонiдiвна; 

 - Секретар Лiчильної комiсiї - пан Штек Владислав Олександрович.  

1.3. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв панi Купрiну Наталiю 

Петрiвну. 

1.4. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв: 

 - надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв., 

 - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., 

  - на виступи, довiдки - до 10 хв. 
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2.1. Перевести випуск простих iменних акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" документарної форми 

iснування у кiлькостi 48 490 600 (сорок вiсiм мiльйонiв чотириста дев'яносто тисяч 

шiстсот) штук, номiнальною вартiстю акцiй даного випуску 182,72 грн. (сто вiсiмдесят двi 

гривнi 72 копiйки), загальною номiнальною вартiстю акцiй даного випуску 8 860 202 432, 

00 гривень (вiсiм мiльярдiв вiсiмсот шiстдесят мiльйонiв двiстi двi тисячi чотириста 

тридцять двi гривнi 00 копiйок) - (свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний 

№ 192/1/10, дата реєстрацiї 13.05.2010 р., орган, що видав свiдоцтво: Державна комiсiя з 

цiнних паперiв та фондового ринку, мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв: 

UA4000067383) у бездокументарну форму iснування. 

2.2. Зобов'язати Виконавчий орган Товариства, у вiдповiдностi до Рiшення 

ДКЦПФР № 98 вiд 30.06.2000 р. та Рiшення ДКЦПФР № 21 вiд 26.01.2005 р., у 

встановленi строки виконати всi необхiднi дiї щодо забезпечення виконання рiшення про 

дематерiалiзацiю акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК". 

 

3.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни 

до Статуту, пов'язанi iз: 

 - приведенням дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть вимогам Закону України 

"Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 р. № 514-VI, з урахуванням змiн до Закону, 

внесених Законом України "Про внесення змiн до Закону України  "Про акцiонернi 

товариства" щодо вдосконалення механiзму дiяльностi акцiонерних товариств" вiд 03 

лютого 2011 року № 2994-VI; 

 - пов'язанi iз приведенням Статуту у вiдповiднiсть до прийнятого рiшення про  

переведення випуску iменних акцiй з документарної форми iснування у бездокументарну 

форму; 

3.2. 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 18.03.2011 р. 

3.3. 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 18.03.2011 р. 

 

4.1. У зв'язку iз приведенням дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у вiдповiднiсть 

вимогам Закону України "Про внесення змiн до Закону України  "Про акцiонернi 

товариства" щодо вдосконалення механiзму дiяльностi акцiонерних товариств" вiд 03 

лютого 2011 року № 2994-VI, затвердити в новiй редакцiї Положення, що регламентують 

внутрiшню дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Товариства, а саме: 

1. "Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"";  

2. "Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК""; 

3. "Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК""; 

4. "Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"". 

4.2. Делегувати Головi Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубiлету 

Олександру Валерiйовичу право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв 

управлiння та контролю Товариства, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

18.03.2011 р. 

 

5.1. Депозитарiєм, який буде обслуговувати випуск акцiй ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" обрати ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" (iдентифiкацiйний код за 
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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.). 

5.2. Затвердити умови договору мiж ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та депозитарiєм 

ПрАТ "ВДЦП" на обслуговування емiсiї цiнних паперiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

5.3. У вiдповiдностi до затверджених умов Договору, доручити Головi Правлiння 

Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну дiяльнiсть порядку 

укласти з ПРИВАТНИМ АКЦIОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" (iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 35917889) 

Договiр про обслуговування емiсiї акцiй та пiдписати Договiр у вiдповiдностi до Статуту 

Товариства. 

5.4. Доручити Головi Правлiння Товариства оформити, пiдписати та у встановленi 

законодавством строки надати вiд iменi Емiтента обраному депозитарiю документи, 

визначенi чинним законодавством для депонування глобального сертифiкату та 

дематерiалiзацiї акцiй. 

 

6.1. Зберiгачем, у якого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" будуть вiдкритi рахунки в 

цiнних паперах власникам акцiй, якщо не всi власники до дати припинення операцiй 

знерухомлять належнi їм акцiї випуску, щодо якого прийнято рiшення про 

дематерiалiзацiю, обрати 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.). 

6.2. Затвердити умови договору мiж ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та зберiгачем ТОВ 

"КАПIТАЛ-СТАНДАРТ" про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК" (Додаток № 1 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства 

вiд 18.03.2011 р.). 

6.3. У вiдповiдностi до затверджених умов Договору, доручити Головi Правлiння 

Товариства у встановленому законодавством України про депозитарну дiяльнiсть порядку 

укласти з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ-

СТАНДАРТ"  Договiр про вiдкриття рахункiв у цiнних паперах власникам акцiй та 

уповноважити Голову Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на пiдписання Договору. 

6.4. Якщо не всi власники iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, 

якi є зареєстрованими особами в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв на дату 

припинення ведення реєстру  знерухомлять належнi їм акцiї, Головi правлiння Товариства 

забезпечити вiдкриття зберiгачем ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ-СТАНДАРТ" рахункiв у цiнних паперах таким 

власникам iменних цiнних паперiв випуску, що дематерiалiзується, та забезпечити 

переведення облiку прав власностi на акцiї цього випуску до зберiгача. 

 

7.1. Уповноваженим органом Товариства, вiдповiдальним за визначення дати 

припинення обслуговування випуску акцiй у документарнiй формi iснування у 

реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРIЖЖЯ" призначити Правлiння ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК". 

7.2. Доручити Правлiнню ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" протягом 5 робочих днiв з 

дати отримання в ДКЦПФР свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй в бездокументарнiй 

формi iснування вiдповiдним рiшенням визначити дату припинення обслуговування 

випуску акцiй у документарнiй формi iснування у реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З 
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ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-

ЗАПОРIЖЖЯ". 

7.3. Датою припинення здiйснення операцiй за особовими рахунками номiнальних 

утримувачiв є день, що за 10 календарних днiв передує визначенiй датi припинення 

ведення реєстру реєстроутримувачем. 

7.4. З дати закриття реєстру припинити дiю договору  № 10/09/2010 на ведення 

реєстру власникiв iменних цiнних паперiв вiд 10.09.2010 р., укладеного з 

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ 

РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРIЖЖЯ" (Код ЄДРПОУ 31037030; мiсцезнаходження: 49040, 

Днiпропетровська обл., м. Днiпропетровськ, провулок Джинчарадзе, буд. 4, секцiя 1; 

телефон +38-056-765-72-96, факс: +38-056-765-72-96, керiвник Грищенко Антон Iванович; 

свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи: серiя А00 № 764633, номер запису 

1 224 120 0000 026288, дата проведення державної реєстрацiї 20.06.2000 р., орган, що 

видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради; Лiцензiя на 

здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому рику депозитарної дiяльностi, а саме 

дiяльностi з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв: номер лiцензiї АВ № 

189593, дата видачi 30.08.2006 р., орган, що видав лiцензiю Державна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку, строк дiї лiцензiї з 30.08.2006 р. по 30.08.2011 р.). 

7.5. Уповноважити Голову Правлiння Товариства провести заходи щодо 

припинення обслуговування випуску акцiй документарної форми iснування у 

реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРIЖЖЯ", з укладанням та 

пiдписанням всiх пов'язаних з виконанням даного рiшення документiв, а також 

забезпечити передачу реєстру власникiв iменних цiнних паперiв ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" вiд реєстроутримувача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОБ'ЄДНАНИЙ ФОНДОВИЙ РЕЄСТРАТОР-ЗАПОРIЖЖЯ" до 

зберiгача ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КАПIТАЛ-

СТАНДАРТ", з пiдписанням акту приймання-передачi реєстру. 

 

8.1. Сертифiкати акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пiсля дати депонування 

глобального сертифiката пiдлягають вилученню. Вилучення сертифiкатiв акцiй 

здiйснюється безоплатно. 

8.2. Затвердити наступний порядок вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства: 

 - виконавчим органом Товариства до дати депонування глобального сертифiката 

призначається вiдповiдальна особа за вилучення сертифiкатiв акцiй Товариства; 

 - акцiонери та/або повноважнi особи акцiонерiв (далi - акцiонери) ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" протягом 6 (шести) мiсяцiв з дати депонування глобального сертифiката 

зобов'язанi повернути ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" всi сертифiкати акцiй Товариства 

шляхом надання сертифiкату акцiй за мiсцезнаходженням Товариства (передача 

здiйснюється акцiонером вiдповiдальнiй особi) або шляхом надсилання на адресу 

Товариства рекомендованого поштового повiдомлення (листа) з вкладенням сертифiкату 

акцiй.  

8.3. Облiк вилучених сертифiкатiв здiйснювати вiдповiдальнiй особi в журналi 

облiку вилучених сертифiкатiв акцiй. 

8.4. Вилученi сертифiкати акцiй не пiдлягають поверненню особам, що їх передали 

та/або акцiонерам Товариства. 

 

9.1. Про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй протягом 10 

календарних днiв вiд дати прийняття рiшення повiдомити персонально кожного акцiонера 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та кожного номiнального утримувача, зареєстрованих в реєстрi 

власникiв iменних цiнних паперiв, складеному станом на дату прийняття рiшення про 

дематерiалiзацiю, тобто на 18.03.2011 р. 

9.2. Повiдомлення провести за рахунок Товариства, шляхом проведення 

вiдповiдної публiкацiї повiдомлення в офiцiйному друкованому виданнi Державної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового ринку та направлення персональних письмових 

повiдомлень акцiонерам та номiнальним утримувачам простими листами засобами 

поштового зв'язку. 

9.3. Уповноваженою особою iз складення тексту повiдомлення у  вiдповiдностi до 
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вимог п. 1.12 Рiшення ДКЦПФР № 98 вiд 30.06.2000 р. та проведення заходiв iз 

повiдомлення про прийняте рiшення про дематерiалiзацiю випуску акцiй акцiонерiв та 

номiнальних утримувачiв, зареєстрованих в реєстрi власникiв iменних цiнних паперiв, 

призначити Голову Правлiння Товариства. 

 

10.1. Затвердити Рiшення про переведення випуску iменних акцiй ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" з документарної форми iснування у бездокументарну форму (рiшення 

про дематерiалiзацiю випуску акцiй), яке оформити вiдповiдним протоколом та викласти в 

окремому додатку № 2 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 

18.03.2011 р. 

 

Всi рiшення на зборах прийнятi одноголосно.  

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 26.04.2011 

Кворум зборів 98,18 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах  (порядок денний загальних 

зборiв акцiонерiв): 

 

1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборiв 

акцiонерiв. 

2. Розгляд звiту Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фiнансово-

господарської дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2010 роцi.  

3. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2010 роцi. 

4. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про 

результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 

2010 роцi. 

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Банку, звiту 

Наглядової ради, а також звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-

господарської дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2010 роцi.  

6. Розгляд та затвердження висновкiв про аудит рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства за 2010 рiк. 

7. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2010 рiк. 

8. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 

пiдсумками роботи в 2010 роцi. Прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та 

затвердження розмiру рiчних дивiдендiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

9. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2011 рiк. 

 

Загальнi  збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило. 

 

За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв 

вiд 26.04.2011 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 зборiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв Товариства. 

1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: 

 - Голова Лiчильної комiсiї - панi Передерiй Тетяна Леонiдiвна; 

 - Секретар Лiчильної комiсiї - пан Штек Владислав Олександрович.  

1.3. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв панi Купрiну Наталiю 

Петрiвну. 

1.4. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв: 
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 - надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв., 

 - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., 

 - на виступи, довiдки - до 10 хв. 

 

2.1. Роботу Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2010 роцi визнати задовiльною 

та такою, що вiдповiдає  метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його 

установчих документiв. 

 

3.1. Роботу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2010 роцi визнати 

задовiльною та такою, що вiдповiдає  метi та напрямкам дiяльностi Товариства i 

положенням його установчих документiв. 

 

4.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2010 роцi визнати 

задовiльною та такою, що вiдповiдає  метi та напрямкам дiяльностi Товариства i 

положенням його установчих документiв. 

 

5.1. Звiт Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про пiдсумки фiнансово-

господарської дiяльностi Товариства за 2010 рiк затвердити. 

5.2. Звiт Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2010 рiк затвердити. 

5.3. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2010 роцi затвердити. 

 

6.1. Затвердити звiт та висновок ТОВ Аудиторська фiрма "Норман - Аудит" щодо 

перевiрки фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2010 рiк. 

6.2. Визнати послуги ТОВ Аудиторська фiрма " Норман - Аудит " як якiснi i 

задовольняючi  вимогам акцiонерiв банку 

 

7.1. Рiчний звiт та баланс ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2010 рiк затвердити. 

 

8.1. Затвердити прибуток у розмiрi 1 370 178 727,00 грн. (один мiльярд триста 

сiмдесят мiльйонiв сто сiмдесят вiсiм тисяч сiмсот двадцять сiм гривень 00 копiйок), 

отриманий ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2010 рiк. 

8.2. Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" у 2010 роцi: 

  - на формування загальних резервiв вiдрахувати 1 636 804,65 грн. (один 

мiльйон шiстсот тридцять шiсть тисяч вiсiмсот чотири гривнi 65 копiйок), що складає 

0,1195% вiд суми чистого прибутку. 

  - на поповнення резервного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" провести 

вiдрахування з чистого прибутку за 2010 рiк у сумi 68 508 936,35 грн. (шiстдесят вiсiм 

мiльйонiв п'ятсот вiсiм тисяч дев'ятсот тридцять шiсть гривень 35 копiйок), що складає 5, 

00% вiд суми чистого прибутку за 2010 рiк.  

 - частину чистого прибутку, отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" протягом 

2010 року у сумi 1 300 032 986,00 грн. (один мiльярд триста мiльйонiв тридцять двi тисячi 

дев'ятсот вiсiмдесят шiсть гривень 00 копiйок), тобто 94,8805% вiд суми чистого прибутку  

залишити нерозподiленим. 

8.3. Питання нарахування та виплати дивiдендiв акцiонерам ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" розглянути на наступних позачергових загальних зборах акцiонерiв. 

 

9.1. Основнi напрями дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2011 рiк 

затвердити. 

9.2. Затвердити план розподiлу прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2011 рiк: 

 - не менше 5 % вiд суми прибутку - на поповнення Резервного капiталу Банку; 

 - до 1% вiд суми прибутку - на формування загальних резервiв Товариства; 

 - залишок прибутку - на формування фонду виплати дивiдендiв. 

 

Всi рiшення на зборах прийнято одноголосно. 

 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
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 X 

Дата проведення 01.06.2011 

Кворум зборів 98,18 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах  (порядок денний загальних 

зборiв акцiонерiв): 

 

1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборiв 

акцiонерiв. 

2. Визначення порядку розподiлу прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який 

залишено нерозподiленим за результатами роботи в 2010 роцi. Прийняття рiшення про 

виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 

результатами роботи в 2010 роцi. 

3. Розгляд та затвердження аудиторського висновку про консолiдовану  фiнансову 

звiтнiсть та консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 

4. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства 

шляхом (способом) збiльшення номiнальної вартостi акцiй, за рахунок реiнвестицiї 

дивiдендiв.  

5. Прийняття рiшення про випуск акцiй шляхом збiльшення номiнальної вартостi 

акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. 

Затвердження протоколу рiшення про випуск акцiй шляхом збiльшення номiнальної 

вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної 

вартостi. Визначення уповноважених органу та осiб iз наданням їм вiдповiдних 

повноважень щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi 

рiшення та проведення дiй щодо випуску акцiй. 

6. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй 

редакцiї. 

 

Загальнi  збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило.  

 

За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв 

вiд 01.06.2011 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 зборiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв Товариства. 

1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: 

 - Голова Лiчильної комiсiї - панi Далматова Тетяна Вiкторiвна; 

 - Секретар Лiчильної комiсiї - пан Штек Владислав Олександрович.  

1.3. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв панi Купрiну Наталiю 

Петрiвну. 

1.4. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв: 

 - надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв., 

 - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., 

 - на виступи, довiдки - до 10 хв. 

 

2.1. Частину чистого прибутку у сумi 1 300 032 986,00 грн. (один мiльярд триста 

мiльйонiв тридцять двi тисячi дев'ятсот вiсiмдесят шiсть гривень 00 копiйок), тобто 

94,8805% вiд суми чистого прибутку, який рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку 

вiд 26.04.2011 року (Протокол № 24 вiд 26.04.2011 р. загальних зборiв акцiонерiв)  

залишено нерозподiленим за результатами роботи Банку у 2010 роцi, розподiлити 

наступним чином: 

 - до фонду виплати дивiдендiв вiдрахувати 1 300 032 986,00 грн. (один мiльярд 

триста мiльйонiв тридцять двi тисячi дев'ятсот вiсiмдесят шiсть гривень 00 копiйок), що 

складає 94,8805 % вiд суми чистого прибутку, отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 
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результатами роботи в 2010 роцi. 

2.2. Нарахованi за результатами роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у 2010 роцi 

дивiденди, що припадають на одну просту акцiю затвердити у розмiрi 26, 81 грн. 

(двадцять шiсть гривень 81 копiйка). 

2.3. З урахуванням пропозицiї щодо направлення дивiдендiв на збiльшення 

статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом пiдвищення  номiнальної вартостi 

акцiй (на проведення реiнвестицiї дивiдендiв), Наглядовiй радi Банку рекомендувати: 

 - встановити дату початку строку виплати дивiдендiв - 01.06.2011 р.; 

 - встановити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв - 01.06.2011 р. 

 - встановити порядок та строки виплати дивiдендiв, якi вiдповiдають вимогам 

щодо збiльшення статутного капiталу Банку.  

 

3.1. Консолiдовану фiнансову звiтнiсть ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2010 рiк 

затвердити. 

3.2. Затвердити звiт та висновок ТОВ Аудиторська фiрма "Норман - Аудит" щодо 

перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2010 рiк. 

3.3. Прийняти до уваги рекомендацiї, висунутi пiд час перевiрки консолiдованої 

фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2010 рiк  ТОВ Аудиторською фiрмою 

"Норман-Аудит" та мiжнародною аудиторською компанiєю "PricewaterhouseCoopers" 

Україна" щодо подальшого вдосконалення  бухгалтерського облiку по МСФЗ 

(мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" . 

 

4.1. Спрямувати нарахованi акцiонерам дивiденди за результатами роботи ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК" у 2010 роцi у сумi 1 300 032 986,00 грн. (один мiльярд триста 

мiльйонiв тридцять двi тисячi дев'ятсот вiсiмдесят шiсть гривень 00 копiйок) на 

збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства. 

4.2. Збiльшити розмiр статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 1 300 032 

986,00 грн. (один мiльярд триста мiльйонiв тридцять двi тисячi дев'ятсот вiсiмдесят шiсть 

гривень 00 копiйок) за рахунок реiнвестицiї дивiдендiв шляхом пiдвищення номiнальної 

вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної 

вартостi (реiнвестицiя дивiдендiв). 

4.3. Збiльшити номiнальну вартiсть однiєї акцiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 26, 

81 грн. (двадцять шiсть гривень 81 копiйку). 

 

5.1. Випустити 48 490 600 (сорок вiсiм мiльйонiв чотириста дев'яносто тисяч 

шiстсот) штук простих iменних акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" нової номiнальної 

вартостi кожної акцiї рiвної 209, 53 грн. (двiстi дев'ять гривень 53 копiйки). 

5.2. Обмiн акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi 

провести у перiод з 01.07.2011 р. по 08.07.2011 р.  

5.3. Затвердити Рiшення про випуск акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом 

пiдвищення номiнальної вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на 

акцiї нової номiнальної вартостi, яке оформити вiдповiдним протоколом та викласти в 

окремому додатку № 1 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" вiд 01.06.2011 р. 

5.4. Надати Правлiнню ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" повноваження щодо здiйснення 

персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними зборами акцiонерiв 

Банка рiшення та проведення дiй щодо випуску акцiй шляхом пiдвищення номiнальної 

вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної 

вартостi, а саме: 

 - у встановлений законодавством строк надiслати акцiонерам (вiдповiдно до 

реєстру (перелiку) акцiонерiв, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi до 

дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, тобто на 24.00 год. 26.05.2011 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 ДКЦПФР; 

 - пiдготувати та подати у встановленому законодавством порядку до 
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реєструвального органу необхiднi документи для реєстрацiї випуску акцiй; 

 - провести необхiднi дiї щодо присвоєння акцiям мiжнародного 

iдентифiкацiйного номера; 

 - провести необхiднi дiї щодо розмiщення глобального сертифiкату; 

 - провести необхiднi дiї щодо обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї 

нової номiнальної вартостi (проведення обмiну сертифiкатiв акцiй). 

5.5. Уповноваженою з випуску акцiй особою визначити Голову Правлiння ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК" пана Дубiлета Олександра Валерiйовича.  

5.6. Уповноважений з випуску акцiй орган Товариства, а також уповноважена з 

випуску акцiй особа для виконання покладених повноважень мають право залучати iнших 

посадових осiб Банку, а також Реєстратора та Зберiгача Товариства. 

5.7. Обмiн акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi 

провести згiдно строкiв, встановлених в Протоколi рiшення про випуск акцiй шляхом 

пiдвищення номiнальної вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на 

акцiї нової номiнальної вартостi (Додаток № 1 до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вiд 01.06.2011 р.). 

 

6.1. 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 1 300 032 986,00 грн. (один 

мiльярд триста мiльйонiв тридцять двi тисячi дев'ятсот вiсiмдесят шiсть гривень 00 

копiйок) шляхом (способом) збiльшення номiнальної вартостi акцiй; 

 - пов'язанi iз збiльшенням кiлькiсного складу Правлiння Банку до 16 

(шiстнадцяти) осiб; 

(Додаток № 2 до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" вiд 01.06.2011 р.) 

6.2. 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 01.06.2011 р. 

6.3. 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 01.06.2011 р. 

 

Всi рiшення  на зборах прийнятi одноголосно.  

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 10.06.2011 

Кворум зборів 0 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах  (порядок денний загальних 

зборiв акцiонерiв): 

 

1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборiв 

акцiонерiв. 

2. Визначення порядку розподiлу прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", який 

залишено нерозподiленим за результатами роботи в 2010 роцi. Прийняття рiшення про 

виплату дивiдендiв та затвердження розмiру дивiдендiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 

результатами роботи в 2010 роцi. 

3. Розгляд та затвердження аудиторського висновку про консолiдовану  фiнансову 

звiтнiсть та консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 

4. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства 

шляхом (способом) збiльшення номiнальної вартостi акцiй, за рахунок реiнвестицiї 

дивiдендiв.  
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5. Прийняття рiшення про випуск акцiй шляхом збiльшення номiнальної вартостi 

акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної вартостi. 

Затвердження протоколу рiшення про випуск акцiй шляхом збiльшення номiнальної 

вартостi акцiй та обмiну акцiй старої номiнальної вартостi на акцiї нової номiнальної 

вартостi. Визначення уповноважених органу та осiб iз наданням їм вiдповiдних 

повноважень щодо здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi 

рiшення та проведення дiй щодо випуску акцiй. 

6. Про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новiй 

редакцiї. 

7. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства 

шляхом (способом) розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi iз 

залученням додаткових внескiв. 

8. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй.  

9. Визначення уповноваженого органу Товариства з наданням йому повноважень 

iз забезпечення розмiщення акцiй. 

10. Визначення вповноважених осiб уповноваженого органу Товариства з 

наданням повноважень по проведенню дiй щодо забезпечення розмiщення акцiй та щодо 

здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати 

здiйснення викупу акцiонерним товариством належним їм акцiй. 

11. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення 

акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення. 

12. Затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 

 

Загальнi  збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента. 

Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв внесено акцiонером ТОВ IК "БIЗНЕС-

IНВЕСТ" (ЄДРПОУ 20301755). Рiшення про внесення додаткового питання до порядку 

денного прийнято Наглядовою радою емiтента  (Протокол №9 вiд 25.05.2011р.). 

 

Загальнi збори не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму: на момент закінчення 

реєстрації акціонерів - 09.55 год. 10.06.2011 р. -  реєстраційною комісією зафіксовано 

відсутність зареєстрованих для участі у загальних зборах осіб: для участі у загальних 

зборах акціонерів 10.06.2011 року не зареєструвалось жодного акціонера (представника 

акціонера). 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 15.06.2011 

Кворум зборів 90 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний загальних 

зборiв акцiонерiв): 

 

1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборiв 

акцiонерiв. 

2. Розгляд та затвердження аудиторського висновку про консолiдовану  фiнансову 

звiтнiсть та консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 

3. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства 

шляхом (способом) розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi iз 

залученням додаткових внескiв. 

4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй.  

5. Визначення уповноваженого органу Товариства з наданням йому повноважень 

iз забезпечення розмiщення акцiй. 

6. Визначення вповноважених осiб уповноваженого органу Товариства з 

наданням повноважень по проведенню дiй щодо забезпечення розмiщення акцiй та щодо 

здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати 

здiйснення викупу акцiонерним товариством належним їм акцiй. 

7. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення 

акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення. 
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8. Затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 

 

Загальнi  збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило.  

 

За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв 

вiд 15.06.2011 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 зборiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв Товариства. 

1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: 

 - Голова Лiчильної комiсiї - панi Далматова Тетяна Вiкторiвна; 

 - Секретар Лiчильної комiсiї - пан Штек Владислав Олександрович.  

1.3. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв панi Купрiну Наталiю 

Петрiвну. 

1.4. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв: 

 - надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв., 

 - вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., 

 - на виступи, довiдки - до 10 хв. 

 

2.1. Зняти з розгляду загальними зборами акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

15.06.2011 р. питання порядку денного "Розгляд та затвердження аудиторського висновку 

про консолiдовану  фiнансову звiтнiсть та консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства 

за 2010 рiк", у зв'язку iз прийняттям з даного питання  рiшення по сутi загальними 

зборами акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 01.06.2011 р. (протокол № 25 загальних 

зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"). 

 

3.1. Збiльшити розмiр Статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" на 3 384 936 197, 00 грн. 

(три мiльярди триста вiсiмдесят чотири мiльйони дев'ятсот тридцять шiсть тисяч сто 

дев'яносто сiм гривень 00 копiйок) шляхом збiльшення кiлькостi простих iменних акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi 209, 53 грн. (двiстi дев'ять гривень 53 копiйки) за рахунок 

додаткових внескiв (вкладiв).  

 3.2. Здiйснити емiсiю простих iменних акцiй Товариства в кiлькостi 16 154 900 

(шiстнадцять мiльйонiв сто п'ятдесят чотири тисячi дев'ятсот) штук, iснуючої номiнальної 

вартостi кожної акцiї рiвної      209, 53 грн. (двiстi дев'ять гривень 53 копiйки). 

 

4.1. Простi iменнi акцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в кiлькостi 16 154 900 (шiстнадцять 

мiльйонiв сто п'ятдесят чотири тисячi дев'ятсот) штук, номiнальної вартостi кожної акцiї 

рiвної 209, 53 грн. (двiстi дев'ять гривень 53 копiйки), вiдповiдно до яких прийнято 

рiшення про розмiщення, розмiстити за цiною  210, 75 грн. (двiстi десять гривень 75 

копiйок) кожна, що є визначеною ринковою вартiстю однiєї акцiї Товариства. 

4.2. Простi iменнi акцiї, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення, 

розмiстити серед акцiонерiв Товариства, якi зазначенi у перелiку акцiонерiв, за яким 

вiдбувалась реєстрацiя для участi у загальних зборах 15.06.2011 р. (складеному  станом на 

24 годину за 3 (три) робочих днi до дня проведення загальних зборiв акцiонерiв, тобто на 

24.00 год. 08.06.2011 року) шляхом приватного розмiщення з наданням акцiонерам 

переважного права на придбання акцiй, та серед затвердженого перелiку iнших iнвесторiв. 

4.3. Надання акцiонерами Товариства письмових пiдтверджень про вiдмову вiд 

використання свого переважного права, пiсля здiйснення уповноваженою особою 

персонального повiдомлення всiх акцiонерiв Товариства про прийнятi даними загальними 

зборами акцiонерiв Товариства рiшення, умовами розмiщення не передбачено. 

 

5.1. Визначити уповноваженим з розмiщення акцiй органом Правлiння ПАТ КБ 
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"ПРИВАТБАНК". Уповноваженому органу надати наступнi повноваження: 

 - затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на 

придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; 

"затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй та звiту про результати 

приватного розмiщення акцiй; 

 - прийняття рiшення про дострокове закiнчення приватного розмiщення акцiй, у 

разi, якщо запланований обсяг акцiй пiд час приватного розмiщення буде розмiщено 

достроково, але не ранiше дня закiнчення реалiзацiї акцiонерами переважного права; 

 - прийняття рiшення про повернення особi отриманих вiд неї на поточний 

рахунок Емiтента  коштiв в разi надходження коштiв на поточний рахунок Емiтента з 

порушеннями умов та термiнiв, передбачених умовами розмiщення, або умовами  

договору купiвлi - продажу акцiй та/або в разi розiрвання договору купiвлi-продажу акцiй 

(в разi необхiдностi, згiдно з умовами, передбаченими в Протоколi рiшення про приватне 

розмiщення акцiй). 

 

6.1. Визначити уповноваженою з розмiщення акцiй особою пана Дубiлета 

Олександра Валерiйовича, Голову Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Уповноваженiй 

особi надати наступнi повноваження: 

 - здiйснення персонального повiдомлення акцiонерiв про прийнятi загальними 

зборами акцiонерiв Товариства рiшення; 

 - отримання вiд акцiонерiв вiдповiдних заяв; 

 - проведення дiй щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного 

права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення та 

приватного розмiщення акцiй; 

 - проведення дiй щодо забезпечення приватного розмiщення акцiй. 

 Уповноважена особа для виконання повноважень має право залучати всi органи 

управлiння Товариства та їх посадових осiб. 

6.2. Уповноваженiй з розмiщення акцiй особi виконати дiї з забезпечення 

письмового повiдомлення кожного з акцiонерiв Товариства, якi зазначенi у перелiку 

акцiонерiв, за яким вiдбувалась реєстрацiя для участi у загальних зборах 15.06.2011 р. 

(складеному  станом на 24 годину за 3 (три) робочих днi до дня проведення загальних 

зборiв акцiонерiв, тобто на 24.00 год. 08.06.2011 року)  та iнвесторiв i опублiкування в 

офiцiйному друкованому органi повiдомлення про можливiсть реалiзацiї переважного 

права, детальний опис порядку реалiзацiї акцiонерами переважного права, приватного 

розмiщення акцiй, перелiк документiв, необхiдних до подачi пiд час розмiщення акцiй та 

iншої важливої iнформацiї. Повiдомлення акцiонерiв, iнвесторiв та публiкацiю в 

офiцiйному друкованому органi провести не пiзнiше нiж за 30 днiв до початку розмiщення 

акцiй з наданням акцiонерам переважного права. 

6.3. Визначити пана Дублета Олександра Валерiйовича, Голову Правлiння ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК", уповноваженою особою iз здiйснення обов'язкового викупу акцiй у 

акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством 

належним їм акцiй. 

 

7.1. Затвердити iнвестора, який може прийняти участь у розмiщеннi акцiй ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК", вiдповiдно до яких загальними зборами акцiонерiв 15.06.2011 р. 

прийнято рiшення про приватне розмiщення: 

Назва компанiї (iнвестора) - TRIANTAL INVESTMENTS LTD (Трiантал 

Iнвестментс Лтд) 

Дата реєстрацiї компанiї (iнвестора) - 27.02.2007 

Реєстрацiйний номер компанiї - 193150 

Зареєстрована адреса компанiї - Omirou, 3 Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol, 

Cyprus (Омiру, 3 Агiос Нiколаос, П.С. 3095, Лiмасол, Кiпр). 

 

8.1. Затвердити Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", яке 

оформити вiдповiдним протоколом та викласти в окремому Додатку №1 до протоколу 

загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 15.06.2011 р. (Додаток №1 до протоколу 

загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вiд 15.06.2011 р. ). 
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8.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв 

Товариства пiдписати рiшення про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (Додаток 

№1 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вiд 15.06.2011 р.) 

8.3. Реалiзацiю акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, 

вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення, а також приватне розмiщення 

акцiй провести в порядку та згiдно строкiв, встановлених в Протоколi рiшення про 

приватне розмiщення акцiй (Додаток №1 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК" вiд 15.06.2011 р.). 

 

Всi рiшення  на зборах прийнятi одноголосно.  

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 25.06.2011 

Кворум зборів 0 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах  (порядок денний загальних 

зборiв акцiонерiв): 

 

1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборiв 

акцiонерiв. 

2. Розгляд та затвердження аудиторського висновку про консолiдовану  фiнансову 

звiтнiсть та консолiдованої фiнансової звiтностi Товариства за 2010 рiк. 

3. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства 

шляхом (способом) розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi iз 

залученням додаткових внескiв. 

4. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй.  

5. Визначення уповноваженого органу Товариства з наданням йому повноважень 

iз забезпечення розмiщення акцiй. 

6. Визначення вповноважених осiб уповноваженого органу Товариства з 

наданням повноважень по проведенню дiй щодо забезпечення розмiщення акцiй та щодо 

здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати 

здiйснення викупу акцiонерним товариством належним їм акцiй. 

7. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення 

акцiй, вiдповiдно до яких прийнято рiшення про розмiщення. 

8. Затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй. 

 

Загальнi  збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило.  

 

Загальнi збори не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму: на момент закінчення 

реєстрації акціонерів - 09.55 год. 25.06.2011 р. -  реєстраційною комісією зафіксовано 

відсутність зареєстрованих для участі у загальних зборах осіб: для участі у загальних 

зборах акціонерів 25.06.2011 року не зареєструвалось жодного акціонера (представника 

акціонера). 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 08.08.2011 

Кворум зборів 90,00 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах  (порядок денний загальних 

зборiв акцiонерiв): 

 

1. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв. 

Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборiв 

акцiонерiв. 
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2. Про  прийняття  до  складу  учасникiв (акцiонерiв) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"  

нерезидента України  та перетворення ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в банк за участю 

iноземного капiталу та його реєстрацiю в Нацiональному банку України у зв'язку з 

набуттям ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" статусу банку з iноземним капiталом. 

3. Про затвердження кiлькостi акцiй, яку має намiр придбати нерезидент та курсу 

гривнi до iноземної вiльно конвертованої валюти, за яким здiйснюватиметься оплата 

акцiй. 

4. Про внесення змiн до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення 

Статуту в новiй редакцiї. 

5. Про внесення змiн до дiючих внутрiшнiх Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Банку, затвердження нових 

внутрiшнiх положень Банку. 

6. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової 

ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

7. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК". 

8. Прийняття рiшення про обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК". 

9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної 

комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

10. Прийняття рiшення про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК". 

11. Прийняття рiшення про обрання Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК". 

 

Загальнi  збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило.  

 

За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв 

вiд 08.08.2011 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 зборiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв 

Товариства. 

1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: 

 - Голова Лiчильної комiсiї - панi Далматова Тетяна Вiкторiвна; 

 - Секретар Лiчильної комiсiї - пан Штек Владислав Олександрович.  

1.3. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв панi Купрiну Наталiю 

Петрiвну. 

1.4. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв: 

- надати виступаючим по питанням Порядку денного - до 15 хв., 

- вiдвести на обговорення питань Порядку денного - до 5 хв., 

- на виступи, довiдки - до 10 хв. 

 

2.1. Прийняти юридичну особу - нерезидента України: 

Назва компанiї - TRIANTAL INVESTMENTS LTD (Трiантал Iнвестментс Лтд) 

Дата реєстрацiї компанiї - 27.02.2007 

Реєстрацiйний номер компанiї - 193150 

Зареєстрована адреса компанiї - Omirou, 3 Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol, 

Cyprus 

(Омiру, 3 Агiос Нiколаос, П.С. 3095, Лiмасол, Кiпр) 

до  складу акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

2.2. Перетворити  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" в банк за участю iноземного капiталу та 

доручити Правлiнню ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" виконати всi передбаченi законодавством 
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дiї, пов'язанi iз вiдповiдною реєстрацiєю в Нацiональному банку України у зв'язку з 

набуттям ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" статусу банку з iноземним капiталом. 

 

3.1. Затвердити кiлькiсть акцiй, якi має намiр придбати нерезидент України 

компанiя TRIANTAL INVESTMENTS LTD (Трiантал Iнвестментс Лтд, республiка Кiпр), а 

саме 16 154 900 (шiстнадцять мiльйонiв сто п'ятдесят чотири тисячi дев'ятсот) штук 

простих iменних акцiй додаткового випуску номiнальної вартiстю кожної акцiї рiвної 209, 

53 грн. (двiстi дев'ять гривень 53 копiйки), загальною номiнальною вартiстю   3 384 936 

197, 00 грн. (три мiльярди триста вiсiмдесят чотири мiльйони дев'ятсот тридцять шiсть 

тисяч сто дев'яносто сiм гривень 00 копiйок). 

3.2. Визначити наступний офiцiйний курс гривнi до iноземної вiльно 

конвертованої валюти: 

Цифровий код - 840 

Лiтерний код - USD 

Кiлькiсть одиниць - 100 

Назва валюти - долар США 

Офiцiйний курс - 797.3500 

встановлений Нацiональним банком України на 15.06.2011 р., - дату прийняття 

рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", за яким здiйснено 

оплату компанiєю TRIANTAL INVESTMENTS LTD (Трiантал Iнвестментс Лтд, 

республiка Кiпр) оплату 16 154 900 (шiстнадцяти мiльйонiв ста п'ятдесяти чотирьох тисяч 

дев'ятиста) штук простих iменних акцiй додаткового випуску у вiдповiдностi до Договору 

№ 1 купiвлi-продажу акцiй вiд 04.08.2011 р. 

 

4.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в новiй редакцiї, внести та 

затвердити змiни до Статуту, пов'язанi iз: 

- збiльшенням статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 3 384 936 197, 00 

грн. (три мiльярди триста вiсiмдесят чотири мiльйони дев'ятсот тридцять шiсть тисяч сто 

дев'яносто сiм гривень 00 копiйок); 

- набуттям ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" статусу банку з iноземним капiталом; 

- вдосконаленням системи управлiння Банком; 

- приведенням деяких положень статуту у вiдповiднiсть до змiн у дiючому 

законодавствi України. 

(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" вiд 08.08.2011 р.) 

4.2. 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 08.08.2011 р. 

4.3. 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 08.08.2011 р. 

 

5.1. Шляхом викладення в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до 

дiючих внутрiшнiх Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлення та 

контролю ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", а саме: 

1. "Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"";  

2. "Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК""; 

3. "Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК""; 

4. "Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК"". 

5.2. Делегувати Головi Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубiлету 
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Олександру Валерiйовичу право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв 

управлiння та контролю Товариства, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

08.08.2011 р. 

 

6.1. Вiдкликати дiючих Голову та членiв Наглядової ради ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК": 

Боголюбов Геннадiй Борисович - Голова Наглядової ради 

Коломойський  Iгор Валерiйович - Член Наглядової ради 

Мартинов Олексiй Георгiйович - Член Наглядової ради 

з займаних посад. 

6.2. Вважати повноваження вiдкликаного складу Наглядової ради ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" такими, що втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття даного 

рiшення Загальними зборами акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 08.08.2011 року. 

 

7.1. Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

- 3 (три) особи. 

7.2. Обрати членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": 

Боголюбов Геннадiй Борисович 

Коломойський  Iгор Валерiйович 

Мартинов Олексiй Георгiйович 

7.3. Затвердити умови цивiльно-правових  договорiв (контрактiв) мiж ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК" та обраними членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

7.4. Доручити Головi Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у встановленому 

законодавством України порядку укласти та пiдписати цивiльно - правовi  договори 

(контракти) мiж ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обраними членами Наглядової ради ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК". 

 

8.1. Обрати Головою Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пана 

Боголюбова Геннадiя Борисовича. 

 

9.1. Вiдкликати дiючих Голову та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК": 

Лопатiна Марiя Дмитрiвна - Голова Ревiзiйної комiсiї 

Єршова Нiна Сергiївна - Член Ревiзiйної комiсiї 

Басан Олена Iванiвна - Член Ревiзiйної комiсiї 

з займаних посад. 

9.2. Вважати повноваження вiдкликаного складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" такими, що втратили чиннiсть та припиненi з дати прийняття даного 

рiшення Загальними зборами акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 08.08.2011 року. 

10.1. Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

- 3 (три) особи. 

10.2. Обрати членами Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": 

Лопатiна Марiя Дмитрiвна 

Єршова Нiна Сергiївна 

Басан Олена Iванiвна 

11.1. Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" панi 

Лопатiну Марiю Дмитрiвну. 

 

Всi рiшення  на зборах прийнятi одноголосно.  

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 18.10.2011 

Кворум зборів 0 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах  (порядок денний загальних 

зборiв акцiонерiв): 

 

1. Обрання складу лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 
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2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.  

3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 

4. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової 

ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

5. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

6. Про внесення змiн до дiючих внутрiшнiх Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю Банку, затвердження нових 

внутрiшнiх положень Банку. 

7. Прийняття рiшення про обрання членiв Наглядової ради ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК". 

8. Прийняття рiшення про обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК". 

9. Прийняття рiшення про обрання Заступника Голови Наглядової ради ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК". 

10. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, обрання особи, яка 

уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 

 

Загальнi  збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило.  

 

Загальнi збори не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму: на момент закінчення 

реєстрації акціонерів - 09.55 год. 18.10.2011 року -  реєстраційною комісією зафіксовано 

відсутність зареєстрованих для участі у загальних зборах осіб: для участі у загальних 

зборах акціонерів 18.10.2011 року не зареєструвалось жодного акціонера (представника 

акціонера). 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 16.12.2011 

Кворум зборів 67,509 

Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах  (порядок денний загальних 

зборiв акцiонерiв): 

 

1. Обрання складу лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення позачергових загальних 

зборiв акцiонерiв.  

3. Обрання секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв. 

4. Прийняття рiшення про викуп в акцiонерiв акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", за 

згодою власникiв цих акцiй. 

5. Встановлення порядку викупу в акцiонерiв акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

6. Встановлення строку викупу в акцiонерiв акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

7. Встановлення цiни (або порядку її визначення) викупу в акцiонерiв акцiй ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК".  

8. Встановлення дiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" щодо викуплених в акцiонерiв 

акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

 

Загальнi  збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента. 

Пропозицiй до перелiку питань порядку денного загальних зборiв не надходило.  

 

За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв 

вiд 16.12.2011 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 
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працiвникiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї: 

 - Голова Лiчильної комiсiї - панi Далматова Тетяна Вiкторiвна; 

 - Секретар Лiчильної комiсiї - пан Штек Владислав Олександрович.  

 

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 5 хв., 

   - на виступи, довiдки - до 10 хв. 

 

3.1. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв панi Купрiну Наталiю 

Петрiвну. 

 

4.1.  Викупити 12 321 316 (дванадцять мiльйонiв триста двадцять одну тисячу 

триста шiстнадцять) штук простих iменних акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що становить 

19, 06 % вiд статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", у акцiонера ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" компанiї TRIANTAL INVESTMENTS LTD (Трiантал Iнвестментс Лтд, 

юридична особа, що створена i дiє згiдно iз законодавством республiки Кiпр, 

зареєстрована 27.02.2007 року за адресою: Omirou, 3 Agios Nikolaos, P.C. 3095, Limassol, 

Cyprus (Омiру, 3 Агiос Нiколаос, П.С. 3095, Лiмасол, Кiпр), реєстрацiйний номер 193150), 

за згодою даного акцiонера, з наступним продажем викуплених акцiй. 

5.1. Про прийняте рiшення про проведення викупу акцiй повiдомити акцiонера 

компанiю TRIANTAL INVESTMENTS LTD. Повiдомлення акцiонера провести на 

загальних зборах акцiонерiв шляхом вiдповiдного оголошення та шляхом направлення 

вiдповiдної письмової пропозицiї про викуп (оферти) поштою (разом iз направленням 

пiдсумкiв голосування вiдповiдно до ст. 9.2.34 Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

протягом 10 робочих днiв). 

5.2. Встановити строк приймання письмової пропозицiї вiд акцiонера 

TRIANTAL INVESTMENTS LTD про продаж належних йому акцiй ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" (акцепта) - до 26.11.2012 року. Письмова пропозицiя вiд акцiонера про 

продаж акцiй є безвiдкличною. 

5.3. Правлiнню ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" протягом 15 робочих днiв вiд дати 

отримання письмової пропозицiї вiд акцiонера про продаж акцiй (акцепт), але не ранiше 

закiнчення 15-денного строку з дати повiдомлення Нацiонального банку України (надалi - 

"НБУ") про намiр ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" щодо здiйснення придбання (викупу) 

власних акцiй, укласти з компанiєю TRIANTAL INVESTMENTS LTD вiдповiдний 

Договiр про викуп у акцiонера за його згодою належних йому акцiй (далi - "Договiр про 

викуп акцiй"). 

5.4. Викуп акцiй у компанiї TRIANTAL INVESTMENTS LTD провести з 

дотриманням вимог ст. 33 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". 

5.5.  Оплату вартостi Договору про викуп акцiй провести в доларах США. 

5.6. Оплату за укладеним Договором про викуп акцiй провести вiдповiдно до 

умов Договору, але не пiзнiше 16.12.2012 року. 

 

6.1. Встановити строк викупу акцiй - протягом одного року вiд дати прийняття 

загальними зборами акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" рiшення про викуп акцiй, тобто 

в строк до 16.12.2012 року (включно).  

6.2. Встановити початок строку викупу акцiй - з 30.01.2012 р.  

6.3. Строк викупу акцiй включає строк приймання письмової пропозицiї 

акцiонера про продаж акцiй (акцепт) та строк сплати вартостi акцiй за укладеним 

Договором про викуп акцiй. 

 

7.1. Викупити простi iменнi акцiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в кiлькостi 12 321 316 

(дванадцять мiльйонiв триста двадцять одну тисячу триста шiстнадцять) штук, номiнальна 

вартiсть кожної з яких становить 209, 53 грн. (двiстi дев'ять гривень 53 копiйки), виходячи 

з вартостi 210, 75 грн. (двiстi десять гривень 75 копiйок) за кожну акцiю, що є визначеною 

ринковою вартiстю однiєї акцiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 
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7.2.  Оскiльки викуп визначеної кiлькостi акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК буде 

здiйснюватися у компанiї TRIANTAL INVESTMENTS LTD, що є нерезидентом України, 

цiну викупу визначити та її оплату провести у доларах США. 

7.3. Цiну викупу у акцiонера визначити, виходячи з офiцiйного курсу гривнi до 

долару США, установленого НБУ на дату затвердження Наглядовою радою ринкової 

вартостi акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та тексту бюлетенiв для голосування на 

загальних зборах акцiонерiв 16.12.2011 р., тобто за курсом валют, встановленим на 

05.12.2011 р.: 

Цифровий код - 840 

Лiтерний код - USD 

Кiлькiсть одиниць - 100 

Назва валюти - долар США 

Офiцiйний курс - 798.9900 

 7.4. Загальну цiну викупу визначеної кiлькостi акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

якi належать акцiонеру ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" компанiї TRIANTAL INVESTMENTS 

LTD, встановити у розмiрi 324 999 981, 00 долар США (триста двадцять чотири мiльйони 

дев'ятсот дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот вiсiмдесят один долар США 00 центiв). 

 

8.1. Викупленi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у акцiонера TRIANTAL 

INVESTMENTS LTD акцiї пiдлягають наступному продажу за цiною, не нижчою за 

ринкову вартiсть, що затверджується Наглядовою радою. 

8.2. Продаж придбаних акцiй здiйснити в строк не бiльше одного року з дати їх 

придбання. 

8.3. Рiшення про продаж (реалiзацiю) викуплених ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

власних акцiй приймається Наглядовою радою ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

8.4.  Уповноважити Наглядову раду ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" при прийняттi 

рiшення про продаж (реалiзацiю) викуплених ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" власних акцiй 

встановити спосiб, порядок та умови реалiзацiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" власних акцiй. 

 

Всi рiшення  на зборах прийнятi одноголосно.  
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9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітного періоду 
За результатами періоду, що 

передував звітному 

за простими 

акціями 

за 

привілейовани

ми акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейовани

ми акціями 

Сума нарахованих дивідендів, 

грн. 

1 300 032 986,00

0 

0,000 1 049 336 584,00

0 

0,000 

Нараховані дивіденди на одну 

акцію, грн. 

26,810 0,000 21,640 0,000 

Сума виплачених дивідендів, 

грн. 

1 300 032 986,00

0 

0,000 1 049 336 584,00

0 

0,000 

Дата складення переліку осіб, 

які мають право на отримання 

дивідендів 

01.06.2011 - 20.03.2010 - 

Дата виплати дивідендів 01.06.2011 - 20.03.2010 - 

Опис За рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ ПРИВАТБАНК вiд 01.06.2011р. 

(Протокол № 25 вiд 01.06.2011р.) вартiсть нарахованих дивiдендiв за пiдсумками роботи 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у 2010р. - 1 300 032 986,00 грн. (один мiльярд триста мiльйонiв 

тридцять двi тисячi дев'ятсот вiсiмдесят шiсть гривень 00 копiйок). Розмiр нарахованих за 

результатами роботи Банку у 2010 роцi дивiдендiв, що припадає на одну акцiю, становить 

26,81грн. (двадцять шiсть гривень 81 копiйка). 

Нарахованi акцiонерам дивiденди за результатами роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у 

2010р. у сумi 1 300 032 986,00 грн. (один мiльярд триста мiльйонiв тридцять двi тисячi 

дев'ятсот вiсiмдесят шiсть гривень 00 копiйок) спрямовано на збiльшення розмiру 

статутного капiталу Товариства (реiнвестицiя дивiдендiв). Перелiк осiб, якi мають право 

на отримання нарахованих дивiдендiв за пiдсумками 2010 року, складено станом на 

01.06.2011р. Дата початку виплати нарахованих дивiдендiв за пiдсумками 2010 року - 01 

червня 2011р., день прийняття загальними зборами акцiонерiв рiшення про виплату 

дивiдендiв за пiдсумками роботи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у 2010р. 

Порядок виплати акцiонерам нарахованих дивiдендiв за пiдсумками 2010 року: дивiденди 

виплачуються пропорцiйно до загальної кiлькостi належних акцiонеру простих акцiй на 

дату початку виплати дивiдендiв, тобто на 01.06.2011р. 
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10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Аудиторська фірма "Норман-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23710342 

Місцезнаходження  Київська обл.  01000 Київ  проспект 

Перемоги, 49/2, офiс 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1277 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 044 - 486-15-02 

Факс 044 - 486-15-02 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис ТОВ АФ "Норман-Аудит" надає 

аудиторськi послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

Закрите акціонерне товариство Страхова 

компанія  "IНГОССТРАХ" 

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33248430 

Місцезнаходження  Дніпропетровська обл.  49094 

Днiпропетровськ Набережна перемоги ,32 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 11101482 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.02.2005 

Міжміський код та телефон 056 - 716-19-22 

Факс 056 - 716-16-27 

Вид діяльності Страховi послуги 

Опис Юридична особа, яка надає страховi 

послуги емiтенту 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

"Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження  м.Київ  04107 Київ Тропiнiна, буд. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 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 - 585-42-40 

Факс 044 - 585-42-41 

Вид діяльності Депозитарнi послуги депозитарiю 

Опис До 10.03.2006 р. ведення реєстру власників 

іменних цінних паперів Товариства 

здійснювалося самим Товариством - 

Закритим акціонерним товариством 

комерційним банком "ПриватБанк", 

ЄДРПОУ 14360570.  

На підставі рішення Правління (протокол 

Правління від 01.03.2006 р.) та Наглядової 

ради  (протокол №1/1 вiд 02.03.2006р.) 



74 

 

систему реєстру Товариства згідно 

договору на виконання операцій по 

веденню реєстру власників іменних цінних 

паперів від 06.03.2006р. та акту приймання-

передачі від 10.03.2006р. передано 

реєстратору ТОВ "Компанія "Реєстр плюс" 

(ЄДРПОУ 23304174, Ліцензія на право 

здійснення професійної діяльності на ринку 

цінних паперів: діяльності щодо ведення 

реєстру власників іменних цінних паперів 

АБ № 177190 від 21.09.2005р., строк дії 

21.09.2005р, 21.09.2010р., видана 

ДКЦПФР).  

У 2010 році Правлінням Товариства 

 (Протокол Правління № 6 від 08.09.2010р.) 

за  погодженням з Наглядовою радою  

прийнято рішення про зміну особи, яка 

веде облік прав власності на іменні цінні 

папери товариства. Причина зміни - 

закінчення у ТОВ "Компанія "Реєстр Плюс" 

строку дії Ліцензії на право здійснення 

професійної діяльності на ринку цінних 

паперів: діяльності щодо ведення реєстру 

власників іменних цінних паперів АВ № 

115176 від 05.05.2006р.. Обраний новий 

реєстратор ТОВ "ОФР-ЗАПОРIЖЖЯ" 

(ЄДРПОУ 31037030, ліцензія ДКЦПФР  АВ 

189593, професійна діяльність на 

фондовому ринку депозитарна діяльність, 

діяльність з веденні реєстру власників 

іменних цінних паперів,  діє з 30.08.2006р. 

до 30.08.2011р.), з яким укладено Договір 

на ведення реєстру № 10/09/2010 від 

10.09.2010р. Дата передачі реєстру - 

20.09.2010 р.  

18.03.2011 загальними зборами акціонерів 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" прийнято 

рішення про дематеріалізацію випуску 

цінних паперів, у зв’язку з 

дематеріалізацією - про обрання 

депозитарію ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ 

ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ" 

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

35917889; дані свідоцтва про державну 

реєстрацію - серія А01 № 623427, номер 

запису 1 074 105 0005 033282, дата 

проведення державної реєстрації 14.05.2008 

р., орган, що видав свідоцтво - 

Шевченківська районна у місті Києві 

державна адміністрація; місцезнаходження 

- 04107, м. Київ, вул. Тропініна, буд. 7-Г; 

тел. +38-044-585-42-40; Ліцензія ДКЦПФР 

серії АВ № 498004, видана 19.11.2009 р., 

строк дії: 27.05.2009 р. 27.05.2019 р.), про 

обрання  зберігача ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"КАПІТАЛ-СТАНДАРТ" 
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(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 

32510396; дані свідоцтва про державну 

реєстрацію - серія А00 № 725967, номер 

запису 1 224 120 0000 025771, дата 

проведення державної реєстрації 08.07.2003 

р., орган, що видав свідоцтво Виконавчий 

комітет Дніпропетровської міської ради; 

місцезнаходження 49094, Дніпропетровська 

обл., м. Дніпропетровськ, вулиця 

Набережна Перемоги, буд. 38; тел.+38-

0562-38-52-27; Ліцензія Державної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку на 

здійснення професійної діяльності на 

фондовому ринку-депозитарної діяльності 

зберігача цінних паперів серії АВ № 

189704, видана 16.10.2006 р. на підставі 

рішення ДКЦПФР № 939, строк дії ліцензії: 

16.10.2006 р. 16.10.2011 р.).  

Договір на ведення реєстру № 10/09/2010 

від 10.09.2010р., укладений між ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" та ТОВ "ОФР-

ЗАПОРIЖЖЯ", припинено з 09.06.2011р. 

згідно до Додаткової угоди до договору № 

10/09/2010 від 10.09.2010р. про розірвання 

договору на ведення реєстру за згодою 

сторін від 06.06.2011 року. Укладено 

Договір про обслуговування емісії цінних 

паперів № Е866/11 від 01.06.2011р. між 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та депозитарієм 

ПрАТ "ВДЦП", Договір про відкриття 

рахунків у цінних паперах власникам 

іменних цінних паперів ПАТ КБ 

ПРИВАТБАНК № ЕМ-01/11 від 

29.05.2011р. між ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

та зберігачем ТОВ "КАПІТАЛ-

СТАНДАРТ" . Систему реєстру передано 

від реєстратора ТОВ "ОФР-ЗАПОРIЖЖЯ" 

до зберігача ТОВ КАПІТАЛ-СТАНДАРТ   

згідно Акту № 1 приймання-передачі  

реєстру власників іменних цінних паперів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

"ПРИВАТБАНК" від 10.06.2011 р. 
 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

Адвокатська компанiя "Андрiй Мягкий i 

партнери" 

Організаційно-правова форма Іншi органiзацiйно-правовi форми 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37231661 

Місцезнаходження  Кіровоградська обл.  25006 Кiровоград 

вул. Дзержинського, 94 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Лiцензуванню не пiдлягає 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Лiцензуванню не пiдлягає 

Дата видачі ліцензії або іншого документа - 

Міжміський код та телефон 052 - 224-79-77 

Факс 052 - 224-79-77 

Вид діяльності Правова допомога, адвокатура, консалтинг 
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Опис Корпоративне право 

Цiннi папери та фiнансовi установи 

Господарське i договiрне право 

Цивiльне право 

Податкове право 

Нерухомiсть, будiвництво та земельне 

право 

Адмiнiстративне право 

Кримiнальний процес 

Трудове право 

Сiмейне право 

Авторське право i медiа право 

Право промислової власностi 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЮРИДИЧНА 

ФIРМА "А-ЛЕКС" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30620184 

Місцезнаходження  Дніпропетровська обл.  49094 

Днiпропетровськ вул. Набережна 

Перемоги, 32, оф. 506 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності данi вiдсутнi 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

данi вiдсутнi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа - 

Міжміський код та телефон 0562 - 36-87-01 

Факс 0562 - 46-22-71 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

Опис Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та 

iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть 

Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична 

дiяльнiсть 

Надання iнших комерцiйних послуг 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

Мiняйло Вiктор Олександрович 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30620184 

Місцезнаходження  Дніпропетровська обл.  49094 

Днiпропетровськ вул. Набережна 

Перемоги, 32, оф. 506 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності данi вiдсутнi 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

данi вiдсутнi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа - 

Міжміський код та телефон 0562 - 36-87-01 

Факс 0562 - 46-22-71 

Вид діяльності Правова допомога, адвокатура, консалтинг 

Опис Дiяльнiсть у сферi права 

Дiяльнiсть адвокатських об'єднань та 

iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть 

Нотарiальна дiяльнiсть i iнша юридична 

дiяльнiсть 

Надання iнших комерцiйних послуг 
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Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та 

по батькові фізичної особи 

Патентно-юридична агенцiя "Дубинський i 

Ошарова" 

Організаційно-правова форма Іншi органiзацiйно-правовi форми 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31201474 

Місцезнаходження  м.Київ  01033 Київ вул. Жилянська, 

37/97,3-й поверх  

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності данi вiдсутнi 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

данi вiдсутнi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа - 

Міжміський код та телефон 044 -  490-54-54 

Факс 044 - 490-54-60 

Вид діяльності Правова допомога 

Опис Агентство надає повний спектр послуг в 

областi права iнтелектуальної власностi 
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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 

Міжнародни

й 

ідентифікаці

йний номер 

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальн

а вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15.07.2011 377/1/11 Державна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового 

ринку 

UA 

4000121388 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокумента

рна Іменні 

209,530 64 645 500 13 545 171 615,000 100 

Опис 

Протягом звiтного року вiдбулось збiльшення Статутного капiталу Товариства на суму 4 684 969 183,00 грн. (в тому числi на суму 1 300 032 986,00 грн. - 

шляхом збiльшення  номiнальної вартостi акцiї на 26,81 грн.; на суму 3 384 936 197,00 грн. - шляхом збiльшення кiлькостi простих iменних акцiй iснуючої 

номiнальної вартостi на 16 154 900 шт.) 

Додатковий випуск акцій здійснено з метою залучення інвестицій для поповнення обігових коштів, для подальшого технічного і соціального розвитку 

Товариства. Акцiї випущенi для закритого розмiщення. В обiгу на органiзованому ринку не перебувають. Лiстинг не проходили. 
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11.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій) 

11.2.1. Процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстраці

ю випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Процентн

а ставка 

за 

облігація

ми (у 

відсотках

) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачених 

процентів за 

звітний 

період (грн.) 

Дата 

погашенн

я 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

12.11.2010 112/2/10 Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондовому 

ринку 

5 000 000,000 60 Бездокумен

тарна 

Іменні 

300 000 000,000 13,75 15.02.2011, 

15.05.2011, 

15.08.2011, 

15.11.2011,  

15.02.2012, 

15.05.2012 

39 667 808,40 15.05.2012 

Опис 

Мета використання залучених коштiв: кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, будуть використанi для пiдтримки загальнобанкiвських програм 

кредитування. Облiгацiї випущенi для закритого розмiщення. В обiгу на органiзованому ринку не перебувають. Лiстинг не проходили. 

Термiни виплати процентiв :15.02.2011, 15.05.2011, 15.08.2011, 15.11.2011, 15.02.2012, 15.05.2012 

12.11.2010 113/2/10 Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондовому 

ринку 

5 000 000,000 50 Бездокумен

тарна 

Іменні 

250 000 000,000 13,5 15.05.2011, 

15.11.2011,  

15.05.2012, 

15.11.2012, 

15.05.2013, 

15.11.2013 

31 715 753,30 15.11.2013 

Опис 

Мета використання залучених коштiв: кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, будуть використанi для пiдтримки загальнобанкiвських програм 

кредитування. Облiгацiї випущенi для закритого розмiщення. В обiгу на органiзованому ринку не перебувають. Лiстинг не проходили. 

Термiни виплати процентiв :15.05.2011, 15.11.2011, 15.05.2012, 15.11.2012, 15.05.2013, 15.11.2013 

Можливий достроковий викуп 15.05.2012. 
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних 

паперів (штук) 

20 850 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

600 

- сертифікатів облігацій 20 250 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 

(штук) 

216 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

216 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у 

звітному періоді 

30 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

30 

- сертифікатів облігацій 0 

- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) 
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12. Опис бізнесу 
 

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, 

виділ) 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

(далі Банк) є суб'єктом господарювання приватної форми власності, створено і діє згідно із 

Законами України "Про акціонерні товариства", "Про банки і банківську діяльність", "Про 

цінні папери та фондовий ринок" та нормативними актами Національного банку України. 

Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" створено відповідно 

до Установчого договору від "06" липня 2000 р. та на підставі рішення Установчих зборів 

акціонерів від "06" липня 2000 р. шляхом зміни організаційно-правової форми комерційного 

банку "Приватбанк", створеного у 1992 році у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю, свідоцтво про реєстрацію від "19" березня 1992 року, реєстраційний № 92 в 

Державному реєстрі банків, у Закрите акціонерне товариство комерційний банк 

"ПриватБанк". 

Закрите акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" є правонаступником 

прав та обов`язків комерційного банку "Приватбанк", створеного у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю.  

За рішенням загальних зборів акціонерів від 30 квітня 2009 року тип Банку з Закритого 

акціонерного товариства змінено на Публічне акціонерне товариство. 

У зв'язку із зміною типу Банку, змінено найменування банку з Закритого акціонерного 

товариства комерційного банку "ПриватБанк" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК". 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" 

є правонаступником всіх прав та зобов'язань Закритого акціонерного товариства 

комерційного банку "ПриватБанк". 

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 08.08.2011 року, Банк 

набуває статусу банку з іноземним капіталом. 

Злиття, приєднання, подiлу, видiлення та перетворення ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" у 2011 роцi 

не вiдбувалось. 

 

Організаційна структура 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 

Органiзацiйна структура 

 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є мiжрегiональним унiверсальним та системним банком iз 

розгалуженою мережею фiлiй та вiддiлень по всiй територiї України та за її межами, у зв'язку 

з чим має гнучку органiзацiйну структуру управлiння (далi ОСУ). ОСУ ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" - одна 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) охоплює 3 рiвнi управлiння, якi виконують рiзнi функцiї:  

 1-й рiвень (вищий) - Head-office (Головний офiс); 

 2-й рiвень (середнiй) - Middle-office (Головнi регiональнi управлiння, 
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Регiональнi управлiння, Самостiйнi фiлiї);  

 3-й рiвень (нижчий) - Front-office (вiддiлення гр. Ф, А, Б, В, Г).0 

В межах кожного рiвня видiляються не бiльше 3-х ступенiв управлiння (керiвники 

бiзнесiв (напрямiв), їх заступники (керiвники департаментiв) та спецiалiсти). 

Head-office (ГО) є вищим (провiдним) пiдроздiлом системи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

який має повну господарсько-економiчну та адмiнiстративну самостiйнiсть. Управлiння ГО i 

системою ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в цiлому здiйснюється Правлiнням банку, очолюваним 

Головою, який делегує ряд своїх функцiй заступникам та керiвникам бiзнесiв (напрямiв) ГО. 

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, Г. Статус (група) вiддiлень 

визначається залежно вiд чисельностi персоналу та кiлькостi робочих мiсць продажу у 

вiддiленнi вiдповiдно до Класифiкатора вiддiлень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 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 включає 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 включає:  

3.1) бiзнесовi доходнi напрямки; 

3.2) бiзнесовi керуючi (витратнi) напрямки;  

3.3) пiдтримуючi напрямки. 

 

Крiм того, структура управлiння подiляється на дивiзiонально продуктову, 

дивiзiонально регiональну та мережну, проектно-матричну. 

 

Основним документом для формування та актуалiзацiї ОСУ банку є Положення про 

органiзацiйну структуру системи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (Оргположення). 

 

Регiональна мережа.  

Розвиток регiональної мережi фiлiй та вiддiлень є одним з прiоритетних завдань 

стратегiчного розвитку банку, що має суттєвий вплив на показники його дiяльностi.  

Регiональна мережа структурних пiдроздiлiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" представлена у 

всiх адмiнiстративно-територiальних центрах України та Автономнiй Республiцi Крим, 

пiдроздiли банку функцiонують також у всiх мiстах обласного пiдпорядкування, районних 

центрах та в найбiльш перспективних населених пунктах.  

Станом на 31.12.2011 р. до складу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" входять: 

-  Головний офiс, розташований у м. Днiпропетровськ - Україна, вул. Набережна 

Перемоги, 50; 

- Регiональнi пiдроздiли у складi 35 фiлiй, у тому числi фiлiя на Кiпрi, та 3362 

вiддiлення; 

- Представництва: м. Київ, Україна; м. Москва, Росiйська Федерацiя;  м. Алмати, 

Республiка Казахстан;  м. Лондон, Великобританiя; м. Пекiн, Китайська Народна Республiка. 

 

У звітному періоді істотних змін організаційної структури Банку в порівнянні з 
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попереднім 2010 роком не відбулось. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом 

звітного періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї Банку з боку третiх осiб не 

надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки 

вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облiкова полiтика - це сукупнiсть методiв ведення бухгалтерського облiку, 

первинного спостереження, вартiсного вимiру, поточного угрупування i пiдсумкового 

узагальнення фактiв господарської та фiнансової дiяльностi з метою подальшого прийняття 

управлiнських рiшень по пiдвищенню ефективностi роботи банку. 

Облiкова полiтика ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" розроблена вiдповiдно до МСФЗ, 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Основоположнi припущення облiкової полiтики банку: 

1) Облiк за методом нарахування - фiнансова звiтнiсть складається за методом 

нарахування. Згiдно з цим методом, результати операцiй та iнших подiй визнаються за 

фактом їх здiйснення, а не тодi, коли грошовi кошти або їх еквiваленти отриманi або 

сплаченi.  

2) Безперервнiсть дiяльностi - дiяльнiсть розглядається як безперервна в осяжному 

майбутньому (принаймнi, протягом 12 мiсяцiв з дати пiдготовки фiнансової звiтностi) i при 

цьому не iснує нiяких намiрiв i зобов'язань лiквiдувати або зупинити дiяльнiсть.  

 

Основнi якiснi характеристики облiкової полiтики банку: 

1) Зрозумiлiсть - iнформацiя, яка наводиться у фiнансових звiтах, повинна бути 

доступною, розрахованою на розумiння її користувачами за умови, що вони мають достатнi 

знання в сферi дiлової та економiчної дiяльностi, бухгалтерського облiку i прагнуть вивчати 

iнформацiю з достатньою ретельнiстю, винятком є iнформацiя про складнi питання, якi 

повиннi бути вiдображенi у фiнансовiй звiтностi через їхню важливiсть для прийняття 

користувачами економiчних рiшень. 

2) Актуальнiсть - iнформацiя актуальна, якщо вона впливає на економiчнi рiшення 

користувачiв, допомагаючи їм оцiнювати минулi, теперiшнi i майбутнi подiї, пiдтверджувати 

чи виправляти їх минулi оцiнки. 

3) Достовiрнiсть - iнформацiя також повинна бути достовiрною, тобто не має мiстити 

помилок i перекручень. Показники звiтностi повиннi бути об'єктивними, обгрунтованими, 

перевiреними даними поточного облiку i пiдтвердженими вiдповiдними документами. 

4) Порiвняннiсть - користувачi повиннi мати можливiсть зiставляти фiнансовi звiти 

банку за рiзнi перiоди та фiнансовi звiти рiзних пiдприємств.  

 

Другоряднi якiснi характеристики облiкової полiтики банку: 

1) Суттєвiсть - iнформацiя вважається суттєвою, якщо її вiдсутнiсть або перекручення 

можуть вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, прийнятi на пiдставi фiнансової 

звiтностi.  

2) Достовiрне подання - iнформацiя повинна достовiрно вiдображати операцiї та iншi 

подiї, або вiд неї обґрунтовано очiкується, що вона буде їх вiдображати.  

3) Переважання сутностi над формою - iнформацiя повинна бути врахована i 
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представлена вiдповiдно до її змiсту i економiчної реальностi, а не просто її юридичною 

формою.  

4) Нейтральнiсть - iнформацiя, що мiститься у фiнансовiй звiтностi, повинна бути 

нейтральною, тобто повинна бути неупередженою.  

5) Обачнiсть - застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, якi повиннi 

запобiгати заниженню оцiнки зобов'язань i витрат та завищенню оцiнки активiв i доходiв 

банку.  

6) Повнота - iнформацiя у фiнансовiй звiтностi повинна бути повною з урахуванням 

принципу суттєвостi та витрат на її пiдготовку.  

 

Стримуючi фактори для облiкової полiтики банку: 

1) Своєчаснiсть - керiвництву банку необхiдно знайти оптимум мiж вигодами 

своєчасного подання звiтностi та надiйнiстю iнформацiї. Найдостовiрнiша iнформацiя 

втрачає своє значення, якщо вона надана користувачам несвоєчасно.  

2) Спiввiдношення мiж вигодами i витратами - вигоди вiд використання iнформацiї 

повиннi перевищувати витрати на її формування та подання. Оцiнка економiчних вигод i 

витрат є предметом професiйного судження.  

Вищезазначенi принципи базуються на Мiжнародних стандартах бухгалтерського 

облiку та фiнансової звiтностi та на стандартах Нацiонального банку України вiдносно 

банкiвської дiяльностi та складання фiнансової звiтностi. 

Основнi елементи фiнансової звiтностi та об'єкти бухгалтерського облiку - це 

Концептуальна основа складання та подання фiнансових звiтiв МСФЗ, що визначає: 

1) Елементи, якi безпосередньо пов'язанi з визначенням фiнансового стану в Балансi: 

активи, зобов'язання, капiтал; 

2) Елементи, якi безпосередньо пов'язанi з оцiнкою дiяльностi в Звiтi про фiнансовi 

результати: доходи, витрати. 

 

Концептуальна основа бухгалтерського облiку банку: 

 

Актив - це ресурс, контрольований банком в результатi минулих подiй, i вiд якого 

очiкується надходження економiчних вигод (отримання прибутку) в результатi його 

використання. 

Активи визнаються в облiку та вiдображаються в Балансi, якщо виконуються наступнi 

умови: 

- iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому економiчних вигод; 

- актив контролюється банком; 

- вартiсть активу може бути достовiрно оцiнена. 

Банк класифiкує активи як поточнi та не поточнi. 

 

Зобов'язання - це заборгованiсть, що виникає в результатi минулих подiй, погашення 

якої призведе до вiдтоку з банку ресурсiв, що мiстять економiчну вигоду. Для визнання 

зобов'язань в облiку та вiдображення їх в балансi повиннi виконуватися умови: 

- в результатi погашення iснуючого зобов'язання iснує iмовiрнiсть вiдтоку у 

майбутньому ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди; 

- сума погашення зобов'язання має достовiрну оцiнку. 

Банк класифiкує зобов'язання як поточне, якщо: 

- зобов'язання утримуються для торгiвлi; 

- зобов'язання пiдлягає погашенню протягом 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного 
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перiоду; 

або 

- банк не має безумовного права вiдстрочити погашення принаймнi протягом 12 

мiсяцiв пiсля звiтного перiоду. 

Усi iншi зобов'язання класифiкуються як не поточнi. Вiдстроченi податковi активи 

(зобов'язання) класифiкуються як не поточнi. 

 

Власний капiтал - рiзниця мiж сукупними активами банку та його зобов'язаннями; 

являє собою суму перевищення залишкової вартостi активiв над непогашеною 

заборгованiстю. 

 

Доходи - це прирiст економiчних вигод за перiод в результатi збiльшення активiв або 

зменшення зобов'язань, що призводить до збiльшення власного капiталу, iншого, нiж за 

рахунок внескiв учасникiв (власникiв капiталу). 

Витрати - це зменшення економiчних вигод за перiод в результатi вибуття активiв або 

збiльшення зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капiталу, iншого, нiж за 

рахунок виплат учасникам (власникам капiталу). 

Вiдповiдно до принципу єдиного грошового вимiрника бухгалтерський облiк банку 

ведеться в гривнях. Показники фiнансової звiтностi зазначаються в тисячах гривень. Активи, 

зобов'язання, доход i витрати банк вiдображає в фiнансовiй звiтностi розгорнуто. 

До всiх статей звiтностi, застосовується облiкова полiтика, що вiдповiдає 

Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi. 

Окремi документи, якi є складовими Облiкової полiтики банку, регулюють порядок 

ведення бухгалтерського облiку операцiй, якi здiйснює банк. 

В свiтовiй практицi бухгалтерського облiку поняття "професiйне судження" є одним з 

основоположних принципiв МСФЗ. Професiйним судженням розумiється висновок 

вiдповiдального працiвника про деталi визнання та оцiнки об'єкта облiку в бухгалтерськiй 

звiтностi. Iнакше кажучи, професiйне судження є по своїй сутi професiйною оцiнкою всiх 

наявних об'єктивних факторiв, здатних вплинути на прийняття рiшення в умовах 

невизначеностi. 

 

Формування професiйного судження при пiдготовцi облiково-аналiтичної iнформацiї 

бухгалтерської звiтностi здiйснюється на основi наступних принципiв: 

1) Системного пiдходу до вироблення професiйного судження; 

2) Обгрунтованостi професiйного судження; 

3) Послiдовностi у виробленнi професiйного судження; 

4) Однозначностi професiйного судження; 

5) Можливостi технiчної реалiзацiї професiйного судження; 

6) Прiоритету змiсту над формою; 

7) Перiодичного контролю професiйних суджень. 

 

При формуваннi банкiвської звiтностi робота повинна починатися з процесу 

формування професiйних суджень. Цей процес можна роздiлити на чотири етапи: 

1) Звiтнiсть; 

2) Перевiрка об'єктивностi отриманих професiйних суджень; 

3) Формування професiйних суджень; 

4) Внесення пропозицiй про вироблення професiйних суджень. 
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Крiм того, важливе значення у формуваннi професiйного судження має 

спiввiдношення мiж об'єктивною i суб'єктивною складовими. Завдання отримання 

найдостовiрнiшої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi обумовлює необхiднiсть превалювання 

об'єктивної складової у професiйному судженнi. Об'єктивнiсть професiйного судження 

ґрунтується на використаннi достовiрних даних для оцiнки реальної ситуацiї. Суб'єктивнiсть 

професiйного судження обумовлена його природою. Спiввiдношення об'єктивної i 

суб'єктивної складової у професiйному судженнi залежить вiд ряду наступних факторiв: 

 

1) Якiсть зовнiшньої управлiнської iнформацiї: пiдвищення якостi зовнiшньої 

управлiнської iнформацiї збiльшує об'єктивнiсть; 

2) Iнформованiсть бухгалтера про рiзнi аспекти дiяльностi пiдприємства i стан 

зовнiшнього середовища: вплив аналогiчно попередньому в бiльшостi випадкiв; 

3) Рiвень технологiчного забезпечення процесу генерацiї облiкової iнформацiї, її 

аналiзу та прогнозування: в цiлому прямий вплив, однак можлива ймовiрнiсть виникнення 

зворотного ефекту; 

4) Досвiд бухгалтера з винесення судження: вплив цього фактора може бути як 

позитивним, так i негативним; 

5) Готовнiсть до винесення професiйного судження та впевненiсть у значимостi 

судження: вплив цього фактора може бути як позитивним, так i негативним; 

6) Характерологiчнi особливостi бухгалтера: вплив неформалiзований. 

 

На об'єктивнiсть професiйного судження згаданi фактори впливають сукупно, при 

цьому вектори спрямованостi впливу окремих факторiв можуть не спiвпадати.  

Таким чином, професiйне судження, введене в облiкову полiтику банка, є унiкальним 

засобом, за допомогою якого, по-перше, лiбералiзується система бухгалтерського облiку; по-

друге, удосконалюється нормативна система бухгалтерського облiку i звiтностi; по-третє, 

усуваються протирiччя, закладенi в законодавствi. 

У вiдповiдностi до всього зазначеного вище рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" складена iз урахуванням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського 

облiку та МСФЗ, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, на основi даних 

бухгалтерського облiку банку з урахуванням коригуючих проводок. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть складена юридичною особою. Усi показники звiтностi та 

примiтки до неї наведенi в тисячах гривень. Форми звiтностi, включаючи примiтки, 

представленi в порiвняннi з попереднiм звiтним роком. Рiчна фiнансова звiтнiсть банку 

включає такi елементи: 

1) Загальну iнформацiю про дiяльнiсть банку; 

2) Баланс; 

3) Звiт про фiнансовi результати; 

4) Звiт про сукупний дохiд; 

5) Звiт про власний капiтал; 

6) Звiт про рух грошових коштiв; 

7) Примiтки до звiтiв. 

 

Банк також складає  консолiдовану фiнансову звiтнiсть, що є окремим документом, 

який вiдображає фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух  грошових  коштiв  банку  -  

юридичної особи та його учасникiв консолiдованої групи як єдиної економiчної одиницi.  

 

Примiтка 1.3. "Консолiдована фiнансова звiтнiсть" 
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Консолiдована фiнансова звiтнiсть ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є окремим фiнансовим 

звiтом, що розкриває характер вiдносин мiж материнським банком та компанiями, методи їх 

консолiдацiї тощо. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" включає: 

1) Загальна iнформацiя про дiяльнiсть консолiдованої групи; 

2) Консолiдований баланс; 

3) Консолiдований звiт про фiнансовi результати; 

4) Консолiдований звiт про сукупний дохiд; 

5) Консолiдований звiт про власний капiтал; 

6) Консолiдований звiт про рух грошових коштiв; 

7) Примiтки до консолiдованої фiнансової звiтностi. 

 

Примiтка 1.4. "Первiсне визнання фiнансових iнструментiв" 

Фiнансовий iнструмент - контракт, який одночасно приводить до виникнення 

(збiльшення) фiнансового активу в одного пiдприємства i фiнансового зобов'язання або 

iнструмента власного капiталу в iншого. 

Фiнансовi iнструменти можуть бути як визнаними, так i не визнаними в балансi. 

Фiнансовi активи - це активи, такi як: 

1) Грошовi кошти; 

2) Договiрне право вимоги грошових коштiв або iншого фiнансового активу вiд iншої 

компанiї; 

3) Договiрне право на обмiн фiнансових iнструментiв з iншою компанiєю; 

4) Пайовий iнструмент iншої компанiї. 

 

Для цiлей облiку та вiдображення у звiтностi фiнансовi активи подiляються на чотири 

категорiї: 

1) Фiнансовi активи, переоцiнюються по справедливiй вартостi через звiт про 

прибутки i збитки; 

2) Позики та дебiторська заборгованiсть; 

3) Iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

4) Фiнансовi активи, наявнi для продажу. 

 

Фiнансове зобов'язання - це обов'язок за договором: 

1) Надати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншiй компанiї; 

2) Обмiняти фiнансовi iнструменти з iншою компанiєю. 

 

Для цiлей облiку та вiдображення у звiтностi фiнансовi зобов'язання подiляються на 

двi категорiї: 

1) Фiнансовi зобов'язання, переоцiнюються по справедливiй вартостi через звiт про 

прибутки i збитки; 

2) Iншi фiнансовi зобов'язання. 

 

Фiнансовi iнструменти банку за методами оцiнки класифiкуються наступним чином: 

1) Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку; 

2) Iнвестицiї, утримуванi до погашення; 

3) Позики та дебiторська заборгованiсть; 

4) Фiнансовi активи, доступнi для продажу; 
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5) Фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку; 

6) Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються по амортизованiй собiвартостi. 

 

Вiдповiдно до МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" банк визначає 

такi категорiї фiнансових активiв: 

- кредити та дебiторська заборгованiсть (грошовi кошти та їх еквiваленти; 

заборгованiсть iнших банкiв; кредити та аванси клiєнтам тощо); 

- фiнансовi активи для подальшого продажу; 

- фiнансовi активи, що утримуються до погашення; 

- фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий 

результат. 

 

Справедлива вартiсть - сума, на яку можна обмiняти актив або за якою зобов'язання 

може бути погашено при угодi мiж незалежними сторонами. Для фiнансових активiв, що 

обертаються на активному ринку, справедлива вартiсть визначається як ринкова котирування 

на покупку. 

Первiсна вартiсть - це сума сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв або 

справедлива вартiсть iнших ресурсiв, наданих для придбання активу на дату придбання, яка 

включає витрати на проведення операцiї. Оцiнка за первiсною вартiстю застосовується лише 

для певних фiнансових iнструментiв, якi не мають ринкових котирувань i справедлива 

вартiсть яких не може бути достовiрно визначена. 

Витрати на операцiї -  додатковi витрати, що безпосередньо пов'язанi з придбанням, 

випуском або вибуттям фiнансового активу чи зобов'язання i якi  не могли виникнути, якщо 

суб'єкт господарювання не випустив, не придбав або не реалiзував фiнансовий iнструмент.  

Амортизована вартiсть - первiсна вартiсть фiнансового iнструменту мiнус частковi 

виплати основного боргу плюс або мiнус накопичена амортизацiя рiзницi мiж первiсною 

вартiстю та сумою до погашення i мiнус резерв пiд знецiнення (якщо створено). 

При початковому визнаннi фiнансових iнструментiв торговi цiннi папери та похiднi 

фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi 

iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати, понесенi на 

здiйснення операцiї. Цiна угоди є найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi при 

початковому визнаннi. Прибуток або збиток при початковому визнаннi визнається лише у 

тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж цiною угоди та справедливою вартiстю, 

пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим самим фiнансовим iнструментом, 

що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки, якi у якостi базових даних 

використовують лише данi з вiдкритих ринкiв. 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або 

процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної 

ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. 

Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi 

грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх кредитних збиткiв) точно 

дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних 

випадках, протягом коротшого термiну до чистої балансової вартостi фiнансового 

iнструмента. 

 

Примiтка 1.5. "Торговi цiннi папери" 

У звiтному перiодi до складу торгових цiнних паперiв банку входили акцiї 
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пiдприємств, боргових цiнних паперiв у торговому портфелi банку не було. 

Торговi цiннi папери - це цiннi папери, якi придбанi з метою отримання прибутку за 

рахунок короткострокових коливань цiни i (або) торгової маржi, або цiннi папери, що є 

частиною портфеля, фактично використаного банком для отримання короткострокового 

прибутку. 

Цiннi папери, що придбанi не для отримання короткострокових прибуткiв, а для 

управлiння лiквiднiстю, вiдносяться до категорiї цiнних паперiв для подальшого продажу. 

Iнструкцiя з бухгалтерського облiку операцiй з цiнними паперами в банках України, 

затверджена Постановою Правлiння Нацiонального банку України №358 вiд 03.10.2005 року, 

регулює облiк паперiв у торговому портфелi банку. 

До основних правил облiку цiнних паперiв у торговому портфелi банку можна 

вiднести: 

1) Цiннi папери, що придбанi в торговий портфель, облiковують за справедливою 

вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки; 

2) Пiд час кожної змiни їх ринкової вартостi та на дату балансу за даними останнього у 

звiтному перiодi котирування на офiцiйно органiзованому ринку, здiйснюється переоцiнка 

цiнних паперiв та нарахування процентного доходу; 

3) Амортизацiя дисконту (премiї) за борговими цiнними паперами в торговому 

портфелi не здiйснюється; 

4) Не допускається переведення цiнних паперiв iз торгового портфеля в iншi портфелi 

банку або навпаки - з iнших портфелiв цiнних паперiв у торговий портфель; 

5) Аналiтичний облiк цiнних паперiв за цими групами рахункiв ведеться в розрiзi їх 

емiтентiв та випускiв. 

 

Примiтка 1.6. "Кредити та заборгованiсть клiєнтiв" 

Кредит - це позика в грошовiй або товарнiй формi, яку кредитор дає позичальнику на 

умовах повернення з виплатою позичальником вiдсотка за користування кредитом. Кредит 

може бути довгостроковим i короткостроковим (в залежностi вiд термiну, на який кредит 

видається), гарантованим, державним, банкiвським, споживчим, комерцiйним, мiжнародним 

та iпотечним. 

Для досягнення достовiрного та коректного вiдображення кредитних операцiй у 

фiнансовому, управлiнському та податковому облiку в банку застосовуються наступнi 

принципи їх класифiкацiї: 

1) за видом контрагента (позичальника): 

1.1) кредити, наданi/отриманi вiд iнших банкiв; 

1.2) кредити, наданi юридичним особам та пiдприємцям; 

1.3) кредити, наданi фiзичним особам; 

2) за строком надання позикових коштiв: 

2.1) поточнi - строк користування кредитними коштами вимiрюється днями, в т.ч. 

овердрафт та овернайт; 

2.2) короткостроковi - строк користування кредитними коштами не перевищує 12 

мiсяцiв; 

2.3) довгостроковi - строк користування кредитними коштами становить понад один 

рiк; 

3) за забезпеченням: 

3.1) забезпеченi заставою (майном, майновими правами); 

3.2) гарантованi (банками, фiнансами чи майном третьої особи); 

3.3) з iншим забезпеченням (порука, страхування кредитного ризику); 
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3.4) незабезпеченi (бланковi); 

4) за способом надання кредиту: 

4.1) наданi у разовому порядку; 

4.2) наданi окремими траншами;  

5) за якiстю кредиту: 

5.1) кредит зi стандартним ризиком; 

5.2) кредит з нестандартним ризиком. 

Первiсне визнання кредитiв в бухгалтерському облiку та заборгованiсть клiєнтiв 

починає вiдображатися, коли банк перераховує грошовi кошти клiєнтам з метою набуття або 

виникнення дебiторської заборгованостi, яка не пов'язана з похiдними фiнансовими 

iнструментами та не має котирування на вiдкритому ринку i пiдлягає погашенню в 

установленому порядку. Також при цьому банк не має намiру виконувати торговi операцiї з 

такою дебiторською заборгованiстю. 

Наданi кредити та заборгованiсть на початковому етапi облiковуються за первiсною 

вартiстю, яка є їх справедливою вартiстю. Потiм вона вiдображається по амортизованiй 

вартостi за вирахуванням резерву пiд знецiнений кредитний портфель. Амортизована вартiсть 

заснована на справедливiй вартостi наданого кредиту, що розрахована з урахуванням 

ринкових процентних ставок по аналогiчних кредитах, що дiють на дату надання кредиту. 

Резерв пiд знецiненi активи формується при наявностi об'єктивних даних, що свiдчать 

про неотримання коштiв. Сума резерву - рiзниця мiж амортизованою вартiстю i оцiночною 

вiдшкодованою вартiстю кредиту на звiтну дату. Оцiночна вiдшкодована вартiсть кредиту 

розраховується як поточна вартiсть очiкуваних грошових коштiв, включаючи кошти, що 

вiдшкодованi по гарантiях i забезпеченню, дисконтованi з урахуванням ефективної 

процентної ставки по даному кредиту. 

Резерв на покриття можливих збиткiв по кредитних операцiях ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" формує вiдповiдно до вимог Постанови Правлiння Нацiонального банку 

України № 279 вiд 06.07.2000р. з останнiми змiнами та доповненнями i розробленого на його 

основi внутрiшньобанкiвського Положення.  

Розмiр резерву дорiвнює чистому кредитному ризику, помноженому на вiдповiдну 

норму резервування в залежностi вiд рейтингу цiєї операцiї. При визначеннi чистого 

кредитного ризику сума валового кредитного ризику по кожнiй кредитнiй операцiї окремо 

зменшується на вартiсть прийнятого забезпечення. Вартiсть забезпечення зважується на 

вiдповiдний коефiцiєнт у залежностi вiд виду забезпечення i вiд рейтингу кредитної операцiї, 

що формується в результатi оцiнки фiнансового стану позичальникiв: 

1) Юридичних осiб - вiдповiдно до внутрiшньобанкiвської методики; 

2) Банкiв - на пiдставi затвердженої внутрiшньобанкiвської методики оцiнки 

фiнансового стану банку-контрагента; 

3) Фiзичних осiб - на основi затвердженої внутрiшньої банкiвської методики. 

Крiм того, банк формує резерви пiд портфель однорiдних споживчих кредитiв. Резерви 

визначаються щомiсяця в залежностi вiд кiлькостi днiв прострочення основного боргу та/або 

вiдсоткiв/комiсiй за ним. Контроль за коректнiстю формування страхових резервiв по 

активних операцiях, а також за адекватнiстю рейтингiв кредитних операцiй покладається на 

окремий структурний пiдроздiл банку. 

Банк формує резерви пiд кореспондентськi рахунки вiдповiдно до вимог Постанови 

Правлiння Нацiонального банку України № 279 вiд 06.07.2000р. з останнiми змiнами та 

доповненнями. Розмiр резерву визначається виходячи з групи, до якої вiднесена країна банку-

контрагента вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України. 

У процесi списання кредитної заборгованостi за рахунок страхового резерву банк 
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керується актами Нацiонального банку України, Постановою Правлiння НБУ вiд 27.12.07 № 

480 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової 

звiтностi банкiв України", Податковим  кодексом України (№ 2755-VI вiд 2 грудня 2010р. та 

"Порядком погашення безнадiйної заборгованостi за рахунок страхового резерву", що 

розроблений у банку. Заборгованiсть списується з балансу за рiшенням Кредитного Комiтету 

вiдповiдного рiвня в залежностi вiд суми заборгованостi за умови, що є пiдставою для її 

списання згiдно Податкового  кодексу України, а саме: заборгованiсть визнана безнадiйною, 

страховий резерв сформований у повному обсязi, та був проведений повний комплекс 

заходiв, направлених на її погашення. 

У випадку повернення боржником ранiше списаних кредитiв, банк  зменшує суму 

витрат на формування резерву на суму погашення, якщо заборгованiсть було списано в 

поточному роцi; або збiльшує суму доходiв на суму погашення за рахунками для облiку 

повернення списаних активiв, якщо заборгованiсть було списано в минулих роках. 

Банк користується методом нарахування для визнання процентних доходiв за 

кредитами та нараховує їх щоденно. 

Ознаки знецiнення фiнансового активу (МСФЗ 39) - iнформацiя, яка стала вiдомою 

кредитору, про негативний змiну справедливої вартостi фiнансового iнструменту.  

Знецiнений кредит - кредит, який має ознаки зменшення корисностi, в т.ч. кредити, що 

знаходяться в станi дефолту. 

Дефолт - невиконання позичальником зобов'язань перед банком у повному обсязi 

вiдповiдно до договору. Визначається за правилом 90 + (кiлькiсть днiв прострочення понад 90 

днiв) для всiх продуктiв. 

Станом на кiнець дня 31.12.2011 р. сума кредитiв, що наданi за операцiями репо 

суб'єктам господарювання складає 0 тис. грн. 

 

Примiтка 1.7. "Цiннi папери у портфелi банку на продаж" 

Придбанi банком цiннi папери (крiм цiнних паперiв у торговому портфелi, iнвестицiй в 

асоцiйованi та дочiрнi компанiї) первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському 

облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з придбання таких 

цiнних паперiв. 

Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, 

справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на дату балансу 

за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi. 

На дату балансу цiннi папери в портфелi на продаж вiдображаються:  

1) За справедливою вартiстю;  

2) За собiвартiстю з урахуванням часткового списання внаслiдок зменшення 

корисностi - акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу вартiсть яких 

достовiрно визначити неможливо;  

3) За найменшою з двох величин: балансовою вартiстю та справедливою вартiстю за 

вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем, - iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi 

компанiї, що переведенi в портфель на продаж та утримуються для продажу протягом 12 

мiсяцiв;  

4) За найменшою з двох величин: вартiстю придбання (собiвартiстю) та справедливою 

вартiстю за вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем, - iнвестицiї в 

асоцiйованi та дочiрнi компанiї, що придбанi та утримуються виключно для продажу 

протягом 12 мiсяцiв. 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю, пiдлягають переоцiнцi. 
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Усi цiннi папери в портфелi банку на продаж на дату балансу пiдлягають перегляду на 

зменшення корисностi. 

Банк для розрахунку резерву за цiнними паперами, що облiковуються в портфелi 

банку на продаж та внесенi до бiржового реєстру, має брати справедливу вартiсть цiнного 

папера, визначену за його котирувальною цiною покупця за даними оприлюднених 

котирувань лiстингових цiнних паперiв на фондових бiржах за станом на час закриття 

останнього бiржового дня звiтного мiсяця. У разi вiдсутностi таких котирувань на зазначену 

дату, банк має визначати справедливу вартiсть цiнного папера, який внесено до бiржового 

реєстру, за його останнiм бiржовим курсом, що визначений за результатами бiржових торгiв, 

якi вiдбулися протягом останнiх п'яти робочих днiв звiтного мiсяця. За цiнними паперами, 

справедлива вартiсть яких не може бути визначена банком та за якими є ризик цiнного 

папера, резерв формується на суму перевищення балансової вартостi цiнного папера над 

сумою очiкуваного вiдшкодування з урахуванням поточної ринкової ставки дохiдностi та 

ризику цiнного папера. 

У портфелi цiнних паперiв банку на продаж вiдсутнi цiннi папери, якi є об'єктом 

операцiй РЕПО. 

 

Примiтка 1.8. "Цiннi папери у портфелi банку до погашення" 

До цiнних паперiв у портфелi до погашення належать борговi цiннi папери з 

фiксованими платежами або з платежами, якi можна визначити, та фiксованим строком 

погашення, придбанi банком з намiром утримання їх до строку погашення та з метою 

отримання процентного доходу. 

Придбанi борговi цiннi папери первинно оцiнюють i вiдображують у бухгалтерському 

облiку за собiвартiстю в розрiзi таких складових: 

1) Номiнальна вартiсть;  

2) Дисконт або премiя; 

3) Сума накопичених процентiв на дату придбання.  

На дату балансу борговi цiннi папери в портфелi до погашення вiдображають за 

амортизованою собiвартiстю iз застосуванням методу ефективної ставки процента.  

Витрати на операцiї, здiйсненi пiд час придбання боргових цiнних паперiв, 

уключаються у вартiсть придбання та вiдображаються за рахунками з облiку дисконту 

(премiї).  

За цiнними паперами в портфелi банку до погашення банк визнає процентнi доходи, у 

тому числi у виглядi амортизацiї дисконту (премiї) iз застосуванням принципу нарахування 

та методу ефективної ставки вiдсотка.  

Нарахування процентiв, якi мають бути сплаченi емiтентом, за борговими цiнними 

паперами здiйснюється за процентною ставкою купона. 

Банк постiйно на дату балансу оцiнює свiй намiр та змогу утримувати цiннi папери до 

погашення. 

 

Примiтка 1.9. "Iнвестицiйна нерухомiсть" 

Iнвестицiйна нерухомiсть - земля або будинок, або частина будiвлi, або i те, i iнше, 

що знаходяться в розпорядженнi (власника або орендаря за договором фiнансової оренди) з 

метою: 

1) отримання орендних платежiв за договором операцiйної оренди; 

2) доходiв вiд приросту вартостi капiталу або того й iншого. 

Критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi збiгаються iз загальними критерiями 

визнання активiв, а саме: iснує ймовiрнiсть припливу в органiзацiю майбутнiх економiчних 
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вигод, пов'язаних з iнвестицiйною власнiстю, i є можливiсть достовiрно оцiнити вартiсть 

iнвестицiйної нерухомостi. 

Первiсна вартiсть iнвестицiйної нерухомостi визначається виходячи з фактичних 

витрат на придбання, тобто собiвартостi (сума сплачених грошових коштiв або їх 

еквiвалентiв, або справедлива вартiсть iншого вiдшкодування, переданого в рахунок оплати 

вартостi активу на момент його придбання або спорудження). Надалi iнвестицiйна 

нерухомiсть пiдлягає переоцiнцi на дату звiтностi та облiковується за справедливою вартiстю. 

В якостi справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, як правило, виступає її 

ринкова вартiсть. 

У бухгалтерському балансi банку об'єкти iнвестицiйної нерухомостi вiдображаються у 

складi необоротних активiв окремою позицiєю за справедливою вартiстю або за первiсною за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення. 

Якщо об'єкти, що використовуються в рiзних цiлях, тобто для отримання доходу вiд 

оренди або для приросту вартостi, можуть окремо продаватися або здаватися в оренду за 

договором фiнансової оренди, то ведеться їх окремий облiк. Якщо частини одного об'єкта не 

можуть бути проданi окремо, такий об'єкт визнається як iнвестицiйна власнiсть за умови, що 

частина об'єкта, яка використовується для власних потреб, є несуттєвою для цiлей продажу, 

надання послуг або для адмiнiстративних цiлей. 

Майно, яке призначене для продажу у перебiгу звичайної дiяльностi (надання послуг, 

адмiнiстративних цiлях та здавання в оренду iншiй компанiї) не належить до iнвестицiйної 

нерухомостi. 

Проводити оцiнку мають незалежнi експерти з оцiнювання майна. 

 

Примiтка 1.10. "Основнi засоби" 

Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi банк утримує з метою використання їх у 

своїй дiяльностi, наданнi послуг, передачi в оренду iншим особам або для здiйснення 

адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання 

(експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). 

При визнаннi та облiку основних засобiв банк керується МСФЗ 16 "Основнi засоби" та 

нормами 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. 

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 iз 

фактичних витрат на придбання та витрат по приведенню їх у стан, придатний до 

використання.  

Банк переглянув методи амортизацiї та строки корисного використання основних 

засобiв на початку 2011 року. Метод амортизацiї залишився прямолiнiйним. При переглядi 

строкiв корисного використання основних засобiв було враховано: 

1) Очiкуваний ефект вiд використання об'єкта ОЗ i з урахуванням його потужностi та 

фiзичної продуктивностi; 

2) Строки корисного використання подiбних об'єктiв ОЗ з урахуванням фiзичного i 

морального зносу; 

3) Очiкувану економiчну вигоду при використаннi об'єкта ОЗ; 

4) Правовi або iншi обмеження в частинi строку використання об'єкта ОЗ. 
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У звiтному 2011р. нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснювалось за 

такими нормами: 

 

Основні засоби 
Норми 

амортизації, % 

Строки корисного 

використання, 

роки 

Норми 

амортизації, % 

Строки корисного 

використання, 

роки 

 2010 рік 2011 рік 

Будівлі 2 50 2 50 

Квартири 2 50 2 50 

Вантажні автомобілі 10 10 10 10 

Меблі 10 10 25 4 

Меблі кабінетні 10 10 10 10 

Гаражі 10 10 6,66 15 

Дизельна 

електростанція 
10 10 6,66 15 

Банкомати 10 10 10 10 

Касові апарати 20 5 20 5 

Легкові автомобілі 10 10 10 10 

Оргтехніка 20 5 20 5 

Багатофункціональні 

пристрої 
20 5 25 4 

Копіювальна техніка 20 5 20 5 

Електроприлади 20 5 20 5 

Банківський модуль 12,5 8 12,5 8 

Радіостанції 20 5 20 5 

Міні АТС 10 10 10 10 

Засоби сигналізації 20 5 20 5 

Комп'ютерна техніка 25 4 25 4 

Модеми 25 4 50 2 

Газові пістолети 25 4 8,33 12 

Електронасоси 20 5 20 5 

Рекламні щити 33,3 3 20 5 

 

За вищезазначеними нормами 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 iндивiдуальних термiнiв 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 2011 роцi проводив переоцiнку об'єктiв нерухомостi за методом переоцiненої 

вартостi з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi. За цим методом переоцiнена вартiсть об'єкта дорiвнює його справедливiй 

вартостi, а накопичена амортизацiя дорiвнює нулю. 

 

Примiтка 1.11. "Нематерiальнi активи" 
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Нематерiальний актив - це немонетарний актив, який не має матерiальної форми та 

може бути iдентифiкований.  

Для визнання об'єкта нематерiальним активом повиннi 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 зв'язаним 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 та включають 

переважно капiталiзоване 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 первiсно оцiнює за собiвартiстю. 

банк обрав метод собiвартостi для облiкової полiтики, згiдно з яким пiсля первiсного 

визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням 

накопиченої амортизацiї. 

На основi витрат капiталiзуються придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне 

забезпечення, понесених на придбання та введення в експлуатацiю конкретного програмного 

забезпечення. Пов'язанi з розробкою унiкальних програмних продуктiв витрати, 

безпосередньо, якi можуть бути 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. 

Усi iншi витрати, пов'язанi з програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговуванням), 

вiдносяться на видатки по мiрi їх здiйснення. 

При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв банк застосовує прямолiнiйний 

метод, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що 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. 

 

Основні засоби 
Норми 

амортизації, % 

Строки корисного 

використання, 

роки 

Норми 

амортизації, % 

Строки корисного 

використання, 

роки 

 2010 рік 2011 рік 

ПО (10%) 10,00 10 10,00 10 

ПО (50%) 50,00 2 50,00 2 

ПО (14,3%)  14,30 7 14,30 7 

ПО (20%)  20,00 5 20,00 5 

ПО (25%) 25,00 4 25,00 4 
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ПО (33,3%)  33,30 3 33,30 3 

ПО (6,7%)  6,70 15 6,70 15 

ПО авторські права  50,00 2 50,00 2 

ПО (Патенти) 10,00 10 10,00 10 

Роялті 20,00 5 20,00 5 

 

Примiтка 1.12. "Оперативний лiзинг (оренда)" 

Оперативний лiзинг (оренда) - це є засноване на договорi строкове платне 

користування майном, необхiдним орендаревi для здiйснення пiдприємницької та iншої 

дiяльностi. 

Оперативний лiзинг має такi особливостi: 

1) орендодавець не розраховує покрити всi свої витрати за рахунок надходжень 

вiд одного орендаря (лiзингоотримувача); 

2) строки оренди не охоплюють повного фiзичного зносу майна; 

3) ризик вiд псування або втрати майна лежить головним чином на орендодавцевi; 

4) по закiнченнi встановленого строку майно повертається орендодавцю, який 

продає його або здає в оренду iншому клiєнту. 

Договiр оренди та акт прийому-передачi майна оформляється у випадку надання банку 

основних засобiв в оперативний лiзинг згiдно законодавства. 

Iстотними умовами договору є: 

1) Об'єкт оренди (склад i вартiсть майна з урахуванням її iндексацiї); 

2) Термiн, на який укладається договiр оренди; 

3) Орендна плата з урахуванням її iндексацiї; 

4) Порядок використання амортизацiйних вiдрахувань; 

5) Оновлення орендованого майна та умови його повернення; 

6) Виконання зобов'язань; 

7) Вiдповiдальнiсть сторiн; 

8) Страхування орендарем взятого ним в оренду майна; 

9) Обов'язки сторiн щодо забезпечення пожежної безпеки орендованого майна. 

За згодою сторiн у договорi оренди можуть бути передбаченi й iншi умови. 

Вiдповiдно до ст.793 Цивiльного Кодексу України договiр оренди будiвлi або iншої 

капiтальної споруди (їх окремої частини) строком на три роки i бiльше пiдлягає 

нотарiальному посвiдченню. 

Договори з орендодавцями повиннi бути оприбуткованi на позабалансовi рахунки. 

Для орендодавцiв - юридичних осiб клiєнтiв, не клiєнтiв банку, фiзичних осiб, 

суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi використовується  рахунок 9840 "Основнi засоби та 

нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг (оренду)". 

Сума проводки  складає  залишкову  вартiсть  примiщення, що орендується, яка 

вказується в договорi оренди примiщення. 

Оплата по договорах оренди  здiйснюється по двох методах: 

- метод нарахування, при якому оплата за оренду здiйснюється в наступному перiодi за 

розрахунковим методом або оплата за перiод;  

- касовий метод, при якому оплата за  оренду здiйснюється в поточному перiодi 

надання послуг. 

Оплата рахункiв за оренду примiщень  здiйснюється за наявностi договорiв, укладених 

з орендодавцями, i вiдносяться  на валовi  витрати банку. 

Договори оренди автомобiля можуть полягати з юридичними особами, фiзичними 

особами i з приватними пiдприємцями:  
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а) договiр оренди з приватною особою полягає письмово i нотарiально завiряється 

згiдно ст.799 Цивiльного Кодексу з вказiвкою термiну оренди i розмiру орендної плати;      

б) договiр оренди з юридичною особою складається письмово i нотарiально не 

завiряється;  

в) договiр оренди з приватним пiдприємцем  (за родом дiяльностi надання  послуг з 

перевезення пасажирiв), складається письмово i нотарiально не завiряється. 

У договорi оренди автомобiля i актi прийому - передачi має бути вказана залишкова 

вартiсть автомобiля. 

Облiк доходiв по орендi.  

Договiр оренди та акт прийому-передачi майна оформляється у випадку надання 

банком основних засобiв в оперативний лiзинг згiдно законодавства. 

У  бухгалтерському облiку  банк  вiдображає  доходи вiд  переданого  в оренду / 

суборенду майна при   щомiсячному нарахуваннi орендної плати по договору.  

 

Примiтка 1.13. "Фiнансовий лiзинг (оренда)" 

Фiнансовий лiзинг - це господарська операцiя, яка здiйснюється вiдповiдно до 

договору, згiдно з яким особа (лiзингоодержувач) отримує майно (об'єкт лiзингу) в 

користування вiд власника цього майна (лiзингодавця) i здiйснює перiодичнi платежi 

власнику майна, як правило, протягом усього термiну дiї договору. 

Для того, щоб лiзинг (оренда) вважався фiнансовим, в договорi лiзингу (оренди) має 

мiститися хоча б одну з таких умов: 

1) Об'єкт лiзингу передається на строк, протягом якого амортизується не менше 75% 

його первiсної вартостi за нормами амортизацiї, встановленими законодавством України; 

2) Орендар зобов'язаний придбати об'єкт лiзингу у власнiсть протягом строку дiї 

лiзингового договору або в момент його закiнчення за цiною, визначеною в лiзинговому 

договорi; 

3) Сума лiзингових (орендних) платежiв з початку строку оренди дорiвнює або 

перевищує первiсну вартiсть об'єкта лiзингу; 

4) Якщо наданий в лiзинг об'єкт знаходився у складi основних фондiв лiзингодавця 

протягом строку, за який були амортизованi першi 50% його первiсної вартостi, то загальна 

сума лiзингових платежiв має дорiвнювати або бути бiльше 90% вiд звичайної цiни цього 

об'єкта, що дiє на початок строку дiї лiзингового договору, збiльшеної на суму процентiв, 

розрахованих виходячи з облiкової ставки Нацiонального банку України, визначеної на дату 

початку дiї лiзингового договору на весь його строк. 

Коли банк виступає орендодавцем за лiзинговим контрактом, в межах якого 

передаються одержувачу лiзингу всi ризики i вигоди, притаманнi володiнню, активи, що 

передаються у лiзинг, вiдображаються як дебiторська заборгованiсть за фiнансовим лiзингом 

i облiковуються за дисконтованою вартiстю майбутнiх лiзингових платежiв. За фiнансовим 

лiзингом дебiторська заборгованiсть визнається на дату початку лiзингу з використанням 

ставки дисконту, визначеної на дату лiзингової угоди (датою лiзингової угоди вважається 

дата укладення лiзингового контракту або дата, коли сторони узгодили основнi умови 

лiзингу, залежно вiд того, яка з них ранiше). 

Переданi у фiнансовий лiзинг(оренду) активи, облiковуються банком-лiзингодавцем як 

кредитна операцiя за балансовими рахунками для облiку кредитiв, наданих суб'єктам 

господарювання. На основнi засоби, переданi у фiнансовий лiзинг, амортизацiя банком не 

нараховується. 

Якщо об'єкт фiнансового лiзингу (оренди) повертається лiзингодавцю (Банку) за 

умовами договору, в бухгалтерському облiку банк визнає збiльшення за статтею "Основнi 
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засоби та нематерiальнi активи". 

Основнi засоби та нематерiальнi активи, отриманi банком у фiнансовий лiзинг 

(оренду) що облiковуються за найменшою з оцiнок: справедливою вартiстю необоротного 

активу або теперiшньою вартiстю суми мiнiмальних лiзингових (орендних) платежiв. 

Пов'язанi з оформленням договору про фiнансовий лiзинг (оренду) витрати 

лiзингоодержувача, включаються до вартостi активу пiд час його первiсного визнання i 

облiковуються за окремими аналiтичними рахунками для облiку нематерiальних активiв та 

основних засобiв, отриманих у фiнансовий лiзинг. 

Банк нараховує амортизацiю основних засобiв i нематерiальних активiв, отриманих у 

фiнансовий лiзинг (оренду), за вiдповiдним балансовим рахунком витрат, протягом усього 

перiоду очiкуваного використання активу. 

Пiд час переходу основних засобiв i нематерiальних активiв у власнiсть 

лiзингоодержувача, за умовою договору фiнансового лiзингу (оренди), банк вiдображає в 

бухгалтерському облiку збiльшення за аналiтичними рахунками для облiку власних основних 

засобiв та нематерiальних активiв та вiдповiдне зменшення за аналiтичними рахунками для 

облiку активiв, отриманих у фiнансовий лiзинг. 

 

Примiтка 1.14. "Довгостроковi активи, призначенi для продажу та активи групи 

вибуття" 

Група вибуття - сукупнiсть активiв, якi плануються до продажу або вiдчуження в 

iнший спосiб однiєю операцiєю та зобов'язань, якi прямо пов'язанi з такими активами та 

будуть переданi (погашенi) в результатi такої операцiї. 

Для класифiкацiї активiв як призначених для продажу необхiдно виконання наступних 

умов: 

1) Балансова вартiсть буде вiдшкодована, головним чином, за допомогою продажу, а 

не їх подальшого використання; 

2) Вiдмова вiд використання i тимчасове припинення використання не є необхiдними 

умовами, оскiльки вiдшкодування вартостi вiдбуватиметься за рахунок подальшого 

використання; 

3) Активи повиннi бути доступнi для негайного продажу в їх нинiшньому станi; 

4) Продаж має характеризуватися високим ступенем ймовiрностi; 

5) Наявнiсть i виконання плану активного пошуку покупця та пропозицiї до продажу 

на активному ринку; 

6) Менеджмент має твердий намiр продати активи або групи вибуття; 

7) Продаж має бути завершений протягом 1 року, за рiдкiсним винятком особливих 

випадкiв.  

Здiйснення продажу таких активiв має високу ймовiрнiсть, зокрема якщо пiдготовлено 

вiдповiдний план або укладено твердий контракт про продаж, здiйснюється їх активна 

пропозицiя на ринку за цiною, що вiдповiдає справедливiй вартостi. На строк бiльше одного 

року перiод завершення продажу може бути продовжено в разi, якщо це обумовлено 

обставинами, якi перебувають поза контролем, яке продовжує виконувати план продажу. Не 

визнаються утримуваними для продажу необоротнi активи, група вибуття, вiдчуження яких 

планується в iнший спосiб, нiж продаж на дату балансу. 

Первiсне визнання групи вибуття та необоротних активiв як утримуваних для продажу 

проводиться на дату, коли щодо активiв, групи вибуття задовольняються умови, наведенi 

вище, або на дату оприбуткування активiв, придбаних з метою продажу. 

Якщо група вибуття, необоротнi активи визнаються утримуваними для продажу пiсля 

дати балансу, то таке визнання здійснюється на наступну дату балансу. 
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На утримуванi для продажу необоротнi активи, у т. ч. необоротнi активи, що входять 

до групи вибуття амортизацiя не нараховується. 

Активи, якi визнаються необоротними активами, утримуваними для продажу, 

зараховуються на баланс за вартiстю придбання придбанi (отриманi, у т. ч. безкоштовно). 

 

Примiтка 1.15. "Припинена дiяльнiсть" 

Припинена дiяльнiсть - це лiквiдований або визнаний як утримуваний для продажу 

компонент банку, який є: 

а) вiдокремлюваним напрямом або сегментом дiяльностi банку; 

б) частиною єдиного скоординованого плану вiдмови вiд окремого напряму або 

сегменту дiяльностi банку; 

в) дочiрнiм банком, який було придбано винятково з метою його перепродажу. 

Визнання та оцiнка припиненої дiяльностi: 

1) Якщо компонент банку, який вiдповiдає ознакам припиненої дiяльностi, вибув через 

безпосереднє припинення (лiквiдацiю) дiяльностi з виробництва та/або продажу продукцiї 

(робiт, послуг), то банк оцiнює i вiдображає результати зазначеної операцiї у складi доходiв 

та витрат припиненої дiяльностi на дату фактичного вибуття активiв та погашення 

зобов'язань. Необоротнi активи такого компонента банку перевiряються на предмет їх 

знецiнення. 

2) Для погашення зобов'язань банку, що виникають у зв'язку з визнанням компонента 

банку, який вiдповiдає ознакам припиненої дiяльностi, утримуваного для продажу, i 

обумовленого вимогами законодавства, договорiв або при прийнятого на себе добровiльно 

перед фiзичними та юридичними особами у зв'язку з таким припиненням дiяльностi, 

створюються забезпечення. 

При прийняттi керiвним органом управлiння банку рiшення про вiдмову вiд 

припинення дiяльностi створенi (визнанi) забезпечення сторнуються. 

Якщо суб'єкт господарювання бiльше не класифiкує свого компоненту як 

утримуваного для продажу, то результати дiяльностi такого компоненту, що ранiше 

визнавалися як вiд припиненої дiяльностi, необхiдно рекласифiкувати i вiднести до доходiв 

або витрат дiяльностi. 

3) Банк подає у звiтi про фiнансовi результати за перiод, у якому вiдбулося фактичне 

вибуття його компонента шляхом лiквiдацiї або продажу, єдиний показник, який мiстить: 

- прибуток (збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування; 

- прибуток (збиток) вiд переоцiнки необоротних активiв, групи вибуття, якi утворюють 

припинену дiяльнiсть та оцiнюються за чистою вартiстю реалiзацiї. 

 

Примiтка 1.16. "Похiднi фiнансовi iнструменти" 

Похiдний фiнансовий iнструмент (дериватив) - договiр (контракт), що передбачає, 

вiдповiдно до його умов для сторiн за договором, реалiзацiю прав та/або виконання 

зобов'язань, пов'язаних зi змiною цiни базового активу, що лежить в основi даного 

фiнансового iнструмента, та призводить до позитивного або негативного фiнансового 

результату для кожної сторони. 

Пiсля первiсного визнання банк зобов'язаний оцiнювати похiднi фiнансовi iнструменти 

за їх справедливою вартiстю без вирахування витрат по угодi, якi вiн може понести при 

вибуттi активу. 

Станом на кожну звiтну дату банк зобов'язаний оцiнювати наявнiсть об'єктивних ознак 

знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв та визначати збиток вiд 

знецiнення. 
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Визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу) припиняється у тому 

разi, коли: 

1) Закiнчується термiн прав вимоги на отримання грошових потокiв вiд даного активу; 

2) Органiзацiя передає актив. 

Фiнансовий актив вважається переданим банком лише в тому випадку, коли вiн: 

1) Передає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд активу; 

2) Зберiг договiрнi права на отримання грошових коштiв, однак набув зобов'язання 

виплачувати цi кошти одному або декiльком одержувачам. 

При передачi фiнансового активу, необхiдно визначити, в якiй мiрi збереглися за 

органiзацiєю ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням цього активу. 

Похiднi фiнансовi iнструменти вiдображаються в балансi або як фiнансовi активи, або 

як фiнансовi зобов'язання, що вiдображаються за справедливою вартiстю з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку (при цьому окремо розкриваються чистi прибутки або 

чистi збитки за фiнансовими активами або фiнансовими зобов'язаннями) в статтях доходiв, 

витрат, звiту про прибуток i збитки та в примiтках до фiнансової звiтностi. 

 

Примiтка 1.17. "Податок на прибуток" 

Оподаткування у данiй фiнансовiй звiтностi показано вiдповiдно до вимог 

законодавства, при цьому використовуються податковi ставки та законодавчi норми, що є 

чинними або фактично набули чинностi станом на звiтну дату. У Звiтi про фiнансовi 

результати вiдображаються витрати з податку на прибуток, включаючи в себе поточнi 

податки та вiдстрочене оподаткування, лише у тому випадку, коли вони не мають бути 

вiдображенi безпосередньо у складi капiталу тодi, коли вони стосуються операцiй, якi у 

складi капiталу безпосередньо вiдображаються у цьому або iншому перiодi. 

За методом балансових зобов'язань вiдносно перенесених податкових збиткiв та 

тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їхньою 

балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, розраховується вiдстрочений податок на 

прибуток. 

При початковому визнаннi вiдповiдно до виключення вiдстрочений податок не 

визнається для тимчасових рiзниць, якi виникають при початковому визнаннi активу або 

зобов'язання, що в свою чергу не впливає на оподатковуваний прибуток у результатi операцiї, 

яка не є об'єднанням, а також не впливає на фiнансовий результат. При початковому визнаннi 

гудвiлу, а також для гудвiлу, який не вираховується для цiлей оподаткування, вiдстроченi 

податковi зобов'язання не облiковуються для тимчасових рiзниць. Iз використанням ставок 

оподаткування, якi були введенi в дiю або повиннi бути введенi в дiю станом на звiтну дату i 

якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть сторнованi тимчасовi рiзницi 

або зарахованi перенесенi податковi збитки, визначаються активи та зобов'язання з 

вiдстроченого оподаткування. Перенесенi податковi збитки та вiдстроченi податковi активи 

по тимчасових рiзницях, якi зменшують оподатковувану базу, вiдображаються лише тiєю 

мiрою, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого 

можна буде реалiзувати тимчасовi рiзницi. 

На оцiночних показниках базується оподатковуваний прибуток або збиток, якщо 

фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання вiдповiдних податкових декларацiй. 

Iншi податки, за винятком податку на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та 

iнших операцiйних витрат. Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена 

податковим органам або ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв 

за попереднi перiоди або поточний. Протягом 1 кварталу 2011 року ставка податку на 

прибуток лишалася незмiнною та складала 25% об'єкту оподаткування, а починаючи з 2 
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кварталу 2011р. дiюча ставка оподаткування - 23%.  

Так як податкове законодавство передбачає iншi вимоги, вiдносно облiку доходiв та 

витрат, а нiж правила фiнансового облiку, виникають рiзницi. Податковий облiк в банку 

вiдокремлений вiд фiнансового облiку i ведеться згiдно Податкового Кодексу України.  

Витрати, якi не включаються до суми валових витрат з метою розрахунку податкового 

прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку за рахунками 7 класу Плану рахункiв 

банкiв України:  

1) Витрати на спонсорство та доброчиннiсть, що перевищують норматив 4%;  

2) Витрати по формуванню страхового резерву по дебiторськiй заборгованостi, резерв 

по позабалансовим зобов`язанням (крiм гарантiй); 

3) Витрати на полiпшення власних основних засобiв, що перевищують норматив 10%; 

та 50% використаних паливно-мастильних матерiалiв легковими автомобiлями в 1 кварталi 

2011р.; 

4) Витрати на штрафи, пенi;  

5) Витрати пов`язанi з уцiнкою основних засобiв;  

6) 15% витрат вiд вартостi товарiв (робiт, послуг), придбаних у офшорних 

нерезидентiв;  

7) Вартiсть послуг сплаченi фiз. особам, що знаходяться на спрощенiй системi 

оподаткуваннi;  

8) Iншi витрати, не пiдтвердженi первинними документами, якi дають право вiднести 

витрати на собiвартiсть. 

Доходи, якi не пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в 

бухгалтерському облiку на рахунках 6 класу Плану рахункiв банкiв України: 

1) Дохiд вiд реалiзацiї основних фондiв 2-ї та 3-ї групи;  

2) Результати вiд торгiвлi цiнними паперами (ведеться окремий облiк); 

Доходи, якi пiдлягають обкладенню податком на прибуток в звiтному роцi, але не 

визначаються в бухгалтерському облiку на рахунках 6 класу:  

1) Безоплатно отриманi послуги;  

2) Доходи, нарахованi в 2009 роцi, та сплаченi в поточному роцi; 

Вiд строкiв погашення активiв та нарахованих доходiв за укладеними угодами, 

спецiальнi резерви, за якими не включаються до суми валових витрат, а також вiд строкiв 

амортизацiї дисконтiв за цiнними паперами, залежить термiн дiї тимчасових рiзниць. За 

звiтнiй 2011р. тимчасовi податковi рiзницi, що пiдлягають визначенню, склали 4 653 тис. грн..  

Не виникає в облiку, що веде банк, тимчасових податкових рiзниць, якi пов'язанi з 

фiнансовими iнвестицiями в дочiрнi та асоцiйованi компанiї. 

 

Примiтка 1.18. "Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв" 

Банк може викупити власнi акцiї у акцiонера та перепродати їх iншому акцiонеру. В 

разi викупу власних акцiй без продажу iншим акцiонерам виникає зменшення статутного 

капiталу банку. Це може бути можливим тiльки на пiдставi рiшення загальних зборiв 

акцiонерiв, а також у разi лiквiдацiї комерцiйного банку. 

Для облiку власних акцiй, викуплених у акцiонерiв, застосовується рахунок 5002 

"Власнi акцiї банку, якi придбанi в акцiонерiв". За цим рахунком акцiї облiковуються за 

номiналом. 

За дебетом рахунку проводяться суми вартостi акцiй, викуплених у власникiв. За 

кредитом проводяться суми знов реалiзованих акцiй, чи суми фактичного зменшення 

статутного капiталу.  

Вiдповiдно до iнструкцiї НБУ "Про органiзацiю емiсiйно-касової роботи" викупленi у 
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акцiонерiв акцiї зберiгаються банком як готiвка.  

Перепродаж акцiй здiйснюється за ринковою вартiстю. Рiзниця мiж ринковою 

вартiстю та номiналом визнається як емiсiйний дохiд або витрати i облiковується за рахунком 

5010 "Емiсiйнi рiзницi" чи 5030 (5040) в разi недостатностi коштiв за рахунком 5010. 

У разi негативного результату мiж номiналом акцiй та цiною їх викупу (перепродажу) 

рiзниця списується в межах кредитових залишкiв спочатку з рахунку 5010, потiм з рахунку 

5030 "Прибутки та збитки минулих рокiв", а в разi нестачi з рахунку 5040 "Прибуток чи 

збиток минулого року, що очiкує затвердження". 

Одночасно з продажем акцiй здiйснюється закриття та вiдкриття аналiтичних рахункiв 

акцiонерiв. Анулювання викуплених у акцiонерiв акцiй проводиться за номiнальною 

вартiстю. 

 

Примiтка 1.19. "Доходи та витрати" 

Доходи - це зростання економiчних вигiд протягом звiтного перiоду у виглядi 

надходження активiв чи збiльшення їх корисностi або у виглядi зменшення зобов'язань, 

результатом чого є збiльшення власного капiталу (причому таке збiльшення не пов'язане з 

внесками засновникiв). Доходи визнаються в облiку в перiод, коли вiдбулося зростання 

майбутнiх економiчних вигiд, пов'язаних iз збiльшенням активiв або iз зменшенням 

зобов'язань, i таке зростання (зменшення) можна достовiрно оцiнити. Це означає, що 

визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням зростання активу або зменшення 

зобов'язання. 

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом звiтного перiоду у виглядi 

вибуття чи амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, якi призводять до 

зменшення власного капiталу (причому таке зменшення не пов'язане з виплатами 

засновникам). Витрати визнаються в облiку, коли iснує ймовiрнiсть зменшення майбутнiх 

економiчних вигiд, пов'язаних iз зменшенням активiв або зi збiльшенням зобов'язань, що 

може бути достовiрно визначено. Витрати визнаються з урахуванням принципу 

вiдповiдностi. Вони включаються до Звiту про фiнансовi результати у перiодi, в якому був 

визнаний дохiд, для отримання якого були здiйсненi цi витрати. 

Пiд час визнання доходiв та витрат банк керується такими нормативними 

документами: МСБО 18. "Дохiд", МСФЗ 23 "Витрати на позики"та МСБО 30 "Розкриття 

iнформацiї у фiнансових звiтах банкiв та подiбних фiнансових установ". Бухгалтерський 

облiк доходiв та витрат у банку регулюється Правилами бухгалтерського облiку доходiв i 

витрат банкiв України, затвердженими Постановою Правлiння Нацiонального банку України 

вiд 18 червня 2003 року №255 iз змiнами i доповненнями. 

Облiкова полiтика банку стосовно доходiв та витрат засновується на принципах 

нарахування та обачливостi, доходи та витрати вiдображаються в Балансi у тому перiодi, за 

який вони повиннi бути нарахованi (отриманi). 

В бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi доходи i витрати вiдображаються в 

момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв (окрiм 

штрафiв, якi визнаються за касовим методом). Для визначення фiнансового результату 

звiтного перiоду порiвнюються доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для 

отримання цих доходiв. Доходи не завищуються, а витрати не занижуються.  

Процентнi та комiсiйнi доходи та витрати банку облiковуються за методом 

нарахування та касовим методом. 

Доходи та витрати за операцiями надання (отримання) послуг визначаються в 

бухгалтерському облiку по мiрi їх надання (отримання). 

Отриманi доходи, що належать до майбутнiх перiодiв, банк облiковує як вiдстроченi 
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доходи. Здiйсненi витрати та платежi, що вiдносяться до майбутнiх перiодiв, банк вiдображає 

в облiку як вiдстроченi витрати. 

Касовий метод облiку використовується в наступних випадках: 

1) При отриманнi комiсiйної винагороди за окремими операцiями, що обумовленi 

договорами; 

2) Якщо не iснує впевненостi щодо погашення боржником заборгованостi за 

нарахованими доходами (штрафи, пенi, тощо); 

3) Коли сплата або отримання процентiв вiдбувається у звiтний перiод i цi проценти 

вiдносяться до звiтного перiоду. 

В рештi випадкiв банк використовує метод нарахування. 

У результатi операцiйної дiяльностi банку виникають такi доходи i витрати: 

1) Процентнi доходи i витрати; 

2) Комiсiйнi доходи i витрати; 

3) Результат вiд торговельних операцiй; 

4) Iншi операцiйнi доходи i витрати; 

5) Загальнi адмiнiстративнi витрати; 

6) Вiдрахування в резерви; 

7) Повернення списаних активiв; 

8) Непередбаченi доходи i витрати; 

9) Податок на прибуток. 

При використаннi активiв банку iншими сторонами доходи визнаються у виглядi 

процентiв, роялтi та дивiдендiв. 

Процентнi доходи та витрати нараховуються банком щоденно, за окремими 

фiнансовими iнструментами - у момент надання (отримання) послуги чи по настанню строку 

платежу, але не рiдше одного разу на мiсяць. За угодами, що укладенi банком в останнi 1-3 

днi мiсяця, нарахування процентiв може здiйснюватися в наступному мiсяцi. 

Роялтi визнаються за принципом нарахування вiдповiдно до економiчного змiсту 

вiдповiдної угоди. 

Дивiденднi доходи визнаються в момент прийняття рiшення про їх виплату. 

Для визнання процентiв i роялтi умовою є ймовiрнiсть отримання банком економiчної 

вигоди, а дивiдендiв - достовiрно оцiнений дохiд. 

Комiсiйнi доходи i витрати визначаються як операцiйнi доходи i витрати за наданими 

або отриманими послугами, сума яких обчислюється пропорцiйно сумi активу або 

зобов'язання, або є фiксованою. 

До комiсiйних доходiв i витрат належать: суми грошових коштiв, якi одержанi чи 

виплаченi банком за розрахунково-касове обслуговування; за послуги кредитного характеру, 

а саме: видача й одержання гарантiй, поручительств, вiдкриття кредитних лiнiй, акцептнi 

операцiї; комiсiї, одержанi i сплаченi за операцiї з конвертацiї - обслуговування валютних 

рахункiв, купiвлi-продажу iнвалюти, виконання трастових операцiй i деякi iншi. У залежностi 

вiд мети та основи облiку комiсiї за наданими або отриманими послугами подiляються на: 

1) Комiсiї, якi отримуються або сплачуються пiд час надання послуг, та вiдразу 

визнають доходами або витратами.  

2) Комiсiї, що отримуються або сплачуються пiсля виконання певних дiй, та визнають 

як дохiд або витрати пiсля завершення певної операцiї.  

3) Комiсiї, що є невiд'ємною частиною доходу або витрат фiнансового iнструменту.  

Комiсiї, якi були отриманi (сплаченi) банком за зобов'язання з кредитування 

(резервування кредитної лiнiї) пiд час iнiцiювання або придбання кредиту, визнаються 

невiд'ємною частиною доходу або витрат фiнансового iнструменту, якщо є ймовiрнiсть того, 
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що кредитний договiр буде укладено. Якщо строк наданого зобов'язання з кредитування 

закiнчується без надання кредиту, то на кiнець строку зобов'язання комiсiї визнаються 

комiсiйними доходами або витратами. 

Комiсiйнi доходи та витрати за операцiями з клiєнтами нараховуються щомiсячно (за 

виключенням разових комiсiй, що визнаються за касовим методом у момент 

надання/отримання послуги). 

Доходи (витрати) вiд операцiй довiрчого управлiння визначаються також за касовим 

методом. Доходи та витрати вiд амортизацiї дисконтiв та премiй за цiнними паперами 

облiковуються за принципом нарахування iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.  

Доходи та витрати по отриманих та сплачених штрафах, з метою дотримання 

принципу обережностi, облiковуються банком за касовим методом. Доходи та витрати за 

процентами за всiма борговими iнструментами вiдображаються у звiтi про фiнансовi 

результати за методом нарахування iз використанням методу ефективної процентної ставки.  

Доходи та витрати, що отриманi або сплаченi у зв'язку iз формуванням або 

придбанням фiнансового активу чи випуском фiнансового зобов'язання (наприклад, комiсiйнi 

за оцiнку кредитоспроможностi, оцiнку чи облiк гарантiй або застави, врегулювання умов 

надання iнструменту та обробку документiв за угодою) є складовою частиною комiсiйних, якi 

є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки.  

 

Примiтка 1.20. "Iноземна валюта" 

Операцiї в iноземнiй валютi - це операцiї, якi виникають коли банк: 

1) Купує або продає товари (послуги), цiна на якi визначена в iноземнiй валютi; 

2) Отримує або надає грошовi кошти, якщо суми, якi пiдлягають отриманню або 

наданню, визначенi в iноземнiй валютi; 

3) Iншим чином купує або лiквiдовує активи, бере на себе зобов'язання, вираженi в 

iноземнiй валютi, або погашає їх. 

У бухгалтерському облiку операцiї в iноземнiй валютi та банкiвських металах 

вiдображаються вiдповiдно до їх економiчної сутi за балансовими i позабалансовими 

рахунками, Планом рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України з урахуванням вимог 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України з валютного регулювання та 

контролю. 

Бухгалтерський облiк операцiй в iноземнiй валютi банк здiйснює у подвiйному вимiрi, 

а саме в номiнальнiй сумi iноземної валюти та гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом. 

Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi 

звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням офiцiйного курсу 

гривнi щодо iноземних валют на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, 

власного капiталу, доходiв i витрат). 

На кожну наступну пiсля визнання дату балансу: 

1) Усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi щодо iноземних валют i банкiвських 

металiв на дату балансу; 

2) Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах, що облiковуються за 

собiвартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом гривнi щодо 

iноземних валют i банкiвських металiв на дату визнання (дату здiйснення операцiї); 

3) Немонетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах, що облiковуються за 

справедливою вартiстю, вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним курсом 

гривнi щодо iноземних валют i банкiвських металiв на дату визначення їх справедливої 

вартостi. 
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Доходи i витрати (нарахованi, отриманi, сплаченi) в iноземнiй валютi вiдображаються 

в бухгалтерському облiку за рахунками 6-го i 7-го класiв у нацiональнiй валютi за офiцiйним 

курсом гривнi щодо iноземних валют на дату їх визнання з використанням технiчних 

рахункiв групи 380 "Позицiя банку щодо iноземної валюти та банкiвських металiв". 

Активи i зобов'язання в iноземнiй валютi та банкiвських металах вiдображаються у 

фiнансовiй звiтностi в гривневому еквiвалентi за офiцiйним курсом на дату складання 

звiтностi або на дату їх визнання. Залишки за технiчними рахунками 3800 "Позицiя банку 

щодо iноземної валюти та банкiвських металiв" та 3801 "Еквiвалент позицiї банку щодо 

iноземної валюти та банкiвських металiв" не включають до фiнансової звiтностi. 

Результати вiд переоцiнки iноземної валюти вiдносяться на рахунок 6204 "Результат 

вiд торгiвлi iноземною валютою та банкiвськими металами". 

Iноземна валюта та банкiвськi метали, прийнятi банком на зберiгання, облiковуються 

за позабалансовим рахунком 9703 "Iншi активи на зберiганнi" у гривнях за офiцiйним курсом 

на дату прийняття їх на зберiгання. 

З метою мiнiмiзацiї ризикiв збитку внаслiдок змiни курсу iноземних валют, за 

звичайних умов дiяльностi, банк щоденно проводить управлiння валютною позицiєю в розрiзi 

структурних та регiональних пiдроздiлiв окремо за кожною валютою, що дозволяє своєчасно 

приймати рiшення щодо обмеження валютного ризику. Постiйно здiйснюється монiторинг i 

прогноз динамiки курсiв на валютному ринку України та мiжнародних валютних ринках, 

аналiзується спiвставлення тенденцiй руху курсiв та їх можливого впливу на наявний або 

потенцiйний ризик для надходжень i капiталу банку, що виникає через несприятливi 

коливання курсiв iноземних валют.  

 

Примiтка 1.21. "Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань" 

У звiтньому роцi взаємозалiк статей активiв i зобов'язань не вiдбувався. 

Вiдповiдно до статтi 601 Цивiльного кодексу України № 435-IV вiд 16.01.2003 року iз 

змiнами i доповненнями здiйснюється взаємозалiк статей активiв та зобов'язань.  

З метою мiнiмiзацiї ризикiв за наданими кредитами позичальникам та виходячи з 

принципу забезпеченостi, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" приймає грошове покриття кредиту у 

виглядi застави майнових прав на грошовi кошти позичальника, що розмiщується у виглядi 

депозиту в банку-кредиторi, за умови вiдповiдностi строкiв надання кредиту строкам 

залучення депозиту. 

Крiм того, банк укладає договiр з позичальником про заставу майнових прав на 

грошовi кошти, що зберiгаються на рахунках у банку, за яким надається право у разi 

невиконання позичальником зобов'язань за кредитним договором стягувати кошти з його 

рахункiв на погашення цього боргу. 

При зарахуваннi зустрiчних однорiдних вимог, зобов'язання припиняються, строк 

виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або 

визначений моментом пред'явлення вимоги, зобов'язання припиняються зарахуванням 

зустрiчних однорiдних вимог згiдно заяви однiєї з сторiн. 

 

Примiтка 1.22. "Звiтнiсть за сегментами" 

Географiчний сегмент - вiдокремлювана частина дiяльностi банку з надання певного 

виду (або групи) послуг у конкретному економiчному середовищi, яка вiдрiзняється вiд 

iнших:  

1) Економiчними i полiтичними умовами географiчного регiону;  

2) Взаємозв'язком мiж дiяльнiстю в рiзних географiчних регiонах;  

3) Територiальним розташуванням виробництва продукцiї (робiт, послуг) або покупцiв 
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продукцiї (товарiв, робiт, послуг);  

4)  Характерними для географiчного регiону ризиками дiяльностi;  

5) Правилами валютного контролю i валютними ризиками в таких регiонах.  

Господарський сегмент - вiдокремлювана частина дiяльностi банку з надання 

певного виду (або групи) послуг, яка вiдрiзняється вiд iнших:  

1) Видом послуг;  

2) Способом отримання доходу;  

3) Характером виробничого процесу;  

4) Характерними для цiєї дiяльностi ризиками;  

5) Категорiєю клiєнтiв.  

Формування звiтних сегментiв здiйснюється на основi видiлених господарських i 

географiчних сегментiв та шляхом об'єднання кiлькох подiбних сегментiв одного виду в 

окремий звiтний сегмент. Подiбними визнають сегменти, якi мають протягом кiлькох звiтних 

перiодiв однаковi (наближенi) значення прибутку та вiдповiдають бiльшостi критерiїв 

визначення господарського i географiчного сегментiв.  

Сегмент, який було визначено звiтним у попередньому роцi, але який у поточному 

роцi не вiдповiдає критерiям звiтного сегмента, має визначатися звiтним сегментом, якщо 

банк протягом дванадцяти мiсяцiв або операцiйного циклу, якщо вiн бiльше дванадцяти 

мiсяцiв, очiкує досягнення цим сегментом показникiв, якi вiдповiдають критерiям, 

зазначеним вище.  

Сегменти, основна частина доходiв яких походить вiд надання послуг зовнiшнiм 

клiєнтам, а також доходи, фiнансовi результати й активи яких перевищують 10% вiд 

загальних показникiв за всiма сегментами, розкриваються окремо. 

У звiтному роцi банк не визначав нових звiтних сегментiв, якi виникають у наслiдок 

змiни (розширення) дiяльностi.  

У данiй фiнансовiй звiтностi географiчнi сегменти банку показанi окремо виходячи з 

фактичного мiсця дiяльностi контрагента, тобто з урахуванням не юридичного, а 

економiчного ризику. 

 

Примiтка 1.23. "Ефект змiн в облiковiй полiтицi та виправлення суттєвих 

помилок" 

У 2011 роцi основнi принципи визнання активiв i зобов'язань, а також методи їх оцiнки 

не зазнали суттєвих змiн. 

За звiтний та попереднi перiоди суттєвих помилок в бухгалтерському облiку банку 

виявлено не було,тобто коригування банком не здiйснювалися. 

 

Примiтка 2. "Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою 

дiяльнiсть" 

2011 фiнансовий рiк був вiдзначений загальним вiдтоком депозитiв та збитками в 

банкiвськiй системi України. Так у листопадi 2011 р. загальний об'єм депозитiв банкiв 

України скоротився на 2,1% (9,8 млрд. грн.). Значною мiрою це сталося за рахунок 

корпоративного сектора, який впав на 5,2% (8,9 млрд. грн.). За результатами роботи перших 

11 мiсяцiв 2011 р. банкiвська система України показала вiд'ємне сальдо у сумi 4,8 млрд. грн.. 

Крiм того, протягом 2011 року спостерiгався спад споживчих настроїв та погiршення 

економiчного стану громадян України.  

При таких умовах за результатами минулого року журнал "Global Finance", в рамках 

всесвiтнього конкурсу кращих банкiв на ринках Центральної та Схiдної Європи, що 

розвиваються, визнав ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" "Кращим банком України 2011". Критерiями 
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вибору переможця були зростання активiв банку, прибутковiсть, рiвень обслуговування 

клiєнтiв, конкурентнi цiни та iнновацiйнi продукцiї. 

Крiм того, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" також визнано "Банком 2011 року" в Українi за 

версiєю авторитетного журналу "The Banker".  

На сьогоднi основними конкурентами ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є унiверсальнi банки, 

як вiтчизнянi, так i дочiрнi структури європейських i росiйських банкiв, що функцiонують на 

територiї України: "Райффайзен банк Аваль", "Укрсоцбанк", "ВТБ банк", "УкрСиббанк", 

"ОТП банк", "Форум", "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). 

Щодо нових конкурентiв, то в 2012 р. планується введення в групу найбiльших банкiв 

"Дельта банк" та "ДБ "Ощадбанку Росiї". Для порiвняння: активи станом на 01.01.2012р.:  

 ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - 145,2 млрд. грн.. (питома вага в БС - 13,7 %),  

 "Дельта банк" - 23,2 млрд. грн. (2,2%),  

 "ДБ Ощадбанку Росiї" - 16,9 млрд. грн.(1,6%). 

Стратегiя ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" стосовно конкурентiв i в роздрiбному, i в 

корпоративному сегментi залишається незмiнною - банк прагне бути лiдером, дотримуючись 

при цьому правил чесної конкурентної боротьби. 

 

Примiтка 3. "Перехiд на новi та переглянутi стандарти та тлумачення, що 

забезпечують контекст, у якому слiд читати стандарти" 

В процесi своєї дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" керується Мiжнародними 

стандартами фiнансової звiтностi та Нацiональними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку в Українi. 

 

Текст аудиторського висновку 

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) 

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

 

Учасникам та керівництву ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” (надалі – “Банк”), що додається, 

яка включає баланс Банку станом на 31 грудня 2011р. і звіт про фінансові результати, звіт про 

рух грошових коштів та звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, 

стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки. 

 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 

фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий 

внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 

шахрайства або помилки. 

 

Відповідальність аудитора 
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Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних 

стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а 

також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 

звітність не містить суттєвих викривлень. 

 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження 

аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок 

шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи 

внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом 

господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які 

відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього 

контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 

використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським 

персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

 

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення 

нашої думки. 

 

Висловлення думки 

На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах 

фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК 

“ПРИВАТБАНК” станом на 31 грудня 2011р., його фінансові результати і рух грошових 

коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів 

фінансової звітності. 

Аудиторська перевірка достовірності фінансової звітності ПУБЛІЧНОГО 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ПРИВАТБАНК” за 2011 рік 

проводилася у відповідності до Законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, Закону України “Про аудиторську діяльність” та інших законодавчих 

і нормативних актів України. 

 

 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ 

ЩОДО ВИМОГ РІШЕННЯ ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за №1528 із змінами: 

 

За видами активів: 

 

Загальна сума активів за 2011 рік збільшилась на 31 681 251 тис. грн. або на 27,93%, і 

станом на кінець дня 31 грудня 2011 року складала 145 118 473 тис. грн. 

Аналізуючи статті активів, слід відзначити, що протягом 2011 року структура активів 

Банку зазнала значних змін. Зменшились в абсолютному виразі грошові кошти та їх 

еквіваленти на 988 631 тис. грн. або на 5,01%. 

Кошти в інших банках збільшились на 2 299 635 або на 174,61%. 

У складі активних операцій з клієнтами збільшились залишки за кредитами та 

заборгованістю клієнтів на 15 406 903 тис. грн. (18,04%). 
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Основні засоби та нематеріальні активи протягом року збільшились на 216 112 тис. грн. 

(на 11,99%). 

Інші фінансові активи збільшились на 15 372 994 тис. грн. (495,49%). 

Під час перевірки проаналізовано якісний склад активів Банку. В результаті можемо 

зробити висновок, що основним видом діяльності Банку є формування та розміщення 

кредитних ресурсів і показником активності Банку являється питома вага кредитного 

портфеля в загальних активах. За станом на кінець дня 31 грудня 2011 року цей показник 

становив 69,46%. 

Інвестиції в асоційовані компанії зменшились на 45 623 тис. грн. (4,45%). 

Таким чином, аудитори висловлюють думку про ефективну роботу Банку протягом 2011 

року. 

 

Зобов’язання: 

 

Зобов’язання Банку збільшились у 2011 році на 26 814 240 тис. грн. (26,40%) в 

порівнянні з 2010 роком. 

Найбільша питома вага зобов’язань припадає на кошти клієнтів, які складають 

91 841 753 тис. грн. (71,54%) всіх зобов’язань. 

Всі зобов’язання підтверджені первинними бухгалтерськими документами. 

 

КАПІТАЛ БАНКУ 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2011 року балансовий капітал Банку (клас 5 пасивів) 

становив 16 746 979 тис. грн., що на 4 867 011 тис. грн. або на 40,97 відсотка збільшився в 

порівнянні з 2010 роком. 

Балансовий капітал Банку (5 клас пасивів) станом на кінець дня 31.12.2011 року 

складався: 

 

– Статутний капітал – 13 564 881 тис. грн. 

– нерозподілений прибуток – 1 572 310 тис. грн. 

– резервні та інші фонди банку – 1 609 788 тис. грн. 

– 
чисті активи, що належать 

акціонерам (учасникам) банку 
– 16 746 979 тис. грн. 

 

Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та активів Банку дорівнює 11,54%. 

Оптимальне значення показника повинно бути більше, ніж 9%. 

 

Коефіцієнт співвідношення Статутного капіталу до балансового капіталу (капіталу – 

брутто) дорівнює 81,00%. Оптимальне значення показника повинно бути більше 15-50%. 

Аудитори висловлюють думку про достатність капіталу Банку станом на кінець дня 

31.12.2011р. 

 

Про сплату статутного фонду (капіталу): 

 

Згідно Статуту (нова редакція), затвердженого загальними зборами акціонерів 

(протокол від 08.08.2011р. №26), погодженого НБУ від 01 вересня 2011 року, державну 
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реєстрацію змін до установчих документів проведено державним реєстратором Виконавчого 

комітету Дніпропетровської міської ради Дніпропетровської області 08.09.2011р., номер 

запису 12241050054006727, Статутний капітал Банку складає 13 545 171 615,00 гривень 

(тринадцять мільярдів п’ятсот сорок п’ять мільйонів сто сімдесят одна тисяча шістсот 

п’ятнадцять гривень 00 копійок). 

Статутний капітал поділений на 64 645 500 (шістдесят чотири мільйони шістсот сорок 

п’ять тисяч п’ятсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 209,53 грн. (двісті 

дев’ять гривень 53 копійки) кожна. 

Фактично сплачений Статутний капітал станом на кінець дня 30.09.2011 року складає 

13 545 171 615,00 гривень (тринадцять мільярдів п’ятсот сорок п’ять мільйонів сто сімдесят 

одна тисяча шістсот п’ятнадцять гривень 00 копійок), тобто сплачений повністю.  

(В балансі в статутному капіталі містяться емісійні різниці на суму 19 710 тис. грн.) 

Емісію акцій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

20.09.2011р., свідоцтво №377/1/11. 

 

Акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО 

БАНКУ “ПРИВАТБАНК” є: 

 

Тип акціонера 
Кількість 

акціонерів 
Сума, (грн.) 

Кількість 

акцій, 

(штук) 

Частка в 

статутному 

капіталі, (%) 

Власники, які володіють більше, ніж 10%: 

Фізичні особи  

Коломойський Ігор Валерійович 

(паспорт серія АК №296708, виданий 

Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в 

Дніпропетровській області 17.09.1998р.) 

1 4 572 105 728,57 21 820 769 33,7545 

Боголюбов Геннадій Борисович  

(паспорт серія АК №001711, виданий 

Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в 

Дніпропетровській області 26.12.1997р.) 

1 4 572 105 728,57 21 820 769 33,7545 

Юридичні особи 

ТРІАНТАЛ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 

(TRIANTAL INVESTMENTS LTD) 

(Ідентифікаційй код 193150),  

Кіпр 3095 Limassol OMIROU, 3 AGIOS 

NIKOLAOS, P.C. 3095 (ОМІРУ, 3 АГІОС 

НІКОЛАОС, П.С. 3095) 

1 3 384 936 197,00 16 154 900 24,9900 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАПIТАЛ-

СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ: 32510396),   

Набережна Перемоги, 38, 

 м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська 

обл., Україна, 49094 

1 419,06 2 0,000003 

Інші акціонери, що володіють менше, ніж 

10% 
41 1 016 023 541,80 4 849 060 7,50100 

Всього: 45 13 545 171 615 64 645 500 100,00000 

 

Протягом 2011 року Банк не випускав цінні папери, які потребували би 

забезпечення відповідно до законів України. 
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Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного 

покриття відповідно до Закону України “Про іпотечні облігації”: 

Станом на кінець дня 31.12.2011 року та протягом 2011 року іпотечних облігацій за 

Банком не обліковувалось. 

 

Щодо обсягу чистого прибутку: 

 

Банк здійснює облік доходів та витрат згідно з Правилами бухгалтерського обліку 

доходів і витрат банків України, затвердженими Постановою Правління Національного банку 

України від 18 червня 2003 року № 255 із змінами і доповненнями. 

Доходи і витрати визнаються банком за умови визнання реальної заборгованості за 

активами та зобов’язаннями банку та за умови точного визначення фінансового результату 

операції, пов’язаної з наданням (отриманням) послуг. 

При формуванні доходів та витрат банк керується міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку (МСБО 18 та МСБО 30). 

Залишки за рахунками доходів і витрат, що накопичені з початку звітного року, в кінці 

року закриваються на рахунок 5040 “Прибуток звітного року, що очікує затвердження”. 

За підсумками роботи Банк за 2011 рік отримав чистий прибуток у сумі 1 425 816 тис. 

грн.  

 

Про стан виконання зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами: 

 

Станом на кінець дня 31.12.2011 р. та протягом 2011 року за Банком іпотечних цінних 

паперів не обліковувалось. 

 

Боргових цінних паперів, емітованих Банком, обліковувалось (по Балансу з 

нарахованими доходами) на суму 561 668 тис. грн. 

 

Про відповідність вимогам законодавства України розміру власного капіталу 

компанії з управління активами, яка має в управлінні активи недержавних пенсійних 

фондів: 

 

Банк не здійснював діяльність з управління активами та не має в управлінні активи 

недержавних пенсійних фондів. 

 

Про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-

господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних 

паперів, визначених частиною першою ст.41 Закону України “Про цінні папери та 

фондовий ринок”: 

 

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного 

капіталу протягом звітного року не приймалось. 

 

Рішення про викуп власних акцій протягом 2011 року не приймалось. 

 

Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі за перевірений період не 

встановлено. 
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Протягом 2011 року Банк не отримував позики або кредиту на суму, що перевищує 25% 

Активів. 

 

Протягом 2011 року змін складу посадових осіб не було. 

З 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р. посаду Голови Правління ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” 

займав Дубілет Олександр Валерійович. 

 

Рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу не було. 

 

Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію не 

було. 

Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство Банка не 

було. 

Комісією ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” (у відповідності з Положенням про депозитарну 

діяльність, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 

від 17 жовтня 2006 року №999) проведена інвентаризація цінних паперів, що знаходяться на 

зберіганні, станом на кінець дня 31.12.2011р. 

Згідно інвентаризаційних відомостей недостачі чи надлишків цінних паперів не 

встановлено. 

 

 

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ 

ЩОДО ВИМОГ РІШЕННЯ ДКЦПФР від 29.09.2011 року за №1360: 

 

Дата і номер договору на проведення аудиту: від 19.10.2011р. за №1-ПБ. 

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту: з 19.01.2012 по 09.04.2012. 

 

Основні відомості про емітента: 

 

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ 

БАНК “ПРИВАТБАНК”. 

Код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України: 14360570. 

Місцезнаходження: 49094, Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50. 

Дата державної реєстрації: 19.03.1992р. 

 

Щодо відповідності вартості чистих активів вимогам чинного законодавства: 

 

Розрахункова вартість чистих активів станом на кінець дня 31.12.2011 року складає 

16 746 979 тис. грн. 

Статутний капітал складає 13 564 881 тис. грн. 

 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів i статутним капіталом становить 

3 182 098 тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим 

статутним капіталом становить 3 182 098 тис. грн. 

Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. 

Вимоги ч.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 
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Щодо наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що 

підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів 

та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю: 

 

Під час виконання завдання аудитори здійснили аудиторські процедури щодо 

виявлення наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала 

аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом у відповідності з МСА 720 

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену 

аудитором фінансову звітність»: 

- наявність у Банку системи управління ризиками; 

- наявність інформації щодо результатів функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю); 

- операції з пов’язаними особами та інші; 

- претензійно-позовна робота, інші. 

В результаті проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактів про 

інші події, інформація про які мала б надаватись користувачам звітності згідно з вимогами 

статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок». 

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів, ми можемо зробити 

висновок, що аудитори не отримали аудиторських доказів того, що фінансова звітність була 

суттєво викривлення у зв’язку з інформацію, що розкривається емітентом цінних паперів та 

подається до Комісії. 

 

3 виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів 

товариства за даними останньої річної фінансової звітності): 

 

Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних 

акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що 

є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними 

останньої річної фінансової звітності. 

 

За даними фінансової звітності та фінансової інформації за 2011 рік Банк не здійснював 

будь-яких правочинів, які б складали більше 10% вартості активів Банку. 

Аудитори виконали процедури на відповідність Статуту та інших внутрішніх 

нормативних документів Закону України «Про акціонерні товариства» в частині ст. 70. 

Статутом передбачено: 

- Правління приймає рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова 

вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності; 

- Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 

послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, 

приймається наглядовою радою; 

- Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 

послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша 

ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з 

цього питання акцій; 
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- Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 

послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного 

товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх 

кількості. 

Аудитори роблять висновок про те, що Статут та інші внутрішні нормативні документи 

Банку відповідають Закону України «Про акціонерні товариства» в частині ст. 70. 

 

Щодо стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту 

відповідно: 

 

Корпоративне управління. 

Корпоративне управління - це комплекс правил, культура, що забезпечує таке 

управління банком і контроль над ним, за яких він діє строго в інтересах акціонерів та інших 

зацікавлених сторін: працівників, клієнтів банку, контрагентів тощо.  

 

Органами управління банку є: 

а) Загальні Збори акціонерів банку (вищий орган банку); 

б) Наглядова Рада банку; 

в) Правління банку.  

Органами контролю банку є: 

а) Ревізійна комісія банку; 

б) Служба внутрішнього аудиту банку. 

 

Загальні Збори акціонерів банку. Вищим органом управління банку є Загальні Збори 

акціонерів банку (далі - Збори).  

До виключної компетенції Зборів належить: 

1) визначення основних напрямків діяльності банку та затвердження звітів про їх 

виконання; 

2) внесення змін та доповнень до Статуту банку; 

3) прийняття рішення про зміну типу банку; 

4) прийняття рішення про збільшення та зменшення Статутного капіталу банку; 

5) обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових 

договорів, трудових договорів (контрактів), встановлення розміру їх винагороди; 

6) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової 

ради, крім випадків, встановлених законодавством; 

7) обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове 

припинення їх повноважень; 

8) затвердження річних результатів діяльності банку та звітів і висновків Ревізійної 

комісії банку та зовнішнього аудитора; 

9) розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків; 

10) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог банківського 

законодавства; 

11) затвердження внутрішніх Положень «Про Наглядову Раду», «Про Правління», 

«Про Ревізійну комісію», «Про Загальні збори акціонерів»; 

12) прийняття рішення про виділення та припинення діяльності банку, про ліквідацію 

банку, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, 

що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного Балансу; 
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13) прийняття рішення про розміщення, дроблення або консолідацію акцій, про викуп 

банком розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій; 

14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів; 

15) прийняття рішення про форму існування акцій; 

16) затвердження принципів корпоративного управління банку; 

17) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, 

звіту Ревізійної комісії; 

18) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх 

повноважень; 

19) прийняття рішення, за поданням Наглядової Ради про вчинення значного 

правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, 

перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності 

банку; 

20) прийняття рішення про злиття, приєднання, поділ, виділення та перетворення 

банку. 

Повноваження, що належать до виключної компетенції Загальних зборів не можуть 

бути делеговані іншим органам управління банку.  

Загальні збори можуть розглядати й інші питання діяльності банку. 

 

Наглядова Рада банку обирається загальними зборами у кількісному складі, 

встановленому загальними зборами. Повноваження членів Наглядової Ради дійсні з моменту 

їх затвердження рішенням загальних зборів банку і діють протягом трьох років. Після 

закінчення трирічного терміну, повноваження членів Наглядової Ради банку дійсні до 

прийняття загальними зборами банку відповідного рішення. Обрання членів Наглядової Ради 

банку здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.  

Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів банку, і, в межах 

компетенції, визначеної Статутом банку та законодавством, контролює та регулює діяльність 

Правління. Члени Наглядової Ради не можуть бути членами Правління банку та Ревізійної 

комісії банку. 

До компетенції Наглядової Ради належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, 

пов'язані з діяльністю банку; 

2) підготовка проведення загальних зборів, прийняття рішення про проведення 

чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту банку та у випадках, 

встановлених Законом України "Про акціонерні товариства"; 

3) прийняття рішення про продаж раніше викуплених банком акцій; 

4) прийняття рішення про розміщення банком інших цінних паперів, крім акцій; 

5) прийняття рішення про викуп розміщених банком інших, крім акцій, цінних 

паперів; 

6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 

7) обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління, керівника служби 

внутрішнього аудиту банку; 

8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу;  

9) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від 

здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме їх повноваження; 

10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів банку;  

11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;  

12) обрання зовнішнього аудитора банку та визначення умов договору, що 
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укладатиметься з ним;  

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання 

дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного 

Статутом;  

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення загальних зборів;  

15) прийняття рішень про створення банківських корпорацій, банківських 

холдингових груп, фінансових холдингових груп та участь у них, про заснування інших 

юридичних осіб, про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх банків, дочірніх 

підприємств, затвердження їх статутів;  

16) вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової Ради, у разі 

злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення банку; 

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість 

майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за 

даними останньої річної фінансової звітності;  

18) визначення ймовірності визнання банку неплатоспроможним внаслідок прийняття 

ним на себе зобов'язань або їх виконання;  

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна банку та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним;  

20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних 

паперів банку або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним інші. 

 

Правління банку (далі – Правління) є виконавчим органом банку, який здійснює 

управління його поточною діяльністю та до компетенції якого належать усі питання 

діяльності банку, крім тих, що згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням 

загальних зборів віднесені виключно до компетенції іншого органу банку, та несе 

відповідальність за ефективність його роботи, згідно принципам та порядку, встановленому 

Статутом банку, Положенням «Про Правління», рішеннями загальних зборів та Наглядової 

Ради. 

Головою та членами Правління можуть бути особи, які мають повну цивільну 

дієздатність і не є членами Наглядової Ради чи Ревізійної комісії банку та які перебувають з 

банком у трудових відносинах. Кандидатура Голови Правління відповідним чином 

узгоджується з Національним банком України. 

Правління виконує такі функції: 

а) організує та здійснює керівництво оперативною діяльністю банку, забезпечує 

виконання рішень загальних зборів і Наглядової Ради; 

б) затверджує положення про відокремлені підрозділи та структурні підрозділи банку; 

в) розглядає і вирішує інші питання діяльності банку згідно з Положенням «Про 

Правління», яке затверджується загальними зборами; 

г) затверджує стратегічні, бізнес-плани та бюджети банку в цілому, його підрозділів та 

звіти про їх виконання; 

д) приймає рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або 

послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними 

останньої річної фінансової звітності інші. 

 

Ревізійна комісія банку (далі – Ревізійна комісія) є органом, який здійснює контроль за 

фінансово господарською діяльністю банку, філій та представництв. 
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Повноваження Ревізійної комісії: 

а) контролює дотримання банком законодавства України, нормативно-правових актів 

Національного банку України; 

б) вносить на Збори або Раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до 

компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності банку та 

захисту інтересів клієнтів. 

Члени Ревізійної комісії обираються Зборами виключно шляхом кумулятивного 

голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, у складі не менше ніж 

три особи строком на три роки та діють на підставі Статуту, Положення «Про Ревізійну 

комісію» та інших внутрішніх нормативних актів банку. 

 

Служба внутрішнього аудиту банку – це самостійний структурний підрозділ банку, 

який є органом оперативного контролю Наглядової Ради. Створюється за рішенням вищого 

органу банку з метою перевірки й оцінки адекватності та ефективності системи внутрішнього 

контролю та якості виконання призначених обов`язків співробітниками банку. 

 

Незалежний оперативний контроль Банку покладено на Напрямок внутрішнього 

аудиту, який створено і діє згідно вимог Закону про банки та Статуту Банку. 

Протягом 2011 року підрозділ внутрішнього аудиту Банку був незалежним, звітував 

безпосередньо вищому керівництву, мав прямий доступ до всієї інформації, яка стосується 

діяльності Банку. 

Протягом 2011 року ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” проведено 6 Загальних зборів, в тому 

числі 5 позачергових: 

 протокол №24 від 26.04.2011р. (чергові); 

 протокол №23 від 18.03.2011р. (позачергові); 

 протокол №25 від 01.06.2011р. (позачергові); 

 протокол №26 від 15.06.2011р. (позачергові); 

 протокол №27 від 08.08.2011р. (позачергові); 

 протокол №28 від 16.12.2011р. (позачергові). 

Зміни до Положення про Наглядову Раду ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК” вносились на 

підставі рішень Загальних зборів: 

 протокол №23 від 18.03.2011р.; 

 протокол №27 від 08.08.2011р. 

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у 

тому числі внутрішнього аудиту, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» 

можна зробити висновок: 

 прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві 

відповідає вимогам Статуту; 

 наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно 

та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного 

управління та результати їх функціонування. 

 

Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової 

звітності внаслідок шахрайства: 

 

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності для 

отримання розуміння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його 

внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих 



118 

 

викривлень через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища», аудитори виконали 

процедури, необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час 

ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. 

При проведенні аудиту застосовувались методи ревізії, тестування системи 

внутрішнього контролю, аналітичні процедури, відстеження динаміки процесів, порівняння, 

перевірка за дотриманням законів України, нормативно-правових актів Національного банку 

України та рішень органів управління банку; аналізу діяльності банку. 

У своїй поточній діяльності Банк наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система 

управління ризиками, які притаманні Банку включає наступні складові: 

 

Органи управління ризиками. Політика управління ризиками, моніторинг і контроль 

здійснюються Кредитним Комітетом та Комітетом з внутрішнього контролю під 

спостереженням Наглядової Ради, як найвищого наглядового органу банку. 

У число інших органів, що відповідають за процес управління ризиками, входять 

Казначейство банку, Напрям «Фінанси і ризики» (Департамент фінансових ризиків),  

Напрям «Ризик-менеджмент», Напрям «Внутрішній контроль та fraud-менеджмент».  

Завданням Напряму «Ризик-менеджмент» є оцінка, вимірювання, лімітування рівнів 

ризику, формування, контроль і оцінка адекватності рівня сформованих провізій на покриття 

можливих збитків. Завданням Напряму «Внутрішній контроль та fraud-менеджмент» є оцінка 

рівня ризику шахрайства, вироблення алгоритмів розпізнавання фроду, вироблення політик 

та процедур протидії шахрайству, організація роботи Кредитного комітету і  

Комітету з внутрішнього контролю. 

Також існує система внутрішнього контролю, діяльність якої знаходиться під 

спостереженням і контролем Напряму внутрішнього аудиту, Департаменту фінансового 

моніторингу, Напряму «Внутрішній контроль та fraud-менеджмент». 

У своїй роботі підрозділи ризик-менеджменту використовують наступні механізми: 

1) розрахунки рівня кредитних ризиків в розрізі співробітників, Бізнесів, продуктів, 

кредитних програм, точок продажу, регіонів; 

2) скорингові моделі у процесах прийняття рішень, відпрацювання проблемної 

заборгованості в Напрямі Soft Collection з картковим, споживчим кредитуванням та 

кредитуванням малого та середнього бізнесу;  

3) централізоване блокування операцій співробітників і точок продажу на основі 

перевищення заданого прийнятного рівня ризику; 

4) централізована передача активів у виробництво Напряму «Служба безпеки» та 

Напряму «Credit Collection», «Soft Collection» залежно від терміну дефолта по операції і 

продукту; 

5) оцінка рівня кредитних втрат портфелів роздрібних продуктів на основі метода 

Roll Rates (визначення імовірності переходу з одного терміну прострочення в наступний) в 

розрізі продуктів; 

6) формування правил і алгоритмів для розпізнавання і превентивного виявлення 

шахрайських операцій на основі аналізу рядів даних (активність операцій в розрізі точок 

продажу і співробітників, аналіз піків по авторизації кредитних карт, порівняльний аналіз в 

розрізі однотипних відділень, аналіз відхилень); 

7) аналіз можливого шахрайства на основі FPD (першого неплатежу по кредиту); 

8) аналіз сегментів клієнтської бази, в яких поля даних заповнені невірно, не 

заповнені, є вірогідність умисного невірного заповнення, а також виявлення додаткових 

взаємозв’язків, що описують підозрілі операції. 
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Кредитний Комітет. Основними питаннями, що розглядаються на засіданнях 

Кредитного Комітету є наступні: 

1) розробка кредитної політики; 

2) цінова політика банку на основі моніторингу процентних ставок в різних валютах 

основних банків-конкурентів і ситуації на ринку; 

3)  затвердження понадлімітних кредитних операцій, лімітів на банки-контрагенти; 

4) моніторинг ефективності кредитної діяльності і якості кредитного портфеля 

банку; 

5) розгляд крупних кредитних проектів і кредитної політики напрямів і регіональних 

підрозділів банку. 

Засідання Кредитного комітету проводяться один раз на тиждень.  

 

Комітет з внутрішнього контролю. Основною метою даного Комітету є забезпечення 

стабільного функціонування в процесі досягнення банком своєї Генеральної мети через 

створення системи внутрішнього контролю, що підвищує рівень безпеки та ефективності 

роботи банку. 

Основними завданнями Комітету є: 

1) розгляд інноваційних інструментів та методик систем внутрішнього контролю; 

2) прийняття ефективних управлінських рішень в сфері боротьби з шахрайством; 

3) об’єднання зусиль підрозділів банку в сфері боротьби з шахрайством; 

4) розгляд та актуалізація політик кадрової безпеки банку; 

5) управління аспектами інформаційної безпеки банку; 

6) розгляд резонансних фактів та системних проблем, виявлених внутрішніми 

перевірками; 

7) розгляд актуальних питань управління ризиками.  

За умови виникнення резонансних фактів шахрайства або виникнення глобальних 

питань у сфері боротьби з шахрайством проводиться засідання Комітету з внутрішнього 

контролю, на якому виробляються заходи по мінімізації ризиків шахрайства. 

 

Казначейство. Щоденне управління активами і пасивами проводиться Казначейством 

банку. Казначейство відповідає за нагляд за активами і пасивами банку, проведення аналізу 

чутливості ліквідності і відсоткових ставок на підставі інструкцій і рекомендацій 

Департаменту фінансових ризиків (визначення – нижче) і власних оцінок. Казначейство 

відповідає за операційні аспекти управління активами і пасивами. 

 

Департамент фінансових ризиків (Напряму «Фінанси та ризики») здійснює 

розрахунок і моніторинг виконання банком економічних нормативів НБУ, нормативу 

обов’язкового резервування коштів на кореспондентському рахунку в НБУ і виконання 

внутрішніх норм показників ліквідності (згідно внутрішній Процедурі розрахунку, 

управління та контролю ризику ліквідності), процентного ризику. 

Для виконання вказаних функцій працівники Департаменту взаємодіють з підрозділами 

банку: Кредитним комітетом, Казначейством, Back-office, працівниками депозитних, 

кредитних  бізнесових напрямків Головного офісу; 

Для контролю ліквідності по системі банку працівниками Департаменту фінансових 

ризиків готується інформація:  

1) щодо дотримання показників СРА (максимальний розрив) у розрізі строків 

погашення по основних видах валют – щоденно;  
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2) прогноз залишків на кореспондентському рахунку в НБУ для виконання 

нормативу обов’язкового резервування та підтримання поточної ліквідності банку 

(показників НБУ по миттєвій, поточній, короткостроковій ліквідності) – щоденно. 

 

Напрям «Ризик-менеджмент». Мета діяльності Напряму полягає в оптимізації 

ризиків, що виникають в процесі діяльності банку, шляхом забезпечення контролю за 

основними ризиками банку, формування адекватних резервів на їх покриття, розробки 

методології з ідентифікації, оцінки і контролю основного з банківських ризиків – кредитного 

ризику.  

Основні завдання Напряму:  

1)  розробка нормативних, внутрішньобанківських документів (процедури, методики, 

положення), спрямованих на ідентифікацію, оцінку, вимірювання і контроль ризиків;  

2) розробка правил, впровадження процедур та управління бізнес-процесом 

прийняття кредитних рішень при картковому, споживчому кредитуванні та кредитуванні 

малого та середнього бізнесу;  

3) розробка і проведення політики банку при формуванні адекватних резервів на 

покриття ризиків;  

4) управління кредитними лімітами карточних кредитів;  

5) впровадження та застосування скорингових моделей у процесах прийняття рішень, 

відпрацювання проблемної заборгованості в Напрямі «Soft Collection» з картковим, 

споживчим кредитуванням та кредитуванням малого та середнього бізнесу;  

6) формування основних підходів банку до управління ризиком концентрації 

кредитних вкладень;  

7) проведення оцінки ризиків при роботі з банками-контрагентами і підготовка 

пропозицій щодо встановлення і затвердження лімітів на банки-контрагенти;  

8) моніторинг проблемного кредитного портфеля в розрізі програм кредитування;  

9) обмеження і лімітування повноважень посадовців при проведенні банківських 

операцій;  

10) організація стягнення на ранніх термінах прострочення 1-90 та аналіз 

ефективності стягнення на пізніх термінах прострочення 90+ з метою коригування 

технологічних карт стягнення. 

 

Напрям «Внутрішній контроль та fraud-менеджмент». Основною метою даного 

Напряму є підтримка стабільного функціонування банку шляхом створення системи 

внутрішнього контролю, яка включає:  

1) підвищення рівня безпеки та ефективності банківських операцій;  

2) побудову ефективної системи боротьби з шахрайством;  

3) надання методологічної підтримки при виявленні, вивченні та усуненні ризику;  

4)  розробку порядку проведення внутрішніх перевірок та обробку сигналів системи 

боротьби з шахрайством. 

Основні завдання:  

 формування методології розробки аналітичних моделей і методів виявлення 

підозрілих і шахрайських операцій, на основі аналізу рядів даних;  

 профілактика і зниження впливу чинників, що приводять до ризику, на основі 

статистичного аналізу різноманітних баз даних, отриманих із облікових комплексів банку та 

інших джерел;  

 ініціація перевірки гіпотез про наявність ризику банківських операцій, що 

проводяться, за результатами проведеного аналізу; 
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  ідеологічний, методичний і організаційний супровід роботи Кредитного комітету 

банку, Комітету з внутрішнього контролю;  

 розробка та супровід гарячої лінії з питань шахрайства;  

 розробка та супровід ліній з питань усунення операційних ризиків. 

 

Аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого викривлення ПАТ КБ 

“ПРИВАТБАНК” внаслідок шахрайства. 
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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; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює 

діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його 

положення на ринку; інформацію 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 нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", затвердженого Загальними Зборами акцiонерiв 

вiд 08.08.2011 року, погодженого Нацiональним банком України 01.09.2011 року (державна 

реєстрацiя змiн до установчих документiв проведена 08.09.2011 року Державним 

реєстратором Виконавчого комiтету Днiпропетровської мiської ради за № 

12241050054006727): 

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. 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, 
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коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик, в тому 

числi кредитнi операцiї (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). 

Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) фiнансовi послуги, у тому числi 

шляхом укладання з юридичними особами (комерцiйними агентами) агентських договорiв.  

3. Банк, крiм надання фiнансових послуг, здiйснює 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 самостiйно встановлює процентнi ставки та комiсiйну винагороду за наданi 

послуги. 

4. 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. 

5. Банк має право реалiзувати невитребуване 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 зберiгання, за 

вiдрахуванням сум належних банку, як зберiгачу. 

Банк має право укладати договори дарування. Банк має право укладати iншi угоди i 

здiйснювати iншу дiяльнiсть, крiм дiяльностi, забороненої банкам чинним законодавством 

України. 

6. 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). 
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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 "Додатком до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 22 

вiд 05.10.2011): 

1) неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

2) операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, 

прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; 

3) операцiй з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що 

здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених 

банками агентських договорiв з юридичними особами - резидентами; 

4) ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi та 

клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; 

5) ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в 

iноземнiй валютi; 

6) ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi 

України; 

7) вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в 

iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; 

8) вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй 

валютi та здiйснення операцiй за ними; 

9) залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; 

10) залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; 

11) 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); 

12) торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; 

13) залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України; 

14) залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних ринках; 

15) торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України; 

16) торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках; 

17) 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, затвердженого постановою Правлiння 

Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281;  

18) 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. 

 

Генеральна мета банку полягає у тому, щоб бути лiдером в Українi з надання 

платiжних та iнших банкiвських послуг населенню i юридичним особам, маючи найкращi 

показники прибутковостi та надiйностi серед найбiльших банкiв країни. 

Запорукою досягнення даної мети є ефективна робота над основними операцiйними 
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сегментами дiяльностi банку: 

- обслуговування фiзичних осiб; 

- обслуговування юридичних осiб; 

- мiжбанкiвський сегмент; 

- iнвестицiйна дiяльнiсть. 

 

Сегмент приватних клiєнтiв (фiзичнi особи).  

У звiтньому роцi банк пропонує приватним клiєнтам майже 200 видiв найсучаснiших 

послуг, таких як: 

1) Широкий спектр програм кредитування, що здiйснюються в партнерствi з 

провiдними вiтчизняними та зарубiжними компанiями; 

2) Ведення поточних рахункiв, операцiї з депозитами; 

3) Картковi продукти, екстреннi грошi; 

4) Термiновi грошовi перекази;  

5) Мiжнароднi платежi SWIFT; 

6) Операцiї з iноземною валютою; 

7) Платежi населення; 

8) Послуги Internet-banking;  

9) Пенсiйнi, соцiальнi програми та iншi. 

На кiнець звiтного року понад 14 мiльйонiв клiєнтiв банку є унiкальними 

утримувачами пластикових карток. Свою пенсiю та рiзноманiтнi соцiальнi виплати в банку 

отримують понад 3 млн. чоловiк. 

Крiм того, близько третини всiх вкладникiв України (майже 5 мiльйонiв клiєнтiв) 

довiряють свої кошти ПриватБанку.  

Необхiдно також зазначити, що понад 3,5 мiльйона клiєнтiв-фiзичних осiб 

обслуговуються в режимi on-line через систему "Privat24". 

Завдяки клiєнтоорiєнтованому пiдходу дiяльнiсть сегменту приватних клiєнтiв 

повнiстю забезпечує спецiалiзацiю банку та яскраво забезпечує простий доступ до 

банкiвських послуг кожному громадянину України. 

 

Сегмент корпоративних клiєнтiв (юридичнi особи).  

Серед основних сервiсiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" для корпоративних клiєнтiв є такi 

послуги, як ведення поточних рахункiв, послуги з кредитування, прийом депозитiв, операцiї з 

iноземною валютою та багато iнших операцiй, iнкасаторськi послуги та iншi. 

За своєю спецiалiзацiєю широкий спектр послуг для юридичних осiб умовно можна 

подiлити на наступнi елементи: 

1) Послуги крупним VIP корпоративним клiєнтам; 

2) Послуги малому i середньому бiзнесу; 

3) Продаж та обслуговування пластикових карток; 

4) Послуги торгово-сервiсним пiдприємствам; 

5) Послуги бюджетним органiзацiям; 

6) Вiдкриття та пiдтримка зарплатних проектiв. 

Станом на кiнець звiтнього року загальна кiлькiсть корпоративних клiєнтiв банку 

склала бiльше, нiж 200 тисяч корпоративних клiєнтiв, на яких припадає майже 12 тисяч 

дiючих депозитних рахункiв. 

З метою оптимiзацiї процесу обслуговування юридичних осiб банк пропонує клiєнтам 

такi новiтнi системи дистанцiйного обслуговування, як: 

1) Система Iнтернет-Клiєнт-Банк; 
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2) Система Приват 24 - цiлодобовий доступ до iнформацiї про залишки на 

картках, на рахунках, рух за картками; 

3) Система Privat Mobile - цiлодобовий доступ до iнформацiї про залишки на 

картках, для пiдприємств на карткових рахунках через мобiльний телефон; 

4) Система LiqPay - дозволяє здiйснювати on-line платежi i грошовi перекази за 

допомогою банкiвської платiжної картки, мобiльного телефону та Iнтернету як усерединi 

країни, так i за її межами. 

Крiм того, для зменшення часу та витрат на проведення операцiй у банку працює 

Власний Процесiнговий Центр. А для вирiшення раптових термiнових проблем при 

користуваннi банкiвськими продуктами створено CallCenter банку. 

 

Сегмент iнвестицiйної дiяльностi.  

Iнвестицiйний сегмент банку орiєнтований на проведення операцiй з цiнними 

паперами на бiржовому та позабiржовому вiтчизняних ринках.  

Управлiння iнвестицiйного бiзнесу оперує цiнними паперами значної кiлькостi 

емiтентiв України, виконуючи наступнi функцiї: 

1) здiйснення комiсiйної (брокерської) дiяльностi з цiнними паперами: покупка i 

продаж цiнних паперiв в iнтересах вiтчизняних i зарубiжних iнвесторiв, формування 

контрольних пакетiв для стратегiчних iнвесторiв; 

2) формування i управлiння портфелем цiнних паперiв банку i клiєнтiв: 

розмiщення грошових коштiв клiєнтiв в рiзнi цiннi папери з забезпеченням заданого рiвня 

прибутковостi i ступеня ризику вкладення; 

3) корпоративне фiнансування: проектування та розмiщення випускiв цiнних 

паперiв вiтчизняних емiтентiв на внутрiшньому i зовнiшнiх фондових ринках (андерайтинг), 

угоди по злиттю i поглинанню компанiй; 

4) iнвестицiйний консалтинг: аналiз iнвестицiйної привабливостi цiнних паперiв. 

 

Мiжбанкiвський сегмент.  

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є одним iз найбiльших операторiв мiжбанкiвського ринку 

України, встановлює кореспондентськi вiдносини з вiдкриттям i без вiдкриття 

кореспондентських рахункiв (проведення документарних операцiй, операцiй з торгового 

фiнансування, казначейськi операцiї). 

Традицiйно ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" отримує винагороду за якiсть пiдготовки 

мiжнародних платежiв - Straight-Through Processing (99,9%) вiд зарубiжних банкiв: 

Commerzbank AG , J.P. Morgan Chase Bank AG, Deutsche Bank AG. 

У 2011 роцi в умовах полiтичних та економiчних ризикiв, що впливають на роботу з 

iнвесторами, наступнi експортнi кредитнi агентства продовжували спiвпрацю з ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК": EULER-HERMES (Нiмеччина), ONDD (Бельгiя), US-EXIM (США).  

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" має найбiльшу кiлькiсть кореспондентських рахункiв серед 

українських банкiв як з банками-резидентами, так i нерезидентами. Добре розвинута мережа 

коррахункiв забезпечує максимально швидке проведення розрахункiв з контрагентами - 

резидентами та нерезидентами. 

 

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 Банком активiв за останнi п'ять рокiв: 
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- ЗАО МКБ "Москомприватбанк", Росiя; частка станом на 31.12.2011 -  92,3400%; 

Банкiвська діяльність;  

- AS "PrivatBank", Латвiя; частка станом на 31.12.2011 - 75,0173%; Банкiвська 

діяльність; 

- АО "ПРИВАТБАНК", Грузiя; частка станом на 31.12.2011 -  50,2984 %; Банкiвська 

діяльність;  

- ВАТ "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв", Україна; частка станом на 

31.12.2011 - 4,3305%; Кастодiальнi послуги. 

 

Основнi вiдчуження Банком активiв за останнi п'ять рокiв:  

Протягом 2007-2011 рокiв продано цiннi папери з торгового портфелю ЦП балансовою 

вартiстю 990 578 289,01 грн. В 2011 роцi вiдчужено частки Банку в компанiях: 
- ТОВ "РИМ2000" (56 644,00 грн.: продаж частки та змiна розмiру статутного 

капiталу); 

- ТОВ "ПРИВАТ-ЕЛЕКТРОН"  (21 752,90 грн.: продаж частки); 

- ТОВ "ПРИВАТ ФIНАНСИСТ" (45 601 129,11 грн.: продаж частки). 

Протягом 2011 року списано за рахунок прибутку цінні папери загальною вартістю 

22 210,33 грн.  

Наявних планiв щодо будь-яких значних iнвестицiй або придбань, пов'язаних з 

господарською дiяльнiстю Банку, немає. 

 

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. Крім того, 

необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні 

активів підприємства, інформацію 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 - це матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у 

своїй дiяльностi, наданнi послуг, передачi в оренду iншим особам або для здiйснення 

адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання 

(експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). 

Основнi засоби, що знаходяться у банку на правах власностi i володiння - це 

сукупнiсть  матерiально-наочних цiнностей як засобiв працi, якi експлуатуються  у 

виробничiй i невиробничiй сферах в перебiгу  тривалого (понад рiк) термiну з метою 

отримання економiчних вигод шляхом реалiзацiї послуг, створеної унаслiдок їх прямої i 

непрямої експлуатацiї. Формування  первинної  вартостi   об'єктiв   основних засобiв, 

вiдбувається на стадiї їх  надходження  за  первинною (iсторичної) вартiстю об'єкту, 

придбаного за  оплату, яка включає всi витрати пов'язанi з придбанням, доставкою, 

установкою i введенням їх в експлуатацiю. Залишкова вартiсть, формування якої вiдбувається  

протягом  термiну експлуатацiї за вирахуванням зношеної  частини  в первиннiй вартостi, - це 

балансова вартiсть такого активу: рах.4400 - рах.4409 = залишкова вартiсть.  

Поняття "балансова вартiсть основних засобів" i "залишкова вартість" - це iдентичнi 

поняття.Для облiку активiв  групи  "Основнi  засоби"  використовується рахунки: 

 4410 "Iнвестицiйна нерухомiсть"; 

 4419 "Знос iнвестицiйной нерухомостi"; 
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 4400 "Основнi засоби"; 

 4409 "Знос  основних  засобiв"; 

 4430 "Капiтальнi iнвестицiї по незавершеному будiвництву по не введених в 

експлуатацiю основних засобах"; 

 4431 "Устаткування, що вимагає монтажу".  

  Умови користування основних засобiв: будiвлi всi вiдремонтованi, машини та 

транспортнi засоби в нормальному технiчному станi, iншi основнi засоби всi 

вiдремонтованi.Згiдно облiкової полiтики Банку строк експлуатацiї будiвель та споруд 

складає 50 рокiв,  машини  та обладнання  - до 7 рокiв, транспортних та iнших основних 

засобiв - 10 рокiв."   

При визнаннi та облiку основних засобiв Банк керується: 

- Iнструкцiєю з бухгалтерського облiку основних засобiв та нематерiальних активiв 

банкiв України, затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 

20.12.2005р. №480 и зареєстрована в Мiнiстерствi юстицiї України 18.01.2006р. №40/11914 (зi 

змiнами); 

- Планом рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України, затвердженого постановою 

правлiння Нацiонального банку України вiд 17.06.2004р. №280 i зареєстрованого в 

Мiнiстерствi юстицiї України 26.07.2004р. за № 918/9517 (зi змiнами); 

- МСФЗ 16 "Основнi засоби". 

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 iз 

фактичних витрат на придбання, та витрат по приведенню їх у стан, придатний до 

використання.  

 

 Банк застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї ОЗ та НА, за яким сума амортизацiї 

визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу використання 

даного об'єкта. На початку 2011 року було переглянуто методи амортизацiї та дiапазон 

строкiв корисного використання основних засобiв. Метод амортизацiї залишився 

прямолiнiйним.  

 

У звiтному 2011р нарахування амортизацiї за основними засобами здiйснювалось. за 

такими нормами: 

 

Основні засоби 
Норми 

амортизації, % 

Строки корисного 

використання, 

роки 

Норми 

амортизації, % 

Строки корисного 

використання, 

роки 

 2010 рік 2011 рік 

Будівлі 2 50 2 50 

Квартири 2 50 2 50 

Вантажні автомобілі 10 10 10 10 

Меблі 10 10 25 4 

Меблі кабінетні 10 10 10 10 

Гаражі 10 10 6,66 15 

Дизельна 

електростанція 
10 10 6,66 15 

Банкомати 10 10 10 10 

Касові апарати 20 5 20 5 

Легкові автомобілі 10 10 10 10 
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Оргтехніка 20 5 20 5 

Багатофункціональні 

пристрої 
20 5 25 4 

Копіювальна техніка 20 5 20 5 

Електроприлади 20 5 20 5 

Банківський модуль 12,5 8 12,5 8 

Радіостанції 20 5 20 5 

Міні АТС 10 10 10 10 

Засоби сигналізації 20 5 20 5 

Комп'ютерна техніка 25 4 25 4 

Модеми 25 4 50 2 

Газові пістолети 25 4 8,33 12 

Електронасоси 20 5 20 5 

Рекламні щити 33,3 3 20 5 

 

 

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не було. 

Всі основні засоби утримуються за рахунок власних коштів емітента. Основні засоби 

знаходяться  за місцезнаходженням Банку, його філій та відділень. 

Вплив екологiчної ситуацiї на  викорастання активiв емiтента вiдсутнiй. 

Плани емiтента щодо капiталього будiвництва, розширення, удосконалення основних 

засобiв вiдсутнi. 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь 

залежності від законодавчих або економічних обмежень 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є лiдером українського банковського ринку. Головними 

його конкурентами є банки, якi входять в групу "найкрупнiших" за класифiкацiєю НБУ. 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" також є безперечним лiдером українського ринку 

пластикових карт, банкоматiв та POS-термiналiв. За станом на 01.10.2011р. частина Банку на 

ринку  пластикових карт склала 51,5%, на ринку банкоматiв- 30,6%, на ринку POS-термiналiв 

в торгових мережах - 47,2%. Серед основних конкурентiв- АТ "Райфайзен Банк Аваль" (з 

частиною ринку по пластиковим картам - 8,5%, банкоматам - 10,6%, POS-термiналам у 

торговiй мережi - 12,1%), Ощадбанк (частина на ринку пластикових карт - 5,9%), Укрсиббанк 

(доля на ринку банкоматiв - 5,3%), Укрексiмбанк - 9,4%) Основними конкурентами за даними 

показниками на теперiшнiй час кiлькiсть випущених пластикових карт Банку складає 28 616 

416шт., кiлькiсть банкоматiв - 7 502шт., термiналов самообслуговування - 3 921шт., кiлькiсть 

POS-термiналiв (торгiвельнiх) - 54 486 шт. (за даними на 25.01.2012р.) 

Банк має розгалужену фiлiальну мережу во всiх регiонах України, яка на 31.12.2011р.  

нараховує 3 321 фiлiй та вiддiлень. Кiлькiсть рахункiв клiєнтiв-утримувачiв карт  юридичних 

осiб 356 878, фiзичних осiб - 347 969 (за даними на 25.01.2012р.) 

Основними конкурентами є унiверсальнi банки з групи найкрупнiших, якi є 

структурами європейських та росiйських банкiв- Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, 

Укрсоцбанк, ВТБ Банк, Альфа-банк, ОТП-банк,Форум, а також вiтчизнянi державнi 

Ощадбанк (який має широку мережу вiддiлень i мають давнi традицiї розрахунково-касового 

обслуговування населення) та Укрексiмбанк, який має значний досвiд та можливостi в 

органiзацiї фiнансування експортно-iмпортних контрактiв. 

Стратегiя Банку по вiдношенню до конкурентiв i в роздрiбному, i в корпоративному 

сегментi лишається незмiнною - Банк прагне бути лiдером, дотримуючись при цьому правил 

чесної конкурентної боротьби. Станом на 31.12.2011р. Банк є займає провiдну позицiю серед 

банкiвських установ України за основними показниками дiяльностi: 
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- за обсягом активiв 13,7% (найближчi конкуренти - Укрексiмбанк (7,1%) та Ощадбанк 

(7,0%)); 

- за обсягом кредитiв фiзичним особам - 9,5% (найближчi конкуренти - РФБ Аваль 

(6,4%) та Укрсоцбанк (6,2%)) 

-  за обсягом кредитiв юридичним особам - 15,7% (найближчi конкуренти - 

Укрексiмбанк (8,2 %) та Ощадбанк (8,8%)). 

 

Виклики зовнішнього середовища та проблеми, які значно впливають на діяльність 

Банку: 

1) Загроза нової хвилі кризи та дефолту в Україні. Рейтингове агенство Moody`s може 

знизити рейтинг України в 2012 р. (за даними РБК Україна на теперішній час 

довготерміновий рейтинг України - на рівні В2). 

2) Відтік депозитів та збитки банківської системи України. В листопаді 2011р. 

загальний обсяг депозитів в банках України скоротився на 2,1% (9,8 млрд.грн.) в основному 

за рахунок корпоративного сектору, який впав на 5,2% (8,9 млрд. грн.). Згідно даних 

Національного банку України, за результатами роботи за 11 міс. 2011р.банківська система 

України показала  від'ємне сальдо - 4,8 млрд.грн. 

3) Розвиток дільності нових конкурентів. Uabanker.net повідомляє, що в 2012 р. НБУ 

вводить в групу найкрупніших банків "Дельта Банк" и "ДБ "Ощадбанку Росії".  

4) Падіння споживчих настоїв та погіршення економічного положення населення 

України. За дослідженнями Центру Разумкова, більш 60% населення країни заявляють про 

погіршення свого економічного становища за 2011 рік. 

5) Зниження інвестиційної привабливості України у 2011 році. У рейтингу Світового 

банку та International Finance Corporation Україна посіла 145 місце з 183 країн за оцінкою 

сприятливості інвестклімату Doing Business. В тому числі, 

- за простотою відкриття бізнесу - 112 місце; 

- за простостою одержання дозволів на будівництво - 180 місце; 

- за простостою реєстрації власності - 166 місце; 

- за ступенем захисту інвесторів - 111 місце; 

- за адмініструванням податків - 181 місце; 

- за рівнем подолання неплатоспроможності - 158 місце. 

6) Зростання кіберзлочинності та корпоративної розвідки  через социальні мережі. За 

даними  PricewaterhouseCoopers, кіберзлочинність стала одним з 5-ти самих розповсюджених 

видів економічних злочинів в Україні, у 58% компаній відсутній процес мониторингу 

відвідування соціальних мереж. 

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і 

компенсацій за порушення законодавства 

Протягом 2011 року Банком сплачено штрафiв та пенi на загальну суму  17 172 975,14 

грн. (сімнадцять мільйонів сто сімдесят дві тисячі дев’ятсот сімдесят п’ять гривень 14 коп.) 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність 

робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за 

оцінками фахівців емітента 

Мета управлiння ризиками полягає в монiторингу, контролi рiвня та концентрацiї 

ризикiв, що виникають у зв'язку з дiяльнiстю банку. Основнi категорiї ризику, що властивi 

банку, - це кредитний ризик, ринковий ризик, географiчний ризик, ризик лiквiдностi, 

операцiйний ризик i юридичний ризик. Полiтика банку в областi управлiння ризиками 
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дозволяє виявляти та аналiзувати перерахованi вище типи ризикiв, встановлювати  лiмiти i 

проводити вiдповiдний монiторинг на постiйнiй основi, спираючись на передовi 

адмiнiстративнi i iнформацiйнi системи. Банк здiйснює управлiння ризиками, спираючись на 

принципи безперервностi, передбачливостi i хеджування. Методи i системи управлiння 

ризиками, що використовуються банком, постiйно модифiкуються, вiдображаючи змiни умов 

ринку i продуктiв. 

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".  

Також iснує система внутрiшнього контролю, дiяльнiсть якої знаходиться пiд 

спостереженням i контролем Департаменту внутрiшнього аудиту, Департаменту фiнансового 

монiторингу, Напряму "Внутрiшнiй контроль та fraud-менеджмент". 

 

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 полiтики 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. 
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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".  

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. 

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 
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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. 

Iнформування керiвництва банку про наявнiсть ризикiв здiйснюється наступними 

способами:  

1) три рази на тиждень проводиться аналiз кредитних ризикiв одного з фiлiалiв 

або вiддiлень, який бере участь в проведеннi селекторної наради пiд керiвництвом Голови 

правлiння банку;  

2) щотижня проводиться день керiвника однiєї з фiлiй або великих вiддiлень, на 

якому детально аналiзується рiвень ризикiв, дається їх оцiнка i ухвалюється управлiнське 

рiшення; 

3) щотижня проводиться Кредитний комiтет, на якому аналiзується ситуацiя на 

українському i мiжнародному ринках капiталiв, проводиться аналiз роботи  iзнесi за 

напрямами;  

4) за умови виникнення резонансних фактiв шахрайства або виникнення 

глобальних питань у сферi боротьби з шахрайством збирається Комiтет з внутрiшнього 

контролю, на якому виробляються заходи по мiнiмiзацiї ризикiв шахрайства;  

5) на корпоративному сайтi щотижня оновлюється статистика проблемних активiв 

в розрiзi точок продажiв, продуктiв, спiвробiтники мають можливiсть побачити якiсть свого 

кредитного портфеля за продуктами i в розрiзi проблемних клiєнтiв;  

6) результати експрес-перевiрок банку з виробленням вiдповiдних рiшень, що 

iнiцiюються Напрямом "Внутрiшнiй контроль та fraud-менеджмент", де пiдтвердженi значнi 

факти шахрайства, пiдписує особисто Голова правлiння;  
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7) 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 доводиться 

до вiдома керiвника Казначейства;  

8) якщо протягом 5 банкiвських днiв Департамент фiнансових ризикiв констатує 

зниження нормативiв лiквiдностi, порушення внутрiшнiх норм по розривах лiквiдностi, 

невиконання норми обов'язкового резервування - вказана iнформацiя доводиться до вiдома 

керiвника Казначейства, Генерального Заступника Голови Правлiння банку. 

 

Для боротьби з ризиками банк використовує управлiння якiстю та диверсифiкацiю. 

Управлiння якiстю включає в себе аспекти виконання функцiї управлiння, якi 

визначають полiтику, цiлi та вiдповiдальнiсть у сферi якостi, а також здiйснюють їх за 

допомогою таких засобiв, як планування якостi, оперативне управлiння якiстю, забезпечення 

якостi та полiпшення якостi в рамках системи якостi. 

Диверсифiкацiя являє собою розподiл кредитних i депозитних коштiв банку мiж 

широким колом клiєнтiв, рiзними галузями промисловостi з рiзноманiтними джерелами 

прибутку у рiзних географiчних регiонах, диверсифiкацiя коштiв банку в iноземнiй валютi. 

Такi форми диверсифiкацiї широко застосовуються для зниження банкiвських ризикiв, що 

пов'язано з їх ефективнiстю. Метод диверсифiкацiї ризикiв використовується для 

нейтралiзацiї фiнансових наслiдкiв несистематичних видiв ризикiв, що мають негативний 

вплив на дiяльнiсть банку. 

Мета процесу управлiння банкiвськими ризиками полягає в їх обмеженнi або 

мiнiмiзацiї, оскiльки повнiстю уникнути ризикiв неможливо. Ризиками можна i потрiбно 

свiдомо управляти. 

Процес управлiння ризиками складається з чотирьох етапiв: 

1) усвiдомлення ризику, визначення причин його виникнення та ризикових сфер; 

2) оцiнювання величини ризику; 

3) мiнiмiзацiя або обмеження ризикiв шляхом застосування вiдповiдних методiв 

управлiння; 

4) здiйснення постiйного контролю за рiвнем ризикiв з використанням механiзму 

зворотного зв'язку. 

 

Управлiння кредитним ризиком. 

Кредитний ризик - основний вид фiнансових ризикiв для банку. Його поява 

спричинена, перш за все, несвоєчасним виявленням проблемних кредитiв i недостатнiстю 

створених пiд них резервiв, а також недосконалiстю кредитного контролю в банках.  

Основними напрямками регулювання кредитного ризику є розробка i реалiзацiя 

заходiв щодо запобiгання або мiнiмiзацiї пов'язаних з ним втрат. Це передбачає створення 

стратегiї управлiння кредитним ризиком, тобто основ полiтики прийняття рiшень таким 

чином, щоб вчасно й послiдовно використовувати всi можливостi розвитку банку й 

одночасно пiдтримувати ризики на прийнятному й керованому рiвнi. 

Мiнiмiзацiя кредитного ризику передбачає здiйснення комплексу заходiв, 

спрямованих на зниження ймовiрностi настання подiй або обставин, що призводять до 

кредитних збиткiв, та на зменшення розмiру потенцiйних кредитних збиткiв. 

Банк управляє кредитним ризиком як на рiвнi окремої позики, так i на рiвнi 

кредитного портфеля банку в цiлому. 

Управлiння кредитним ризиком у процесi кредитування проводиться через:  

1) змiну умов кредитного договору;  
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2) через припинення (обмеження) кредитування;  

3) встановлення контролю за рухом коштiв по рахунках позичальника в банку, 

договiрне списання коштiв з рахункiв позичальника;  

4) встановлення строку погашення кредиту й iнше. 

 

Портфельний кредитний ризик - ступiнь ризиковостi кредитного портфеля банку в 

цiлому. Вiн проявляється у зменшеннi вартостi активiв банку. Джерелом портфельного 

кредитного ризику є сукупна заборгованiсть перед банком за операцiями, яким властивий 

кредитний ризик. 

Управлiння кредитним ризиком банку складається з наступних етапiв:  

1) оцiнка кредитного ризику;  

2) монiторинг кредитного ризику;  

3) регулювання кредитного ризику;  

4) мiнiмiзацiя ризику. 

Порядок формування та використання резервiв для покриття втрат вiд кредитної 

дiяльностi банку регламентується положенням НБУ "Про порядок формування та 

використання резерву для вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями 

комерцiйних банкiв", затвердженим постановою Правлiння НБУ № 279 вiд 6 липня 2000 р. iз 

останнiми змiнами та доповненнями. Крiм того, фахiвцями банку було розроблено 

внутрiшньобанкiвський нормативний документ, що регламентує порядок формування 

резервiв вiдповiдно до вимог НБУ. На рiвень формування резервiв у банку нiхто не може 

впливати, оскiльки методологiя є обов'язковою до виконання i затверджена наказом по банку, 

управлiння резервами централiзоване на рiвнi Головного офiсу. Формалiзована на рiвнi IT-

системи оцiнка рiвня обслуговування активiв є незалежною.  

Крiм того, дiє система лiмiтування повноважень для обмеження ризикiв при 

проведеннi активних операцiй банку, що приймаються банком, (вiдповiдно до затвердженого 

"Положення про повноваження при ухваленнi рiшення про проведення банкiвських 

операцiй". Вiдповiдно до iєрархiї системи встановлюються централiзованi лiмiти 

повноважень. Централiзовано проводиться встановлення лiмiтiв повноважень першим особам 

РП (керiвникам i заступникам), виробляється Департаментом контролю ризикiв Напряму 

"Ризик-менеджмент" Головного офiсу i затверджується наказом по банку. 

Рiшення на видачу кредиту ухвалюється на Кредитному Комiтетi РП, якщо сума 

кредиту не перевищує встановлений лiмiт повноважень керiвника РП.  

На рiвнi IT-системи контролюються операцiї, що не проходять Back-office контроль. 

Операцiї по роздрiбних кредитах, що надаються в точках продажiв, авторизується на рiвнi 

кредитного центру ГО i центра рiшень напряму "Кредитнi картки" вiдповiдно до лiмiтiв. 

Управлiння кредитними ризиками пiдкрiплюється автоматичним запитом в базу списку 

неблагонадiйних займiв i кредитну iсторiю клiєнта управлiння кредитним ризиком. 

Забезпечення кредиту повинно вiдповiдати низцi вимог, так як його прийняття 

дозволяє забезпечити покриття можливих втрат при неповерненнi заборгованостi за 

кредитом, основними з яких є: лiквiднiсть, законнiсть, можливiсть довгострокового 

зберiгання. Банк проводить обачну заставну полiтику, засновану на ретельнiй перевiрцi i 

оцiнцi вартостi забезпечення.  

Управлiння ризиком лiквiдностi  

Реалiзується фахiвцями Департаменту фiнансових ризикiв спiльно iз Казначейством. 

Управлiння ризиком лiквiдностi здiйснюється за наступними напрямками:         

1) Дотримання нормативних вимог НБУ по показниках миттєвої (Н4), поточної (Н5), 

короткострокової (Н6) лiквiдностi (на пiдставi Iнструкцiї НБУ "Про порядок регулювання 
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дiяльностi банкiв в Українi" ):  проводяться щоденнi i середньозваженi розрахунки даних 

показникiв, розроблене програмне забезпечення розрахункiв;  

2)  Виконання норми обов'язкового  резервування коштiв на окремому рахунку  в НБУ 

та мiнiмального залишку коштiв на коррахунку в НБУ; 

Контроль дотримання норм резервування здiйснюється за внутрiшньою  "Методикою 

формування обов'язкового резерву в НБУ", розробленою на пiдставi "Положення про порядок 

формування обов'язкових резервiв для банкiв України" (Постанова НБУ № 91 вiд 16.03.2006р  

iз змiнами); 

3) У банку розроблена внутрiшня система контролю за лiквiднiстю, яка дiє в 

наступному режимi та регламентована наступними документами: 

3.1) Полiтикою управлiння лiквiднiстю визначається: 

а) комплекс заходiв, якi застосовує банк з метою оцiнки та управлiння ризиком 

лiквiдностi; 

б) вiдповiдальнi служби та розподiл їх повноважень в процесi управлiння даним 

ризиком; 

в) принципи i методи управлiння та надзору над ризиком лiквiдностi.  

3.2) Процедура розрахунку, контролю та управлiння лiквiдностi банку встановлює та 

визначає: 

а) застосування заходiв впливу при порушеннi з боку РП показника ризику лiквiдностi 

(СРА); 

б) кiлькiсне значення показника ризику лiквiдностi (СРА);  

в) конкретний порядок застосування заходiв для управлiння та контролю ризику 

лiквiдностi в умовах облiкового i програмного середовища ПриватБанку; 

г) порядок взаємодiї пiдроздiлiв банку у процесi управлiння ризиком лiквiдностi; 

?) напрямки та механiзми регулювання стану лiквiдностi банку. 

Активи та пасиви зiставляються за строками їх повернення для оцiнки ризику 

лiквiдностi (розрахунок GAP), визначаються наступнi абсолютнi i вiдноснi показники 

розриву мiж потоками активiв i пасивiв:  

Сукупний розрив - рiзниця мiж активами i пасивами наростаючим пiдсумком по 

заданих строках; дає розумiння про надлишок або недолiк коштiв на рiзних строках у 

майбутньому, вiдображає вплив накопиченого ризику за попереднi перiоди (або його 

вiдсутнiсть); 

Чистий розрив - рiзниця мiж активами i пасивами за вiдповiдним строком;  

Сукупний розрив у вiдноснiй величинi - спiввiдношення потокiв активiв i пасивiв, 

розрахованих наростаючим пiдсумком; 

Сукупний розрив/Загальний обсяг активiв (СРА) вiдображає у вiдноснiй величинi 

незбалансованiсть сукупних потокiв активiв та пасивiв у виглядi вiдсоткової долi вiд 

загального розмiру активiв.  

Управлiння ринковим ризиком. 

Ринковий ризик - це ризик, обумовлений можливим впливом ринкових факторiв, якi 

впливають на вартiсть активiв, пасивiв та позабалансових статей банку. Такими факторами, 

насамперед, є коливання курсiв, змiна цiн на дорогоцiннi метали, а також змiни ринкової 

вартостi фiнансових iнструментiв. 

Банк вiдповiдно до прийнятої класифiкацiї ризикiв вiдносить ринковий ризик до 

категорiї фiнансових ризикiв та виокремлює наступнi види ринкового ризику: вiдсотковий 

ризик, валютний, фондовий ризик. 

Управлiння ринковим ризиком здiйснюється банком вiдповiдно до його стратегiчних 

завдань. Прiоритетним є забезпечення максимального збереження активiв i капiталу на основi 
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зменшення можливих збиткiв i недоодержання прибутку по вкладам банку у фiнансовi 

iнструменти, включаючи вклади в iноземну валюту i дорогоцiннi метали. 

Метою управлiння ринковим ризиком для банку є:  

1) розподiл вiдповiдальностi мiж суб'єктами управлiння ринковим ризиком;  

2) виявлення, визначення та вимiрювання прийнятного рiвня ринкового ризику;  

3) постiйне спостереження та контроль за ринковим ризиком;  

4) вживання заходiв для зменшення рiвня ринкового ризику;  

5) дотримання всiма службовцями банку нормативних, правових актiв, 

установчих i внутрiшнiх документiв. 

Управлiння процентним ризиком.  

Головним органом ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" , що забезпечує реалiзацiю процентної 

полiтики, є Кредитний комiтет банку. Рiшеннями цього комiтету затверджується та 

переглядається процентна полiтика.  

Процентний ризик виникає через розбiжнiсть обсягу зобов'язань та вимог банку з 

фiксованою процентною ставкою, що мають однаковi термiни виконання. банк може 

управляти своїм процентним ризиком, змiнюючи тривалiсть (термiни розмiщення та 

залучення) своїх активiв i пасивiв, суми вiдсотково-чутливих активiв i пасивiв, рiвень 

дохiдностi з вiдсотково-чутливих активiв, дiапазон мiнливостi процентних ставок.  

Вiдносно процентної полiтики Кредитний комiтет виконує наступнi функцiї:  

  затвердження та щотижневий монiторинг процентних ставок за активами та 

пасивами банку;  

  монiторинг в розрiзi продуктових рядiв, бiзнесових напрямкiв банку та видiв 

валют; 

  актуалiзацiя процентних ставок фiксується протоколом Кредитного комiтету;  

  доведення нових ставок до РП вiдповiдними наказами у випадках 

впровадження нових банкiвських продуктiв або при значному коливаннi 

процентних ставок на ринку (20-25%). 

Служба Back-office здiйснює контроль вiдповiдностi фактичних i затверджених 

Кредитним комiтетом ставок в оперативному режимi в цiлому по системi банку. 

У процесi оцiнки процентного ризику в якостi допомiжного iнструменту банк 

використовує метод i модель "ГЕПу" (розриву), як спрощений iндикатор процентного ризику. 

Такий метод дає уяву про обсяги погашення або переоцiнки чутливих до змiни процентiв 

активiв та пасивiв за "часовими смугами" у вiдповiдностi з настанням строкiв їх погашення 

(за умови фiксованої ставки) або за строком, що залишається до їх наступної переоцiнки (у 

випадку нефiксованої процентної ставки). Данi звiти формуються Департаментом фiнансових 

ризикiв. З метою нейтралiзацiї впливу змiни процентних ставок на дохiднiсть банк 

намагається звести значення розриву (ГЕПу) до мiнiмуму.  

Задача управлiння процентним ризиком розглядається менеджментом банку у рамках 

пiдтримки та збереження банком лiквiдностi, оскiльки це є вагомим фактором для роботи на 

фiнансовому ринку. 

Управлiння валютним ризиком. 

Валютний ризик - це ймовiрнiсть виникнення можливих збиткiв унаслiдок 

несприятливих змiн курсiв iноземних валют. 

При ростi ризикiв, пов'язаних з вiдкритими позицiями, пiд час значних коливань 

обмiнних курсiв вартiсть активiв має тенденцiю до зниження протягом короткострокового 

перiоду, що викликає розрив лiквiдностi. Первинним при цьому є ризик змiни вiдсоткових 

ставок, що веде до змiни кон'юнктури валютного ринку, або до зниження вартостi деяких 

фiнансових активiв. Встановлення лiмiтiв по валютних позицiях i вiдкриття позицiй банк 
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здiйснює в межах виконання нормативних вимог, вiдповiдно до Постанови Правлiння НБУ № 

290 вiд 12.08.2005р. (iз змiнами), а також дiючою iндивiдуальною угодою мiж  

ПАТ КБ ПРИВАТБАНК та Нацiональним банком України, дотримання лiмiтiв  

вiдкритої  валютної  позицiї  на  щоденнiй   основi, в межах встановлених значень.  

Шляхом лiмiтування вiдкритої валютної позицiї здiйснюється управлiння валютним 

ризиком. Виконання лiмiтiв та щоденний контроль лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї по 

банку та РП проводиться Департаментом пiдтримки мiжбанкiвських операцiй Казначейства 

банка. 

У залежностi вiд багатьох умов, а саме: кон'юнктури ринку, необхiдностi реалiзацiї 

мiжбанкiвських програм або згiдно службовим запискам регiональних пiдроздiлiв, 

Казначейство банка протягом звiтного перiоду має право коригувати затвердженi лiмiти 

валютної позицiї регiональних пiдроздiлiв, як в бiк збiльшення, так i зменшення за умови 

виконання нормативiв валютної позицiї в цiлому по банку. Для дилерiв лiмiти 

встановлюються один раз на рiк i затверджуються Головою Правлiння банку, але вони, в 

залежностi вiд кон'юнктури ринку, можуть бути переглянутi. 

Управлiння операцiйним ризиком. 

Операцiйний ризик - ризик, що виникає в процесi поточної дiяльностi (операцiй) 

банку, викликаних помилками або недосконалiстю процесiв, систем в органiзацiї, помилками 

або недостатньою квалiфiкацiєю персоналу органiзацiї або несприятливих зовнiшнiх подiй 

нефiнансової природи.  

Iснують такi види операцiйного ризику банку:  

1) ризик персоналу;  

2) ризик збитку;  

3) адмiнiстративний або правовий ризик;  

4) ризик процесу - ризик витрат, пов'язаний iз помилками в процесах проведення 

операцiй i розрахункiв за ними, їхнього облiку, звiтностi, цiноутворення тощо;  

5) ризик технологiй - ризик витрат, який обумовлений недосконалiстю технологiй, 

що використовуються; 

6) платiжний ризик;  

7) ризики середовища;  

8) ризики фiзичного втручання;  

9) технологiчний ризик. 

Контроль i зниження рiвня операцiйного ризику реалiзується завдяки внутрiшньому 

контролю та аудиту, формуванню загальних резервiв, iнформуванню керiвництва про 

виникнення операцiйних ризикiв для прийняття рiшень по його хеджуванню. 

Для оцiнки операцiйного ризику застосовується карта ризикiв (графiчний i текстовий 

опис обмеженої кiлькостi ризикiв банку, розмiщених в прямокутнiй таблицi, по однiй "осi" в 

якiй вказана сила дiї або значущiсть ризику, а по iншiй - ймовiрнiсть або частота його 

виникнення). 

Для визначення методiв оптимiзацiї i вдосконалення систем контролю i управлiння 

ризиками, в першу чергу ризику шахрайства, в банку створений Комiтет з безпеки.  

Стрес-тестування. 

Стрес-тестування - метод кiлькiсної оцiнки ризику, який полягає у визначеннi 

величини неузгодженої позицiї, яка наражає банк на ризик, та у визначеннi шокової величини 

змiни зовнiшнього фактора - валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих 

величин дає уявлення про те, яку суму збиткiв чи доходiв отримає банк, якщо подiї 

розвиватимуться за закладеними припущеннями.  

Стрес-тестування широко використовується для оцiнки ризику лiквiдностi, валютного 
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ризику та ризику змiни процентної ставки. Воно базується на сценарних пiдходах i лише 

вказує на можливiсть їх настання.  

Запобiгання одноразовим значним по величинi збиткам, якi можуть мати дуже 

негативнi для банку наслiдки, є однiєю з найважливiших цiлей управлiння банкiвськими 

ризиками. 

З погляду статистики стрес-тестування покликане оцiнити вiрогiднiсть настання подiй, 

якi лежать в хвостi розподiлу збиткiв i мають низьку вiрогiднiсть настання вiд 0,1% до 5%. 

Збитки дiляться на очiкуванi, неочiкуванi i екстраординарнi. 

Очiкуваний збиток - це очiкуванi середнi втрати по портфелю кредитних позицiй. Вiн 

складається з рiвня активiв пiд ризиком, вiрогiднiсть дефолту i ступеня збитку.  

Неочiкуванi втрати - це мiнливiсть кредитних втрат щодо очiкуваних втрат, для 

оцiнки неочiкуваних втрат використовується VAR- аналiз.  

З метою оцiнювання екстраординарних втрат застосовують оцiнку за методом 

максимально можливого збитку, аналiз чутливостi, гiпотетичний i iсторичний сценарний 

аналiзи.  

 

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) 

на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від 

виконання цих договорів 

 

Протягом 2011 року Банком укладено договори оренди/суборенди, що не виконані на 

кiнець звiтного перiоду (станом на 31.12.2011г.): 

1. Оренда: 

- сукупна вартiсть договорiв 3 693 224,96 грн. 

- очiкуваний сукупний дохiд за цими договорами- 3 265 124,81 грн 

 

2. Суборенда: 

 - сукупна вартiсть договорiв- 4 667 457,06 грн. 

 - очiкуваний сукупний дохiд за цими договорами 4 128 734,23 грн. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - найбiльший унiверсальний мiжрегiональний банк України, 

орiєнтований перш за все на платiжнi операцiї для населення i юридичних осiб усiх форм 

власностi.  

Головна перевага банку полягає в поєднаннi iндивiдуального пiдходу в роботi з 

застосуванням сучасних банкiвських технологiй. 

Бачення Банку 

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 Банку 

Забезпечити простий доступ до банкiвських послуг кожному громадянину країни. 

Стратегiчна мета банку - бути лiдером в Українi по наданню населенню i 

юридичним особам платiжних i iнших банкiвських послуг, маючи найкращi показники 

дохiдностi, прибутковостi i надiйностi серед найбiльших банкiв країни. 

Згiдно з дiючою Стратегiєю ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2012-2016 рр., 
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Стратегiчними Напрямками дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2012 р. є: 

1) По обслуговуванню iндивiдуальних клiєнтiв: 

- збiльшення клiєнтської бази на 12%; 

2) По обслуговуванню корпоративних клiєнтiв: 

- збiльшення активної клiєнтської бази МСБ на 15%; 

3) Розвиток сфери забезпечення: 

- удосконалення системи управлiння ризиками за рахунок забезпечення приросту 

кредитного портфелю при мiнiмальному рiвнi проблемностi; 

- збiльшення транзакцiй через термiнали самообслуговування; 

- пiдвищення якостi i лояльностi персоналу; 

4) Пiдвищення безпеки працi в вiддiленнях банку за рахунок: 

- посилення технiчного забезпечення вiддiлень за допомогою вiдео спостереження; 

- перенесення банкоматiв та вiддiлень з потенцiйно небезпечних мiсць; 

- застосування технологiї зниження лiмiтiв доступних коштiв у вiддiленнях з метою 

забезпечення неможливостi незаконного отримання коштiв у вiддiленнях навiть шляхом 

збройного нападу; 

- використання практики призначення значних сум винагороди за сприяння у пiйманнi 

злочинцiв. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на 

дослідження та розробку за звітний рік 

У 2011 роцi  банк не займався дослiдженнями та розробками i не здiйснював витрат за 

такими видами робiт. 

 

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 

За перiод 01.01.2011 - 31.12.2011 р. Банк та його структурнi пiдроздiли виступали 

стороною в 55 283 судових справах на загальну суму позовних вимог 7 991 943 211,00 грн., у 

тому числi: 

- як позивач - у 50 544 судових справах на загальну суму позовних вимог 7 664 203 

058,00 грн.; 

- як вiдповiдач - у 4 739 судових справах на загальну суму позовних вимог 327 740 

153,00 грн. 

 

 

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 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвесторами фiнансового стану 

та результатiв дiяльностi - вiдсутня.  
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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: 
1 741 292,0 1 972 886,0 1 230 321,0 1 800 598,0 2 971 613,0 3 773 484,0 

  будівлі та споруди 927 732,000 939 153,000 1 196 297,0 1 742 050,0 2 124 029,0 2 681 203,0 

  машини та обладнання 745 691,000 907 721,000 20 348,000 44 266,000 766 039,000 951 987,000 

  транспортні засоби 65 510,000 124 635,000 6 450,000 6 819,000 71 960,000 131 454,000 

  інші 2 359,000 1 377,000 7 226,000 7 463,000 9 585,000 8 840,000 

2. Невиробничого 

призначення: 
3 895,000 3 895,000 0,000 0,000 3 895,000 3 895,000 

  будівлі та споруди 3 895,000 3 895,000 0,000 0,000 3 895,000 3 895,000 

  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 1 749 082,0 1 976 781,0 1 230 321,0 1 800 598,0 2 979 403,0 3 777 379,0 

Опис 

Суттєвих змiн у вартостi основних засобiв протягом звiтного перiоду не 

було.Основнi засоби, що знаходяться у банку на правах власностi i володiння - це 

сукупнiсть  матерiально-наочних цiнностей як засобiв працi, якi експлуатуються  у 

виробничiй i невиробничiй сферах в перебiгу  тривалого (понад рiк) термiну з метою 

отримання економiчних вигод шляхом реалiзацiї послуг, створеної унаслiдок їх 

прямої i непрямої експлуатацiї.Формування  первинної  вартостi   об'єктiв   основних 

засобiв, вiдбувається на стадiї їх  надходження  за  первинною (iсторичної) вартiстю 

об'єкту, придбаного за  оплату, яка включає всi витрати пов'язанi з придбанням, 

доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю. 

Залишкова вартiсть, формування якої вiдбувається  протягом  термiну експлуатацiї 

за вирахуванням зношеної  частини  в первиннiй вартостi, - це балансова вартiсть 

такого активу: 

рах.4400  -  рах.4409 = залишкова вартiсть 

 

Поняття "балансова вартiсть" основних засобів i "залишкова вартiсть"  - це 

iдентичнi поняття. 

 

Для облiку активiв  групи  "Основнi  засоби"  використовується рахунки: 

4410  "Iнвестицiйна нерухомiсть"            

4419  "Знос iнвестицiйной нерухомостi" 

4400 "Основнi засоби" 

4409 "Знос  основних  засобiв" 

4430 "Капiтальнi iнвестицiї по незавершеному будiвництву по не введених в 

експлуатацiю основних засобах" 

4431 "Устаткування, що вимагає монтажу".  

 Умови користування основних засобiв: будiвлi всi вiдремонтованi, машини та 

транспортнi засоби в нормальному технiчному станi, iншi основнi засоби всi 

вiдремонтованi.Згiдно облiкової полiтики Банку строк експлуатацiї будiвель та 

споруд складає 50 рокiв,  машини  та обладнання  - до 7 рокiв, транспортних та 

iнших основних засобiв - 10 рокiв. 
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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 
10 104 288,00

0 
X X 

у тому числі:     

мiжбанкiвськi кредити  10 104 288,00 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 550 000,000 X X 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 

X 550 000,000 X X 

Серiя S (112/2/10-T) 29.11.2010 300 000,000 13,75 15.05.2012 

Серiя T (113/2/10-T) 07.12.2010 250 000,000 13,5 15.11.2013 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0,000 X X 

  0,000 0  

за сертификатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0,000 X X 

  0,000 0  

за векселями (всього) X 0,000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними паперами)(за 

кожним видом): 

X 0,000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним видом): 
X 0,000 X X 

  0,000 X  

Податкові зобов’язання X 14 721,000 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,000 X X 

Інші зобов’язання X 
118 252 485,0

00 
X X 

Усього зобов’язань X 128 371 494,0 X X 

Опис 

Довгостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку 

України - 5824980,00 тис.грн 

.Кореспондентськi рахунки iнших банкiв -252027,62 тис.грн. 

Нарахованi витрати за коштами на вимогу iнших банкiв -47,01 

тис.грн. 

Короткостроковi вклади (депозити) iнших банкiв - 89506,25 тис.грн. 

Довгостроковi вклади (депозити) iнших банкiв - 422979,38 тис.грн. 

Нарахованi витрати за строковими вкладами (депозитами) iнших 

банкiв - 1960,10 тис.грн. 

Короткостроковi кредити,що отриминi вiд iнших банків - 2155524,45 

тис.грн. 

Довгостроковi кредити,що отриманi вiд iнших банків - 1315998,25 

тис.грн. 

Неамортизацiйний дисконт за кредитами,що отриманi вiд iнших 

банкiв - 673,27 тис.грн. 

Нарахованi витрати за кредитами,що отриманi вiд iнших банкiв - 

11937,85 тис.грн. 

Кредити овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв 30000,00 тис.грн. 

ВСЬОГО:    10104288,00 тис.грн  
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15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні 

цінні папери, що виникала протягом періоду 
Дата 

виникненн

я події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення у 

стрічці новин 

Вид інформації 

1 2 3 

03.02.2011 04.02.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 

07.06.2011 09.06.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 

07.06.2011 09.06.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

15.06.2011 16.06.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 

08.08.2011 09.08.2011 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

29.09.2011 03.10.2011 Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше 

відсотків голосуючих акцій 

16.12.2011 19.12.2011 Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій 

 

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 2009 4 3 

2 2010 3 2 

3 2011 6 5 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних 

зборах? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія X  

Акціонери  X 

Реєстратор  X 

Депозитарій  X 

Інше 

(запишіть) 

- 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів та/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 
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Інше 

(запишіть) 

- 

 

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 зменшення 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 дострокове припинення їх повноважень 
 X 

Інше 

(запишіть) 

Прийняття рiшення про викуп в акцiонерiв акцiй ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" за згодою власникiв цих акцiй. Встановлення порядку 

та строку викупу в акцiонерiв акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

Встановлення цiни (або порядку її визначення) викупу в акцiонерiв акцiй 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Встановлення дiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

щодо викуплених в акцiонерiв акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного 

голосування? (так/ні) ні 
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

  (осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради 3 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0 

3 Кількість представників держави 0 

4 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків 

акцій 
2 

5 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків 

акцій 
0 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради 

протягом останніх трьох років?  24 

 

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) - 

 

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  

Інші (запишіть) - 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах 

акціонерного товариства? 

  Так Ні 

1 Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

2 Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

3 Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

4 Відсутність конфлікту інтересів  X 

5 Граничний вік  X 

6 Відсутні будь-які вимоги X  

7 Інші (запишіть) - - 
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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 відбувалися засідання ревізійної комісії 

протягом останніх трьох років?  1 

 

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 

1 Члени правління (директор) ні ні ні 

2 Загальний відділ ні ні ні 

3 
Члени наглядової ради (голова наглядової 

ради) 
ні ні ні 

4 Юридичний відділ (юрист) ні ні так 

5 Секретар правління ні ні ні 

6 Секретар загальних зборів ні ні ні 

7 Секретар наглядової ради ні ні ні 

8 Корпоративний секретар ні ні ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 

роботу з акціонерами 
так так ні 

1 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? 
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Загальні 

збори 

акціоне-

рів 

Наглядова 

рада 

Виконав-

чий орган 

Не 

належить 

до 

компетен-

ції 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 або 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 
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Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 

1 Положення про загальні збори акціонерів X  

2 Положення про наглядову раду X  

3 Положення про виконавчий орган (правління) X  

4 Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

5 Положення про ревізійну комісію X  

6 Положення про акції акціонерного товариства  X 

7 Положення про порядок розподілу прибутку  X 

8 
Інше 

(запишіть) 

- 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

  

Інформація 

розповсюд-

жується на 

загальних 

зборах 

Публіку-

ється у 

пресі, 

опри люд-

нюється в 

загальнод

оступній 

базі даних 

ДКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

Документи 

надаються 

для 

ознайом-

лення 

безносе-

редньо в 

акціонер-

ному 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціо-

нера 

Інфор-

мація 

розміщу-

ється на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонер-

ного 

товариства 

1 

Фінансова звітність, 

результати 

діяльності 

так так ні так так 

2 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотків та більше 

статутного капіталу 

ні так ні так так 

3 

Інформація про 

склад органів 

управління 

товариства 

так так ні так так 

4 
Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так ні так 

5 

Протоколи 

загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення 

ні ні ні так так 

6 
Розмір винагороди 

посадових осіб 
ні ні ні так ні 
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акціонерного 

товариства 

 

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 

1 Не проводились взагалі  X 

2 Менше ніж раз на рік  X 

3 Раз на рік  X 

4 Частіше ніж раз на рік X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів X  

Наглядова рада  X 

Правління або директор  X 

Інше 

(запишіть) 

- 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх 

трьох років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності 

акціонерного товариства в минулому році? 

 Так 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  
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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)  ні 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих 

способів протягом наступних трьох років? 

  Так Ні 

1 Випуск акцій X  

2 Випуск депозитарних розписок  X 

3 Випуск облігацій X  

4 Кредити банків  X 

5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

6 
Інше (запишіть) 

 
  

 

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/ні)  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 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) 

корпоративного управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління 
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прийнятий: - 
 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу 

(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)  ні; укажіть яким чином його 

оприлюднено: - 
 

Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління у вашому акціонерному товаристві?- 

 

ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ* 

 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Бачення Банку: 

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 Банку: 

Забезпечити простий доступ до банкiвських послуг кожному громадянину країни. 

Стратегiчна мета банку: 

Бути лiдером в Українi по наданню населенню i юридичним особам платiжних i iнших 

банкiвських послуг, маючи найкращi показники дохiдностi, прибутковостi i надiйностi серед 

найбiльших банкiв країни. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль 

за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх 

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 

Власники iстотної участi Банку станом на 31.12.2011р: 

- Боголюбов Геннадiй Борисович (33,75451%); 

- Коломойський Iгор Валерiйович (33,75451%); 

- TRIANTAL INVESTMENTS LTD, реєстрацiйний код - 193150, мiсцезнаходження - 

Кiпр, Лiмасол ОМIРУ, 3 АГIОС НIКОЛАОС, П.С. 3095 (24,9900%). 

Опосередковане володiння iстотною участю здiйснюють наступнi особи: 

Менелаос Сазос (Menelaos Sazos, громадянство - Кiпр, мiсце проживання - Лiмассол, 

Кiпр), за яким зареєстровано 100% статутного капiталу ФРАНСIАНО IНВЕСТМЕНТС ЛТД 

(FRANSIANO INVESTMENTS LTD) в iнтересах Боголюбова Геннадiя Борисовича (50%) та 

Коломойського Iгоря Валерiйовича (50%). 

ФРАНСIАНО IНВЕСТМЕНТС ЛТД (FRANSIANO INVESTMENTS LTD), 

реєстрацiйний код 632196, мiсцезнаходження - Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, 

Tortola, володiє 100% статутного капiталу ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL 

INVESTMENTS LTD). 

Протягом 2011 року вiдбувались наступнi змiни в складi власникiв iстотної участi: 

- змiна частки фiзичної особи в статутному капiталi; 

- набуття iстотної частки юридичною особою. 

Фактiв, що пiдтверджують невiдповiднiсть зазначених осiб встановленим 

заонодавством вимогам, станом на 31.12.2011 року не встановлено. 
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3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами 

наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що 

призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Протягом 2011 року вiдсутнi факти порушення членами Наглядової ради та 

виконавчого органу (Правлiння) фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до 

заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної 

влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого 

органу, або про відсутність таких заходів. 

Протягом 2011 року до банку застосовувались наступні заходи впливу: 

 накладення штрафних санкцій згідно чинного законодавства; 

 надання застережень щодо вжиття окремих заходів, надання пояснень щодо 

окремих показників та операцій. 

 

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її 

ключові характеристики або про 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". 

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. 

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.  
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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. 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про 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. 

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. 

За даними фiнансової звiтностi та фiнансової iнформацiї за 2011 рiк Банк не 

здiйснював будь-яких правочинiв, якi б складали бiльше 10% вартостi активiв Банку. 

8. Вкажіть 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 2011 

року не здiйснювалась. 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах 

однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року 

(така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

За результатами операцій з пов’язаними сторонами за 2011 рік процентні доходи 

банку склали: 

- за дочірніми компаніями - 2 829 тис. грн.; 

- за провідним управлінським персоналом – 188 тис. грн.; 

- за іншими повязними особами - 1 200 тис. грн. 

Процентні витрати за операціями з пов’язаними особами в 2011 році склали: 

- за найбільшими учасниками (акціонерами) банку – 248 тис. грн.; 

- за дочірніми компаніями - 2 016 тис. грн.; 

- за провідним управлінським персоналом – 1 382 тис. грн.  

Детальна інформація щодо операцій банку з пов’язаними особами протягом 2011 року 

викладено у Примітці 39 до річної фінансової звітності. 
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10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського 

висновку. 

Iнформацiя про надання рекомендацiй щодо аудиторського висновку органами, що 

здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, вiдсутня. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової 

установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за 

ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по 

батькові). 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" 

(ЄДРПОУ 23710342, місцезнаходження - 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2, Тел. : 

(097) 6827352, Факс: (044) 4506580). 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі 

протягом року; 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора; 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років; 

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. 

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, місцезнаходження - 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 діяльності - 18 років. кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі - 2 роки. 

Протягом 2011 року перевiрка консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" щодо подальшого вдосконалення бухгалтерського облiку по МСФЗ 

(мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi) ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здійснювалась 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Норман Аудит" та 

мiжнародною аудиторською компанiєю "PricewaterhouseCoopers" Україна". 

Випадки конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцй внутрiшнього та 

зовнiшнього аудитора протягом 2011 року вiдсутнi. 

Протягом останніх п’яти років відбулись наступні ротації аудиторів емітента: 

перевiрку фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2007- 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 
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установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленої органами, якi здiйснюють 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, протягом 2011 року вiдсутня. 

 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів 

фінансових послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг; 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого 

розглядати скарги; 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання 

фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених 

скарг); 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду. 

Чинна система правової обробки звернень клієнтів діє з 2010 року та визначає порядок 

взаємодії підрозділів Банку та порядок застосування програмних комплексів в ході прийняття 

та обробки звернень споживачів банківських послуг. Порядок роботи цієї системи 

затверджено Положенням про порядок обробки зовнішньої кореспонденції, що встановлює 

єдиний підхід до реєстрації кореспонденції та організації документообігу в Головному офісі 

та регіональних підрозділах Банку. Стратегічною метою зазначеного Положення є 

приведення до єдиної технологічної платформи процесу обробки вхідної кореспонденції. 

Зовнішня кореспонденція – звернення Банку, що надійшли через відомі засоби 

ділового документообороту (поштова, кур’єрська служба, спец. зв’язок телефонний зв'язок, 

факс, електронна пошта), що містять повідомлення про подію, запит інформації/документів, 

тощо. Для обробки зовнішньої кореспонденції у банку застосовується окремий модуль 

програмного комплексу, основними принципами роботи якого є: 

- відображення всієї кореспонденції в модулі без можливості видалення створеної 

картки документа та додатків до нього; 

- перетворення зовнішньої кореспонденції у графічний вид; 

- розділ доступів до обробки зовнішньої кореспонденції в залежності від 

функціонального наповнення посади працівника; 

- розподіл відповідальності за виконання окремої функції конкретному працівнику та 

обробки документа в цілому куратору продукту. 

Банком здійснюється загальний облік вхідної кореспонденції, однак через її значний 

обсяг не формується відокремлена статистика стосовно скарг, що надійшли, та кількості 

задоволених скарг. 

Враховуючи значну кількість банківських продуктів та операцій, відповідальність за 

розгляд скарг щодо окремих послуг несуть експерти відповідних підрозділів, залучені до 

процесу обробки скарг у встановленому порядку.  

Протягом 2011 року Банком отримано 1066 скарг, серед яких скарги на порядок видачі 

кредитів - 315 (29,55%), скарги на роботу працівників Банку - 271 (25.42%), інші - 480 

(45,03%). Всі скарги розглянуто та надано обгрунтовану відповідь. 

В 2011 році Банк та його структурнi пiдроздiли виступали стороною в 55 283 судових 

справах на загальну суму позовних вимог 7 991 943 211,00 грн., у тому числi: 

- як позивач - у 50 544 судових справах на загальну суму позовних вимог 7 664 203 

058,00 грн.; 

- як вiдповiдач - у 4 739 судових справах на загальну суму позовних вимог 327 740 

153,00 грн. 

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств. 
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Баланс 
за станом на 31.12.2011 року 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

 Активи    

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 18 737 301 19 725 932 

2 Торгові цінні папери 5 122 841 84 401 

3 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

6 0 0 

4 Кошти в інших банках 7 3 616 684 1 317 049 

5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 100 792 210 85 385 307 

6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 83 638 83 498 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 72 227 708 257 

8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 979 744 1 025 367 

9 Інвестиційна нерухомість 12 1 507 0 

10 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток 
 188 188 

11 Відстрочений податковий актив  257 2 681 

12 Гудвіл 13 0 0 

13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 2 018 056 1 801 944 

14 Інші фінансові активи 15 18 475 601 3 102 607 

15 Інші активи 16 177 740 159 457 

16 
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи 

групи вибуття 
17 40 479 40 534 

17 Усього активів  145 118 473 113 437 222 

 Зобов'язання    

18 Кошти банків 18 10 104 288 14 559 473 

19 Кошти клієнтів 19 91 841 753 75 182 793 

20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 561 668 557 922 

21 Інші залучені кошти 21 5 813 456 5 742 776 

22 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  20 913 35 634 

23 Відстрочені податкові зобов'язання  4 910 140 745 

24 Резерви за зобов'язаннями 22 38 800 83 602 

25 Інші фінансові зобов'язання 23 18 464 389 3 771 028 

26 Інші зобов'язання 24 295 570 248 004 

27 Субординований борг 25 1 225 747 1 235 277 

28 
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, 

призначеними для продажу (чи групами вибуття) 
17 0 0 

29 Усього зобов'язань  128 371 494 101 557 254 

 Власний капітал    

30 Статутний капітал 26 13 564 881 8 860 202 

31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1 572 310 1 499 979 

32 Резервні та інші фонди банку 27 1 609 788 1 519 787 

33 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку  16 746 979 11 879 968 

34 Частка меншості  0 0 

35 Усього власного капіталу та частка меншості  16 746 979 11 879 968 

36 Усього пасивів  145 118 473 113 437 222 

Примітки: відсутні 

 

Керівник Дубiлет Олександр Валерiйович 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

Проскура Алiса Станiславiвна, 0922174687 Головний бухгалтер Коротiна Любов Iванiвна 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 
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Звіт 

про фінансові результати 
за 2011 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  7 940 632 5 802 636 

1.1 Процентні доходи 28 16 786 915 14 232 444 

1.2 Процентні витрати 28 -8 846 283 -8 429 808 

2 Комісійні доходи 29 4 513 887 3 360 171 

3 Комісійні витрати 29 -672 479 -551 192 

4 
Результат від торгових операцій з цінними паперами в 

торговому портфелі банку 
 38 432 -21 028 

5 Результат від операцій з хеджування 40 0 0 

6 

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 

 0 13 530 

7 Результат від торгівлі іноземною валютою  574 195 529 856 

8 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

7, 8 0 0 

9 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

18, 19 0 0 

10 
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
 0 0 

11 Результат від переоцінки іноземної валюти  -143 274 -87 190 

12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 -6 226 470 -4 170 027 

13 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 7 435 2 864 

14 
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
9 -4 700 5 284 

15 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0 

16 Резерви за зобов'язаннями 22, 38 40 623 22 835 

17 Інші операційні доходи 30 584 855 487 277 

18 
Доходи/(витрати) від дострокового погашення 

заборгованості 
18, 19 0 0 

19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 -5 081 564 -3 906 765 

20 Дохід від участі в капіталі 11 0 -934 

21 Прибуток/(збиток) до оподаткування  1 571 572 1 487 317 

22 Витрати на податок на прибуток 32 -145 756 -117 137 

23 Прибуток/(збиток) після оподаткування  1 425 816 1 370 180 

24 
Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових 

активів, призначених для продажу 
33 0 0 

25 Чистий прибуток/(збиток)  1 425 816 1 370 180 

26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи:  0 0 

26.1 Материнського банку  0 0 

26.2 Частки меншості  0 0 

27 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34 22,06 28,25 

28 
Скоригований чистий прибуток/(збиток)  на одну просту 

акцію 
34, 35 0 0 

Примітки: відсутні 

 

Керівник Дубiлет Олександр Валерiйович 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

Проскура Алiса Станiславiвна, 0922174687 Головний бухгалтер Коротiна Любов Iванiвна 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 
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Звіт про рух грошових коштів 
(непрямий метод) 

за 2011 pік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітка Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

 Грошові кошти від операційної діяльності: 

1 Чистий прибуток/(збиток) за рік  1 425 816 1 370 180 

 Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій: 

2 Амортизація  87 607 215 002 

3 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами  5 693 665 4 283 974 

4 Нараховані доходи  -1 253 203 -333 079 

5 Нараховані витрати  107 585 176 871 

6 Торговельний результат  34 185 21 028 

7 Нарахований та відстрочений податок  -23 870 121 193 

8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій  0 -5 531 

9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії  0 0 

10 Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів  -34 966 -27 459 

11 Інший рух коштів, що не є грошовим  -1 991 132 -425 686 

12 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних 

активів та зобов'язань 
 5 735 402 5 579 154 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами  38 288 21 028 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами, що відображаються за справедливою вартістю з 

визнанням переоцінки через прибутки/збитки 

 0 0 

15 Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках  2 333 724 3 912 400 

16 
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю 

клієнтам 
 -22 167 036 -27 524 456 

17 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами 
 128 654 3 983 905 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  -18 100 -27 417 

19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків  -4 454 831 3 173 270 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів  16 538 951 25 183 646 

21 
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 

паперами, що емітовані банком 
 3 743 -699 999 

22 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

зобов'язаннями 
 -577 656 -3 717 339 

23 
Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та 

відрахування та інші зобов'язання 
 44 793 34 770 

24 
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 

діяльності/(використані в операційній діяльності) 
 -7 334 578 4 339 808 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 6 758 -20 487 

26 
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
9, 17 -4 700 5 284 

27 Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 633 905 -341 141 

28 
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

29 Придбання основних засобів 14 -367 525 -367 612 

30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 -2 842 247 

31 Дивіденди отримані  0 0 

32 
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 -956 479 -229 678 

33 
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 

виплачених грошових коштів 
17 45 623 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 -1 518 0 
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37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

38 Придбання нематеріальних активів 14 -18 753 -6 364 

39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

40 
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної 

діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) 
 -665 531 -959 751 

 Грошові кошти від фінансової діяльності: 

41 Отримані інші залучені кошти 21 54 880 1 682 483 

42 Повернення інших залучених коштів 21 74 550 -102 602 

43 Отримання субординованого боргу 25 89 513 25 203 

44 Погашення субординованого боргу 25 -99 043 -89 607 

45 Емісія звичайних акцій 26 3 404 816 0 

46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0 

48 Викуп власних акцій 26 0 0 

49 Продаж власних акцій 26 0 0 

50 Дивіденди виплачені 26 0 0 

51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0 

52 
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 

діяльності/(використані у фінансовій діяльності) 
 3 524 716 1 515 477 

53 
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх 

еквіваленти 
 124 955 182 661 

54 
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 -1 099 644 10 474 687 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  19 725 932 9 251 245 

56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 18 626 288 19 725 932 

Примітки: відсутні 

 

Керівник Дубiлет Олександр Валерiйович 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 Головний бухгалтер Коротiна Любов Iванiвна 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 
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Звіт про власний капітал 
за 2011 pік 

(тис.грн.) 

Ря-

док 
Найменування статті 

При-

мітки 

Належить акціонерам материнського банку 

Част-

ка 

мен-

шості 

Усього 

власного 

капіталу 
статут-ний 

капітал 

резервні та 

інші фонди 

банку 

(примітка 

27) 

нерозподіл

ений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Залишок на 1 січня 

попереднього року 

 7 810 866 1 316 872 1 142 981 10 270 719 0 10 270 719 

2 Вплив переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення, що забезпечують 

контекст, у якому слід читати 

стандарти 

3 0 0 0 0 0 0 

3 Скоригований залишок на 1 

січня попереднього року 

 7 810 866 1 316 872 1 142 981 10 270 719 0 10 270 719 

4 Цінні папери в портфелі банку 

на продаж: 

 0 -6 410 0 -6 410 0 -6 410 

4.1 Результат переоцінки до їх 

справедливої вартості 

9 0 6 410 0 -6 410 0 -6 410 

4.2 Продаж або втрати від 

зменшення корисності 

9 0 0 0 0 0 0 

5 Основні засоби та нематеріальні 

активи: 

 0 0 0 0 0 0 

5.1 Результат переоцінки 14 0 245 479 0 245 479 0 245 479 

5.2 Реалізований результат 

переоцінки 

14 0 -84 960 84 960 0 0 0 

6 Результат переоцінки за 

операціями хеджування 

 0 0 0 0 0 0 

7 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0 

8 Відстрочені податки 32 0 0 0 0 0 0 

9 Чистий дохід/(збиток), що 

визнаний безпосередньо у 

складі власного капіталу 

 0 48 806 -48 806 0 0 0 

10 Прибуток/(збиток) за рік  0 0 1 370 180 1 370 180 0 1 370 180 

11 Усього доходів/(збитків), що 

визнані за рік 

 0 0 0 0 0 0 

12 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0 

13 Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

 0 0 0 0 0 0 

13.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0 

13.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0 

13.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0 

14 Об'єднання компаній 44 0 0 0 0 0 0 

15 Дивіденди, за якими прийнято 

рішення щодо виплати 

35 1 049 336 0 -1 049 336 0 0 0 

16 Залишок на кінець дня 31 

грудня попереднього року 

(залишок на 1 січня звітного 

року) 

 8 860 202 1 519 787 1 499 979 11 879 968 0 11 879 968 

17 Скоригований залишок на 

початок звітного року 

 8 860 202 1 519 787 1 500 026 11 880 015 0 11 880 015 

17.1 Коригування 

Зміна облікової політики 

 0 0 0 0 0 0 

17.2 Виправлення помилок  0 0 47 47 0 47 

18 Цінні папери в портфелі банку 

на продаж: 

 0 30 863 0 30 863 0 30 863 

18.1 Результат переоцінки до їх 

справедливої вартості 

9 0 30 863 0 30 863 0 30 863 
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18.2 Продаж або втрати від 

зменшення корисності 

9 0 0 0 0 0 0 

19 Основні засоби та нематеріальні 

активи: 

 0 0 0 0 0 0 

19.1 Результат переоцінки 14 0 5 639 0 5 639 0 5 639 

19.2 Реалізований результат 

переоцінки 

14 0 -18 521 18 521 0 0 0 

20 Результат переоцінки за 

операціями хеджування 

 0 0 0 0 0 0 

21 Накопичені курсові різниці 27 0 0 0 0 0 0 

22 Відстрочені податки 32 0 0 0 0 0 0 

23 Чистий дохід/(збиток), що 

визначений безпосередньо у 

складі власного капіталу 

 0 72 020 -72 020 0 0 0 

24 Прибуток/(збиток) за рік  0 0 1 425 816 1 425 816 0 1 425 816 

25 Усього доходів/(збитків), що 

визнані за рік 

 0 0 0 0 0 0 

26 Емісія акцій 26 3 404 646 0 0 3 404 646 0 3 404 646 

27 Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

 0 0 0 0 0 0 

27.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0 

27.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0 

27.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0 

28 Об'єднання компаній  0 0 0 0 0 0 

29 Дивіденди, за якими прийнято 

рішення щодо виплати 

35 1 300 033 0 -1 300 033 0 0 0 

30 Залишок на кінець дня 31 

грудня звітного року 

 13 564 881 1 609 788 1 572 310 16 746 979 0 16 746 979 

Примітки: відсутні 

 

Керівник Дубiлет Олександр Валерiйович 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

Проскура Алiса Станiславiвна, 0922174687 Головний бухгалтер Коротiна Любов Iванiвна 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 

 


