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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 правління  підпис  Дубілет Олександр Валерійович 

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

МП 11.05.2011 
(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2010 рік 

 

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента  

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"  

1.2. Організаційно-правова форма емітента  

 Публічне акціонерне товариство  

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  

 14360570  

1.4. Місцезнаходження емітента  

 д/н Дніпропетровська обл. д/н р-н 49094  м. Дніпропетровськ 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  

 hotlіne@prіvatbank.ua  

 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 22.04.2011 

 (дата) 

2.2. Річна інформація опублікована у 78 Відомості ДКЦПФР  27.04.2011 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці д/н в мережі Інтернет  

(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.  
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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;  

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. Інформація про органи управління не розкривається акціонерними товариствами. 
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2. Форма звіту "Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

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

складання вищевказаної звітністі не завершено. 

3. Товариство акції власного випуску не викупало, в зв'язку з чим відповідна форма звіту не 

заповнювалась. 

4. Дисконтні  та цільові облігації Товариство не випускало, в зв'язку з чим відповідні форми 

звіту не заповнювались. 

5. Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України, посадові особи Товариства не дали згоди на 

поширення інформації щодо паспортних даних та посад,які обіймали раніше. 

6. Інші цінні папери емітентом не випускались. Тому форма "Інформація про інші цінні папери, 

випущені емітентом" не заповнювалась. 

7. Похідні цінні папери емітентом не випускались. Тому форма "Інформація про похідні цінні 

папери" не заповнювалась. 

8. Відкрите розміщення іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН 

емітентом не здійснювалось. В зв'язку з цим віповідні форми (пункти 15-24 змісту) не 

заповнювались. 

9. Цільові облігацї не випускались. Тому форма "Звіт про стан об'єкта нерухомості"  не 

заповнювалась. 

10. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не мають.  
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3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ 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. д/н р-н 

3.1.6. Населений пункт 

  м. Дніпропетровськ  

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 комітет Дніпропетровської міської ради  

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 

 8 860 202 432,00  

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 

 8 860 202 432,00  

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Управління Національного банку України у Дніпропетровській 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 Maіn SWІFT: COBADEFF  

3.3.5. МФО банку 

 д/н  

3.3.6. Поточний рахунок 

 400 8867004 01  

3.4. Основні види діяльності 

 65.12 - ІНШІ 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 

Депозитарна діяльність-діяльність з 

ведення реєстрів власників іменних 

цінних паперів 

АВ483525 05.08.2009 Державна комісія з цінних паперів 

та фондовому ринку 

16.10.2012 

Опис Товариство планує в майбутньому продовжувати дію ліцензії. 

Депозитарна діяльність-зберігача 

цінних паперів 

АВ 483524 05.08.2009 Державна комісія з цінних паперів 

та фондовому ринку 

16.10.2012 

Опис Товариство  у майбутньому планує продовжувати дію ліцензії  

Професійна діяльність  на 

фондовому ринку-діяльність  з 

торгівлі  цінними паперами( 

Брокерська діяльність) 

АВ483520 05.08.2009 Державна комісія з цінних паперів 

та фондовому ринку 

16.10.2012 

Опис Товариство планує  в майбутньому  продовжувати  дію ліцензії 

Професійна діяльність  на 

фондовому ринку-діяльність  з 

торгівлі  цінними паперами( 

Ділерська діяльність) 

АВ483521 05.08.2009 Державна комісія з цінних паперів 

та фондовому ринку 

16.10.2012 

Опис  Товариство планує в майбутньому продовжувати дію ліцензії. 

Професійна діяльність  на 

фондовому ринку-діяльність  з 

торгівлі  цінними паперами( 

Андеррайтинг) 

АВ483522 05.08.2009 Державна комісія з цінних паперів 

та фондовому рину 

16.10.2012 

Опис Товариство в майбутньому планує продовжувати дію ліцензії. 

На право  здійснення банківської  

діяльністі 

22 29.07.2009 Національний банк України безстроково 

Опис 

На підставі ліцензії Національного банку України №22 від 29.07.09р., банк 

здійснює наступні операції: 

- приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб; 

- відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у 

тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних 

інструментів та зарахування коштів на них; 

- розміщення залучених коштів від свого імені на власних умовах та на 

власний ризик. 

Згідно письмового Дозволу Національного банку України (№ 22-3 від 
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21.09.09р. року та додатку до нього), банк також має право на: 

- здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб; 

- здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої 

грошової лотереї; 

- перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів; 

- операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами 

грошового ринку, з інструментами, що базуються на обмінних курсах та 

відсотках, з фінансовими ф'ючерсами та опціонами; 

- довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з 

юридичними та фізичними особами; 

- депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних 

цінних паперів; 

- операції з валютними цінностями; 

- емісія власних цінних паперів; 

- організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів; 

- здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи 

андерайтинг). 

 

 

 

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

Найменування об'єднання: Асоціація українських банків (АУБ). Місцезнаходження об'єднання: 

м. Київ, вул. Марії Раскової, 15. Асоціація українських банків (АУБ) (далі - Асоціація) діє на 

основі Закону України "Про банки і банківську діяльність", інших законодавчих актів України та 

цього Статуту. Вона є правонаступницею Асоціації комерційних та кооперативних банків УРСР.  

Асоціація створена для сприяння розвитку банківської системи України, представництва 

інтересів своїх членів у органах державної влади та управління, захисту прав банків, забезпечення 

зв'язків з громадськістю, закордонними банками та їх об'єднаннями.Найменування об'єднання: 

Асоціація "ПФТС". Місцезнаходження об'єднання: м. Київ, вул.Щорса, 31. Асоціація "ПФТС" 

виконує функції саморегулівної організації відповідно до рішення Державної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. Асоціація "ПФТС" сьогодні нараховує 292 членів. Метою Асоціації 

є сприяння розвитку відкритого і рівнодоступного ринку цінних паперів в Україні шляхом 

розробки, впровадження і забезпечення виконання Членами Асоціації єдиних обов'язкових 

правил, вимог і стандартів діяльності. 

ПФТС перша в Україні офіційно зареєстрована Позабіржова торговельно-інформаційна система, 

створена для операцій з цінними паперами. ПФТС може також надавати інформацію про 

подробиці виконаних угод не лише їх учасникам, а й   розрахунково-кліринговим палатам, 

депозитаріям, реєстраторам та іншим установам, які беруть участь у обслуговуванні 

торговельних угод. Зареєстрована у лютому 1996 р. 

Найменування об'єднання: Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв. Місцезнаходження 

об'єднання:  м. Київ, Воровського, 22-512. Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв є 

добровільною недержавною некомерційною організацією, заснованою на засадах рівноправності, 
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вільного волевиявлення і спільності інтересів своїх членів. 

Головними цілями ПАРД є: 

- сприяння розвитку добросовісної конкуренції між суб`єктами фондового ринку в галузі ведення 

реєстрів власників цінних паперів, обліку руху цінних паперів, депозитарної діяльності; 

- інформаційна, методична і технічна підтримка членів ПАРД; 

- здійснення представницьких функцій і захист інтересів членів асоціації у державних органах та 

інших установах, допомога цим органам і установам в розробці законопроектів і проектів 

нормативних актів, які стосуються ринку цінних паперів; 

- розробка і впровадження у діяльність членів ПАРД єдиних норм, стандартів і правил етичної і 

професійної поведінки на фондовому ринку; 

- утвердження взаємної довіри, надійності, порядності та ділового партнерства у 

взаємовідносинах як безпосередньо між членами ПАРД, так і між реєстраторами і депозитаріями 

(зберігачами) та їх партнерами (емітентами, власниками цінних паперів (депонентами), 

номінальними утримувачами, державними органами тощо); 

- впровадження системи посередництва і вирішення спорів, що можуть виникати між членами 

ПАРД або між її членами і третіми особами; 

- вивчення і розповсюдження передового міжнародного досвіду в галузі діяльності реєстраторів і 

депозитаріїв, налагодження міжнародного співробітництва; 

- сприяння підвищенню кваліфікації і професіоналізму персоналу, що здійснює реєстраторську та 

депозитарну діяльність.  

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 Іnvestors Servіce міжнародне 

рейтингове агентство 

Визначення 

рейтингової оцінки 

емітента 12.10.2010 

D-В1 Аа1.ua 

Fіtch Ratіngs міжнародне 

рейтингове агентство 

Поновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 28.07.2010 

D/E   В-/В 

 

  



9 

 

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-КІПРСЬКЕ АТЗТ 

З ІІ 

"ПРИВАТ-ІНТЕРТРЕЙДІНГ" 

20006660 

 Дніпропетровська обл. д/н р-н 49094 

Дніпропетровськ Набережна 

Перемоги, 42Б 

0 

ТОВ "СОЛМ ЛТД" 13419574 

 Дніпропетровська обл. д/н р-н 49094 

Дніпропетровськ Набережна 

Перемоги, 42 

0 

ТОВ "ВІСТ ЛТД 20299113 

 Дніпропетровська обл. д/н р-н 49094 

Дніпопетровськ Набережна 

Перемоги, 32 

0 

ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД" 13421602 

 Дніпропетровська обл. д/н р-н 49094 

Дніпропетровськ Набережна 

Перемоги, 42Б 

0,0107 

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 0,0107 

 

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 
 

Інформація за звітний період стосовно: 

 - середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу (осіб): 

    2010 рік  - 25970 осіб;  

    2009  рік- 28345 осіб; 

 - середньої чисельності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб): 

    2010 рік -1930 осіб за сумісництвом, 1726 осіб - позаштатні працівники, всього - 3656 осіб; 

    2009  рік  - 708 осіб за сумісництвом, 7876 осіб - позаштатні працівники, всього - 8584 осіб. 

Працівники, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - відсутні. 

Фонду оплати праці штатних працівників: 

  2010 рік  -1463866,2 тис.грн; 

  2009 рік  - 1201760,3 тис.грн. 

Фонду оплати праці всіх працівників: 

  2010 рік  - 1543003.7 тис.грн; 

  2009 рік  -1298796,7 тис.грн. 
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Кадрова політика є засадним нормативним документом банку, яким повинні керуватися 

менеджери усіх ланок при управлінні найважливішим ресурсом банку - трудовим.  

Призначення - забезпечити успішну реалізацію Стратегії банку і єдиний підхід до управління 

персоналом. Кадрова політика є основою для розробки системи управління персоналом і 

формування усіх планових, а також нормативно-методичних документів банку.  

Мета кадрової політики банку  - підвищення якості персоналу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНКУ" і 

ефективності його праці до рівня кращих найбільших банків СНД.  

Засадні принципи кадрової політики:  

 - пріоритетності - формування персоналу здійснюється на основі пріоритету професіоналізму і 

лояльності особи до банку, витіснення низько ефективного і утримання висококваліфікованого 

персоналу;  

 - правомірності - система управління персоналом  повинна відповідати законодавству України, 

нормативним актам НБУ і нормативній базі банку;  

 - цілеспрямованості - система управління персоналом повинна сприяти найбільш ефективній 

реалізації Стратегії розвитку банку;  

 - гнучкості і оперативності - система управління персоналом повинна швидко адаптуватися до 

змін Стратегії розвитку банку і умов зовнішнього середовища;  

 - збалансованості інтересів співробітників і банку;  

 - справедливості - ротація персоналу і винагорода за його працю здійснюється відповідно до 

результатів діяльності співробітників і рівня їх професійної компетентності;  

 - прозорості - система управління персоналом має бути гранично простою для сприйняття, 

безконфліктною і сприяючою підвищенню іміджу банку.  

Зміст кадрової політики формується стосовно основних функцій управління персоналом:  

 - планування і моніторинг чисельності, а також структури;  

 - ротація (прийом, переміщення, звільнення);  

 - професійна підготовка;  

 - організація праці, включаючи нормування, регламентацію, створення робочих місць і так далі;  

 - мотивація праці, включаючи оплату праці а також додаткове матеріальне і нематеріальне 

стимулювання;  

Професійна підготовка персоналу банку ведеться безперервно персоніфікований по посадових 

позиціях і спрямована на досягнення відповідності професійної компетентності співробітників 

Стратегії розвитку банку.  

Ці та деякі інші функції реалізуються службою персоналу у тісній співпраці, як з Головою 
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Правління (наприклад питання загальної стратегії або висування на посади), так і з відповідними 

структурними підрозділами товариства, які так чи інакше беруть участь у розробці та реалізації 

кадрової політики. 

 

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правління 

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 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1958 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Українська сільськогосподарча академія, спеціальність - електрифікація сільського 

господарства, 1980р; 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 31 

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

 Директора Київського Головного регіонального управління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства.  

 Заступники Голови Правління Банку: 

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 
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України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 

судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 

метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 

чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 

документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 

присуджене майно або гроші. 

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 

договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримала протягом 2010 

року.  

У 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк  на посаду Заступника Голови Правління Банку. 

Перелік попередніх посад що обіймав -  перший секретар К-Святошинського РКЛКСМУ, голова 

ЦКК ЛКСМУ ,голова контрольної комісії,Директора Київського Головного регіонального 

управління ПриватБанку, Перший  заступник Голови Правління.  

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Правління 
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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 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1974 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Державна металургійна академія України, спеціальність - інженер-економіст, 1996 

р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 14 

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

 Керівника бізнесу обслуговування індивідуальних VІP-клієнтів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства. 

Заступники Голови Правління Банку: 

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 

України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 

судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 

метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 
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чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 

документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 

присуджене майно або гроші. 

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудовим 

договором та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримала протягом 2010 

року.  

У 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк  на посаду Заступника Голови Правління Банку. 

Перелік попередніх посад що обіймав - куратора відділу кореспондентських відношень 

Валютного управління, Начальнику сектору Управління кореспондентських відношень, 

Заступника начальнику управління міжбанківського кредитування, Начальнику управління 

міжбанківського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку - 

Заступника Керівника Загальносистемного корпоративного бізнесу, Керівника бізнесу 

обслуговування індивідуальних VІP-клієнтів ПриватБанку.  

Інша інформація щодо попередніх посад відсутня. 

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Правління 

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

 Волков Микита Анатолійович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 
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 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1962 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургійний інститут 

ім. Л.І.Брєжнева, спец-ть - економіка та організація металургійної промисловості, 1984 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 18 

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

 Начальника напрямку технічної підтримки, Заступника Голови Правління ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства., Перші Заступники 

Голови Правління Банку: 

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 

України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 

судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 

метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 

чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 
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документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 

присуджене майно або гроші. 

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 

договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримав протягом 2010 

року.  

У 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк  на посаду Першого Заступника Голови Правління Банку. 

Перелік попередніх посад що  обіймав - аспірант, молодший науковий працівник,Завідуючий 

сектором обчислювальної техніки, начальник відділу автоматизації банківської діяльності та 

економічного аналізу, В.О. Головного економіста, Начальник проекту регіональної клірингової 

палати, Начальник Управління прискорених розрахунків та технічного забезпечення засобів 

автоматизації та зв'язку, В.О. Заступника Голови Правління, В.О. Начальника напрямку технічної 

підтримки, Заступник Голови Правління.  

 

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Правління 

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

 Яценко Володимир Анатолійович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1968 
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6.1.5. Освіта** 

 Вища, Червоногвардейським РВ УМВС України в Дніпропетровскій обл. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

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

 Заступника Голови Правління банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства., Перші Заступники 

Голови Правління Банку: 

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 

України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 

судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 

метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 

чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 

документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 

присуджене майно або гроші. 

 Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 

договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 
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Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримав протягом 2010 

року.  

У 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк  на посаду Першого Заступника Голови Правління Банку. 

Перелік попередніх посад що  обіймав - Комерційний агент, Начальник сектору погашення 

кредитної заборгованості, Начальник відділу біржової заборгованості, Заступник Начальника 

Валютного управління по валютним операціям, Начальник Валютного управління, В.О. 

Керівника Напрямку "Міжбанківській бізнес", Заступник Голови Правління банку.  

 

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Правління 

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

 Новіков Тимур Юрійович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1973 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Державна гірнича академія України, спеціальність - інженер-економіст, 1995 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 14 

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 
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 Заступника Голови Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства., Перші Заступники 

Голови Правління Банку: 

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 

України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 

судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 

метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 

чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 

документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 

присуджене майно або гроші. 

 Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 

договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримав протягом 2010 

року.  

У 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк  на посаду Першого Заступника Голови Правління Банку. 
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Перелік попередніх посад що обіймав - бухгалтер, Експерт відділу документарних операцій, 

Начальник відділу документарних операцій, Начальник відділу фінансування міжнародної 

торгівлі, Заступник Начальника Управління фінансування міжнародної торгівлі та 

документарних операцій, Начальник Управління фінансування міжнародної торгівлі та 

документарних операцій, Директор Департаменту міжнародних корпоративних операцій, 

Заступник Голови Правління банку. Інша інформація щодо попередніх посад відсутня. 

 

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Правління 

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

 Пікуш Юрій Петрович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1962 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Державна металургійна академія України, спеціальність - інженер-металург (1985 

р.), інженер-економіст (1992 р.). 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 18 

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

 Першого Заступника Голови Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 
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 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства в межах суми, що 

еквівалентна 500 000 (п'ятистам тисячам) доларів США, вчиняє правочини (укладає договори, 

угоди, підписує контракти, у тому числі і зовнішньоекономічні) з розпорядження рухомим та 

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

відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності та не перевищує 

граничну суму, встановлену  Статутом.  

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 

України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 

судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 

метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 

чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 

документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 

присуджене майно або гроші. 

Ліміт повноважень може бути змінений окремим рішенням Голови Правління, Ради або Зборів, з 

урахуванням вищевказаних обмежень; 

б) видає довіреності в межах повноважень Правління і Голови Правління. 

 

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 
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договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримав протягом 2010 

року.  

У 2010 році за рішенням Наглядової ради від 05.02.2010 р обраний на посаду Генерального 

заступника  Голови Правління Банку на новий строк. 

Перелік попередніх посад що  обіймав - електромонтер, помічник майстра, майстер, старший 

інженер, начальник відділу, зав відділом, Заступник генерального Директора, Керівник відділу 

розвитку та інвестицій, Заступник Голови Правління, Перший Заступник Голови Правління.  

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Правління 

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

 Дубілет Олександр Валерійович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1962 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Державна металургійна академія України, спеціальність - інженер-економіст, 1984 

р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 18 
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6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

 В.О. Голови Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження Голови Правління визначені у Статуті Товариства. 

 

а) діє без довіреності від імені Банку, представляє його інтереси в усіх установах, організаціях і 

підприємствах; 

б) здійснює оперативне керівництво діяльністю Правління Банку; 

в) затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи Банку, які стосуються 

оперативно-господарської діяльності Банку, розробляються згідно вимог діючого законодавства 

України та затвердження яких не відноситься до компетенції Загальних зборів, Наглядової Ради 

та Правління, затверджує внутрішні нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами 

Банку та порядок здійснення банківських операцій, видає накази, обов'язкові для виконання 

працівниками Банку, затверджує тарифи на послуги Банку; 

г) вирішує питання підбору, підготовки і використання кадрів, приймає на роботу та звільняє з 

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

оплати та заохочення працівників, приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні 

ділові поїздки; 

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

узгодженням Національного банку України; 

е) вчиняє від імені Банку будь-які правочини, з урахуванням обмежень, встановлених діючим 

законодавством та цим Статутом; 

є) видає довіреності; 

ж) здійснює інші дії правового та організаційного характеру, пов'язані з діяльністю Банку; 

з) приймає рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб'єктів 

господарювання та про придбання (відчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцій) в їх 

статутних капіталах, якщо сума складає менше 10 відсотків вартості активів Банку за даними 

останньої річної фінансової звітності та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену 

для Голови Правління відповідно до Статуту. 

 Інші права, обов'язки і відповідальність Голови Правління визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 

договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 
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паспортних даних та щодо винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримав протягом 2010 

року.  

У 2010 року за рішенням Наглядової ради  обраний на посаду Голови правління   на новий 

строк. 

Перелік попередніх посад що обіймала посадова особа протягом своєї 

діяльності:розмітник,звукорежесер, майстер, інженер, інженер-економіст,комерційний директор, 

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

Правління. 

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Наглядової ради  ради 

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

 Боголюбов Геннадій Борисович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1962 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, промислово та громадянське 

будівництво, інженер. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

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

 ВАТ "  Укрнафта"- член наглядової ради 

6.1.8. Опис 

 Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та 
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головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, 

підписує трудовий договір з Головою Правління Банку та з головним бухгалтером, здійснює інші 

повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову Раду.  

 

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження 

здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або 

положенням про Наглядову Раду Банку.   

До компетенції Наглядової Ради належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з 

діяльністю Банку; 

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та 

про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових 

загальних зборів; 

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу 

акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; 

5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; 

6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 

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

8) обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління: 

8.1) обирає, призначає та звільняє Голову Правління Банку; 

8.2.) обирає, призначає та звільнює членів Правління; 

8.3.) визначає кількісний склад Правління Банку; 

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами 

виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;  

10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;  

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;  

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених  Законом;  

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

встановлення розміру оплати його послуг;  

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку 

та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визн3аченого п. 8.6 цього Статуту;  
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15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 

загальних зборів відповідно до абз. 1 п. 9.2.10 та мають право на участь у загальних зборах 

відповідно до п. 9.2.9 цього Статуту;  

16) вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, 

про заснування інших юридичних осіб;  

17) визначає організаційну структуру та чисельність працівників Банку, затверджує економічні 

нормативи з праці і розміри видатків на утримання і розвиток Банку;  

18) 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;  

19) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку 

або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг;  

22) надсилання в порядку, передбаченому п. 10.2 цього Статуту, пропозицій акціонерам про 

придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до п. 10.1 та п. 

10.2 цього Статуту;  

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із 

законом або статутом Банку; 

24) контролює виконання рішень Зборів, діяльність Правління Банку; 

25) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх банків, дочірніх 

підприємств, філій та представництв, затверджує їх статути та положення;  

26) заслуховує результати перевірок Ревізійною комісією Банку фінансово-господарської 

діяльності Банку, пропонує рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, визначає обсяг 

інформації за результатами перевірок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи 

забезпечення конфіденційності інформації; 

27) визначає організаційну структуру та чисельність працівників філій та представництв Банку;  

28) встановлює обмеження у вигляді граничних сум (лімітів) для Правління Банку  на  

прийняття  рішень  по  розпорядженню  рухомим та нерухомим  майном,  грошовими  

коштами  Банку, а також для Голови Правління Банку на укладення угод та вчинення правочинів 
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по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку; 

29) надає згоду на перевищення Правлінням Банку та Головою Правління Банку обмежень, 

вказаних в підпункті "28" цього пункту; 

30) приймає рішення про приєднання до Банку інших господарських товариств; 

31) здійснює попередній розгляд річних звітів і балансів та висновків по них Ревізійної комісії; 

32) затверджує звіти Правління Банку; 

33) аналізує дії Правління Банку щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та 

цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; 

34) визначає порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Банку; 

35) подає Зборам пропозиції з питань діяльності Банку; 

36) заслуховує інформаційні доповіді Правління Банку про діяльність Банку; 

37) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів 

управління Банку; 

38) затверджує кошторис витрат Правління Банку; 

39) встановлює порядок та розмір оплати праці посадових осіб Банку, філій та представництв; 

40) розглядає конфліктні ситуації, які виникають між Правлінням Банку і трудовим колективом, 

приймає заходи щодо їх вирішення; 

41) здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління Банку; 

42) затверджує положення про службу внутрішнього аудиту Банку; 

43) приймає рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб'єктів 

господарювання та про придбання (відчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцій) в їх 

статутних капіталах, якщо сума складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними 

останньої річної фінансової звітності та/або перевищує граничну суму 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

щодо паспортних даних, інформації щодо попередніх посад,які займав протягом всієї свої 

діяльності, а також інформації щодо посад,які обіймає на інших підприємствах .  

Винагороду (в тому числі  в натуральній), за виконання своїх обов'язків протягом 2010 року 

посадова особа не отримувала. 

Протягом 2010 року змін  у складі посадових осіб не  відбувалось. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі злочини. 
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*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі 

ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі 

**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Начальник департаменту фінансового моніторингу 

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

 Терьохін Ігор Леонідович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1960 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Дніпропетровський металургійний інститут, спец-ть - обробка металів тиском, рік 

закінчення - 1983. Київська Вища Банківська Школа центру ринкових відносин та 

підприємництва, спец-ть - Банківська справа, 1999 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 16 

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

 Начальнику Управління зведеного обліку та аналізу департаменту загальної підтримки 

Загальносистемного корпоративного бізнесу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства. 

Заступники Голови Правління Банку: 

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 
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України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 

судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 

метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 

чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 

документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 

присуджене майно або гроші. 

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 

договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримав протягом 2010 

року.  

У 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк  на посаду Заступника Голови Правління Банку. 

Перелік попередніх посад що  обіймав - лаборант,інструктор, молодший науковий 

співробітник,Бухгалтер Клірингового управління, Бухгалтер Валютного управління, Начальник 

сектору кореспондентських рахунків "NOSTRO", Начальник відділу по контролю за експортно - 

імпортними операціями, Начальник відділу валютного контролю та формування звітності - 

Заступник головного бухгалтеру Міжбанківського бізнесу, Начальник Управління зведеного 

обліку та аналізу департаменту загальної підтримки Загальносистемного корпоративного бізнесу, 

Заступник Голови Правління. 

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 
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**Заповнюється щодо фізичних осіб 

 

6.1.1. Посада 

 Заступник Голови Правління 

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

 Шмальченко Людмила Олександрівна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1968 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Державна металургійна академія України, спец-ть - інженер-економіст, 1990 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

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

 Керівника Міжбанківського бізнесу-Директора казначейства ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства. 

Заступники Голови Правління Банку: 

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 

України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 
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судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 

метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 

чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 

документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 

присуджене майно або гроші. 

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 

договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримав протягом 2010 

року.  

У 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

переобрана на новий строк на посаду Заступника Голови Правління Банку. 

Перелік попередніх посад що  обіймав - викладач інституту, асистент кафедри, провідний 

експерт,Начальник відділу аналізу та планування, Начальник відділу операцій на відкритому 

ринку, Начальник Управління операцій на відкритому ринку, Керівник Управління по роботі з 

державними борговими зобов'язаннями, Начальник Департаменту ресурсів Казначейства, 

Керівник Міжбанківського бізнесу-Директор казначейства 

 

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Правління 

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

 Чмона Любов Іванівна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
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ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1958 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Київський інститут народного господарства, спец-ть - економіст, 1980 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

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

 Начальника Департаменту обслуговування промислових та комерційних VІP - клієнтів 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства. 

Заступники Голови Правління Банку: 

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 

України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 

судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 

метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 

чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 
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документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 

присуджене майно або гроші. 

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі. Оплата праці 

посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового договору та 

відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримав протягом 2010 

року.  

У 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

переобрана на новий строк  на посаду Заступника Голови Правління Банку. 

Перелік попередніх посад що  обіймав -економіст,ст. економіст,главний економіст, секретар РК 

ЛКСМУ, Головний спеціаліст по економічному аналізу, Начальник відділу фінансового 

менеджменту, Начальник Управління бізнес - консалтингу та реструктуризації підприємств, 

Начальник Департаменту антикризової підтримки підприємств та проектного фінансування 

корпоративних клієнтів, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерційних 

підприємств, Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерційних VІP - 

клієнтів 

 

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Правління 

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

 Гур'єва Тетяна Михайлівна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 
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 1961 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Дніпропетровський державний університет, спец-ть - історик, викладач історії та 

суспільство ведення, 1985 р., Київська Вища Банківська Школа центру ринкових відносин та 

підприємництва, спец-ть - Банківська справа, 1999 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 19 

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

 Начальнику Департаменту VІP - обслуговування Бізнесу корпоративних VІP - клієнтів 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства. 

Заступники Голови Правління Банку: 

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 

України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 

судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 

метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 

чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 

документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 
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присуджене майно або гроші. 

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 

договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

паспортних даних та щодо винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримав протягом 2010 

року.  

У 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк  на посаду Заступника Голови Правління Банку. 

Перелік попередніх посад що  обіймав -  лаборант, документовед, Експера кредитного відділу, 

Економіст кредитного відділу, Начальник служби Кредитно - факторингового управління, 

Начальник відділу персональних банківських послуг, Начальник відділу банківського 

обслуговування, Начальник VІP - обслуговування Бізнесу корпоративних VІP-клієнтів, 

Начальник Департаменту VІP - обслуговування Бізнесу корпоративних VІP-клієнтів 

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Ревізійної комісії 

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

 Лопатіна Марія Дмитрівна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1956 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 
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 18 

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

 д/н 

6.1.8. Опис 

 Повноваження:  

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. 

Інші права, обов'язки і відповідальність визначається Положенням "Про Ревізійну комісію".  

Перелік посад,які займала посадова особа протягом своєї трудової діяльності: 

Начальник планового відділу, головний податковий інспектор, головний бухгалтер, Голова 

Ревізійної комісії. 

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

інформації щодо паспортних даних. 

Винагороду за виконання обов"язків голови ревізійної комісії посадова особа не отримувала(в 

тому числі  в натуральній). 

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.06.2010 р. (протокол №22 від 16.06.2010 р.) 

відбулись зміни в складі Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Олексій Георгійович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 
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6.1.4. Рік народження** 

 1966 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Дніпропетровський державний університет, інженер-електрік. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

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

 Член Наглядової ради ТОВ "СОЛМ"- директор 

6.1.8. Опис 

 Повноваження: Рада організовує свою роботу на підставі Положення "Про Наглядову 

Раду", прийнятого Зборами акціонерів. 

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження 

здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або 

положенням про Наглядову Раду Банку.   

До компетенції Наглядової Ради належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з 

діяльністю Банку; 

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та 

про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових 

загальних зборів; 

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу 

акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; 

5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; 

6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 

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

8) обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління: 

8.1) обирає, призначає та звільняє Голову Правління Банку; 

8.2.) обирає, призначає та звільнює членів Правління; 

8.3.) визначає кількісний склад Правління Банку; 

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами 

виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;  

10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та 
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обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;  

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;  

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених  Законом;  

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

встановлення розміру оплати його послуг;  

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку 

та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визн3аченого п. 8.6 цього Статуту;  

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 

загальних зборів відповідно до абз. 1 п. 9.2.10 та мають право на участь у загальних зборах 

відповідно до п. 9.2.9 цього Статуту;  

16) вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, 

про заснування інших юридичних осіб;  

17) визначає організаційну структуру та чисельність працівників Банку, затверджує економічні 

нормативи з праці і розміри видатків на утримання і розвиток Банку;  

18) 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;  

19) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку 

або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг;  

22) надсилання в порядку, передбаченому п. 10.2 цього Статуту, пропозицій акціонерам про 

придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до п. 10.1 та п. 

10.2 цього Статуту;  

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із 

законом або статутом Банку; 

24) контролює виконання рішень Зборів, діяльність Правління Банку; 

25) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх банків, дочірніх 

підприємств, філій та представництв, затверджує їх статути та положення;  

26) заслуховує результати перевірок Ревізійною комісією Банку фінансово-господарської 
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діяльності Банку, пропонує рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, визначає обсяг 

інформації за результатами перевірок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи 

забезпечення конфіденційності інформації; 

27) визначає організаційну структуру та чисельність працівників філій та представництв Банку;  

28) встановлює обмеження у вигляді граничних сум (лімітів) для Правління Банку  на  

прийняття  рішень  по  розпорядженню  рухомим та нерухомим  майном,  грошовими  

коштами  Банку, а також для Голови Правління Банку на укладення угод та вчинення правочинів 

по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку; 

29) надає згоду на перевищення Правлінням Банку та Головою Правління Банку обмежень, 

вказаних в підпункті "28" цього пункту; 

30) приймає рішення про приєднання до Банку інших господарських товариств; 

31) здійснює попередній розгляд річних звітів і балансів та висновків по них Ревізійної комісії; 

32) затверджує звіти Правління Банку; 

33) аналізує дії Правління Банку щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та 

цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; 

34) визначає порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Банку; 

35) подає Зборам пропозиції з питань діяльності Банку; 

36) заслуховує інформаційні доповіді Правління Банку про діяльність Банку; 

37) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів 

управління Банку; 

38) затверджує кошторис витрат Правління Банку; 

39) встановлює порядок та розмір оплати праці посадових осіб Банку, філій та представництв; 

40) розглядає конфліктні ситуації, які виникають між Правлінням Банку і трудовим колективом, 

приймає заходи щодо їх вирішення; 

41) здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління Банку; 

42) затверджує положення про службу внутрішнього аудиту Банку; 

43) приймає рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб'єктів 

господарювання та про придбання (відчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцій) в їх 

статутних капіталах, якщо сума складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними 

останньої річної фінансової звітності та/або перевищує граничну суму 

 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 



40 

 

щодо паспортних даних, інформації щодо попередніх посад,які займав протягом всієї свої 

діяльності,  а також інформацію щодо посад,які обіймає на інших підприємствах .  Винагороду 

(в тому числі  в натуральній), за виконання своїх обов'язків протягом 2010 року посадова особа 

не отримувала. 

Протягом 2010 року змін  у складі посадових осіб не  відбувалось. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Ігор Валерійович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1963 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Дніпропетровсьий металургійний інститут, інженер-металург. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

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

 ТОВ "Сентоза ЛТД"- директор 

6.1.8. Опис 

 Повноваження: Рада організовує свою роботу на підставі Положення "Про Наглядову  

Раду", прийнятого Зборами акціонерів. 

У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень, його повноваження 

здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або 

положенням про Наглядову Раду Банку.   
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До компетенції Наглядової Ради належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з 

діяльністю Банку; 

2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та 

про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових 

загальних зборів; 

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу 

акціонерів або за пропозицією виконавчого органу; 

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій; 

5) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій; 

6) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 

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

8) обрання та відкликання повноважень голови і членів Правління: 

8.1) обирає, призначає та звільняє Голову Правління Банку; 

8.2.) обирає, призначає та звільнює членів Правління; 

8.3.) визначає кількісний склад Правління Банку; 

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами 

виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;  

10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та 

обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;  

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку;  

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених  Законом;  

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

встановлення розміру оплати його послуг;  

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку 

та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визн3аченого п. 8.6 цього Статуту;  

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення 

загальних зборів відповідно до абз. 1 п. 9.2.10 та мають право на участь у загальних зборах 

відповідно до п. 9.2.9 цього Статуту;  

16) вирішення питань про участь Банку у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, 

про заснування інших юридичних осіб;  

17) визначає організаційну структуру та чисельність працівників Банку, затверджує економічні 

нормативи з праці і розміри видатків на утримання і розвиток Банку;  
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18) 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;  

19) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;  

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, 

що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;  

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку 

або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розміру оплати його послуг;  

22) надсилання в порядку, передбаченому п. 10.2 цього Статуту, пропозицій акціонерам про 

придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до п. 10.1 та п. 

10.2 цього Статуту;  

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із 

законом або статутом Банку; 

24) контролює виконання рішень Зборів, діяльність Правління Банку; 

25) приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх банків, дочірніх 

підприємств, філій та представництв, затверджує їх статути та положення;  

26) заслуховує результати перевірок Ревізійною комісією Банку фінансово-господарської 

діяльності Банку, пропонує рекомендації щодо усунення виявлених недоліків, визначає обсяг 

інформації за результатами перевірок для ознайомлення загальними зборами, враховуючи 

забезпечення конфіденційності інформації; 

27) визначає організаційну структуру та чисельність працівників філій та представництв Банку;  

28) встановлює обмеження у вигляді граничних сум (лімітів) для Правління Банку  на  

прийняття  рішень  по  розпорядженню  рухомим та нерухомим  майном,  грошовими  

коштами  Банку, а також для Голови Правління Банку на укладення угод та вчинення правочинів 

по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку; 

29) надає згоду на перевищення Правлінням Банку та Головою Правління Банку обмежень, 

вказаних в підпункті "28" цього пункту; 

30) приймає рішення про приєднання до Банку інших господарських товариств; 

31) здійснює попередній розгляд річних звітів і балансів та висновків по них Ревізійної комісії; 

32) затверджує звіти Правління Банку; 

33) аналізує дії Правління Банку щодо управління Банком, реалізації інвестиційної, технічної та 
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цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг; 

34) визначає порядок проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Банку; 

35) подає Зборам пропозиції з питань діяльності Банку; 

36) заслуховує інформаційні доповіді Правління Банку про діяльність Банку; 

37) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів 

управління Банку; 

38) затверджує кошторис витрат Правління Банку; 

39) встановлює порядок та розмір оплати праці посадових осіб Банку, філій та представництв; 

40) розглядає конфліктні ситуації, які виникають між Правлінням Банку і трудовим колективом, 

приймає заходи щодо їх вирішення; 

41) здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Правління Банку; 

42) затверджує положення про службу внутрішнього аудиту Банку; 

43) приймає рішення про вступ (вихід) до складу учасників (засновників) суб'єктів 

господарювання та про придбання (відчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцій) в їх 

статутних капіталах, якщо сума складає від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними 

останньої річної фінансової звітності та/або перевищує граничну суму 

 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

щодо паспортних даних, інформації щодо попередніх посад,які займав протягом всієї свої 

діяльності,  а також інформацію щодо посад,які обіймає на інших підприємствах .  Винагороду 

(в тому числі  в натуральній), за виконання своїх обов'язків протягом 2010 року посадова особа 

не отримувала. 

Протягом 2010 року змін у складі посадових осіб не відбувалось. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 правління - Головний бухгалтер 
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6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

 Коротіна Любов Іванівна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1964 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Одеський інститут народного господарства, спец-ть - економіст, 1992 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 22 

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

 Заступник Головного бухгалтера ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства. Інші права, обов'язки і 

відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 

договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

щодо паспортних даних та  винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримав протягом 2010 

року.  

У 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

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

Перелік попередніх посад  що обіймала посадова особа-старший  бухгалтер,економіст,старший 

економіст, завідуючий сектором, начальник відділу, заступник головного бухгалтера банку. 

Протягом 2009 року змін  у складі посадових осіб не  відбувалось. 

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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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 Заступник Голови Правління 

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

 Кандауров Юрій Васильович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1963 

6.1.5. Освіта** 

 Вища, Дніпропетровський гірничий інститут, спец-ть - гірничий інженер, 1989 р. 

Національна гірнича академія, спец-ть - фінанси та кредит, 1998 р. 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 17 

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

 Керівника бізнесу "Обслуговування індивідуальних клієнтів" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства. 

Заступники Голови Правління Банку: 

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 

України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 

судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 
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метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 

чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 

документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 

присуджене майно або гроші. 

Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 

договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

щодо паспортних даних та  щодо винагороди (в тому числі  в натуральній), яку отримав 

протягом 2010 року.  

В 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

переобраний на новий строк  на посаду Заступника Голови Правління Банку. 

Перелік попередніх посад що  обіймав - Економіст кредитного відділу, Начальник відділу 

координації та контролю кредитних вкладень, Заступник начальника Управління з питань 

кредитування, Заступник начальника Кредитно - інвестиційного управління, Начальник 

Департаменту кредитної адміністрації, В.О. Начальник Кредитно - інвестиційного управління, 

Начальник Управління ризиками, Управляючий Криворізьким філіалом, Керівник 

індивідуального бізнесу, Керівник бізнесу "Обслуговування індивідуальних клієнтів" 

Інша інформація щодо попередніх посад відсутня. 

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Правління 

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

 Вітязь Олександр Павлович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або 
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ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1969 

6.1.5. Освіта** 

 вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 16 

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

 Керівника бізнесу "Центр електронного бізнесу" ПАТ КБ  "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 

 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства.  

 Заступники Голови Правління Банку: 

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 

України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 

судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 

метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 

чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 

документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 
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присуджене майно або гроші. 

 Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 

договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

щодо паспортних даних  та винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримав протягом 2010 

року.  

У 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

обраний на посаду Заступника Голови Правління Банку. 

Перелік попередніх посад що обіймав - Начальника Департаменту пластикових карт, Керівника 

бізнесу "Центр електронного бізнесу".  

Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Правління 

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

 Крижановський Станіслав Вікентійович 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1960 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 24 

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

 Керівника напрямку  "Служба Безпеки " ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

6.1.8. Опис 
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 Повноваження посадової особи визначені у Статуті Товариства.  

 Заступники Голови Правління Банку: 

а) діють без довіреності від імені Банку, представляють його інтереси перед будь-якими органами 

державної влади і управління, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, 

у тому числі в органами прокуратури, органами внутрішніх справ, Служби Безпеки України, 

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

організаціями і підприємствами та іншими особами, в місцевих судах, апеляційних судах, 

господарських судах, апеляційних господарських судах, адміністративних судах, Вищому 

господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Верховному Суді 

України, у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті 

України, в інших судах, що створюються та діють за законодавством України, з наданням прав, 

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

особи з самостійними вимогами та без самостійних вимог, включаючи права подання 

(підписання, пред'явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової відмови від позову, зміни 

підстави або предмету позову, зменшення або збільшення розміру позовних вимог, повного чи 

часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рішень, ухвал, постанов 

судів, подачі документів, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з 

метою їх виконання та користування іншими правами сторін у виконавчому провадженні. Для 

чого надається право від імені Банку підписувати, подавати, пред'являти необхідні документи, 

посвідчувати   своїм   підписом   копії   документів,   та  виконувати  інші необхідні дії, 

пов'язані з цим повноваженням, а також подавати виконавчі документи до стягнення, подавати 

документи для вчинення виконавчих написів, одержувати вчинені написи, отримувати 

присуджене майно або гроші. 

 Інші права, обов'язки і відповідальність визначаються в трудовому договорі.  

Оплата праці посадової особи здійснюється згідно Положення про оплату праці, трудового 

договору та відображається у податкової звітності за формою 1-ДФ. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення щодо 

паспортних даних та інформації щодо винагороди(в тому числі  в натуральній), яку отримав 

протягом 2010 року.  

У 2010 році згідно з рішенням Наглядової Ради від 05.02.2010 р. (протокол № 2 від 05.02.2010 р.) 

обраний на посаду Заступника Голови Правління Банку. 

Перелік попередніх посад що обіймав - Керівник напрямку "Служби Безпеки ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК".  
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Посадова особа не обіймає посад на інших підприємствах. 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Ревізійної комісії 

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

 Єршова Ніна Сергіївна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1949 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 19 

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

 ЗАТ "Компанія "Приват Інтертрейдінг", головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

 Повноваження:  

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. 

Інші права, обов'язки і відповідальність визначається Положенням "Про Ревізійну комісію".  

Перелік посад,які займала посадова особа протягом своєї трудової діяльності: 

державний податковий інспектор, головний бухгалтер, член ревізійної комісії. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

паспортних даних. 
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Винагороду  за виконання своїх обов'язків, в тому числі  в натуральній формі  посадова особа 

не отримувала. 

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.06.2010 р. (протокол №22 від 16.06.2010 р.) 

відбулись зміни в складі Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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 Ревізійної комісії 

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

 Басан Олена Іванівна 

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

ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 

 д/н д/н  д/н 

6.1.4. Рік народження** 

 1962 

6.1.5. Освіта** 

 Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 

 16 

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

 ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер 

6.1.8. Опис 

 Повноваження:  

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. 

Інші права, обов'язки і відповідальність визначається Положенням "Про Ревізійну комісію".  
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Перелік посад,які займала посадова особа протягом своєї трудової діяльності: 

інженер, державний податковий інспектор, бухгалтер, головний бухгалтер. 

Керуючись ч.2 ст.32 Конституції України,посадова особа не дала згоди на поширення інформації 

паспортних даних. 

Винагороду  за виконання своїх обов'язків ,в тому числі  в натуральній формі  посадова особа 

не отримувала. 

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 16.06.2010 р. (протокол №22 від 16.06.2010 р.) 

відбулись зміни в складі Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

Посадова особа немає судимостей за посадові та корисливі 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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6.2. 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-ван

і іменні 

Привілейо-вані 

на предявника 

Заступник Голови 

Правління 

Заворотний Володимир 

Григорович 

д/н д/н  д/н 14.10.2003  49000 0,10105051288 49000 0 0 0 

Заступник Голови 

Правління 

Гороховський Олег 

Володимирович 

д/н д/н  д/н   0 0 0 0 0 0 

Перший Заступник 

Голови Правління 

Волков Микита 

Анатолійович 

д/н д/н  д/н 17.01.2003  24500 0,05052525644 24500 0 0 0 

Перший Заступник 

Голови Правління 

Яценко Володимир 

Анатолійович 

д/н д/н  д/н 17.01.2003  49000 0,10105051288 49000 0 0 0 

Перший Заступник 
Голови Правління 

Новіков Тимур Юрійович д/н д/н  д/н 17.01.2003  49000 0,10105051288 49000 0 0 0 

Генеральний Заступник 

Голови Правління 

Пікуш Юрій Петрович д/н д/н  д/н 17.01.2003  98000 0,20210102577 98000 0 0 0 

Голова Правління Дубілет Олександр 
Валерійович 

д/н д/н  д/н 17.01.2003  196000 0,40420205153 196000 0 0 0 

Голова Спостережної 

ради 

Боголюбов Геннадій 

Борисович 

д/н д/н  д/н 07.02.2003  23758984 48,9970922199

4 

23758984 0 0 0 

Заступник Голови 

Правління 

Терьохін Ігор Леонідович д/н д/н  д/н   0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 

Правління 

Шмальченко Людмила 

Олександрівна 

д/н д/н  д/н   0 0 0 0 0 0 

Заступник Голови 

Правління 

Чмона Любов Іванівна д/н д/н  д/н 17.01.2003  9800 0,02021010258 9800 0 0 0 

  Заступник Голови 
Правління 

Гур'єва Тетяна 
Михайлівна 

д/н д/н  д/н 17.01.2003  49000 0,10105051288 49000 0 0 0 

Голова Ревізійної комісії Лопатіна Марія 

Дмитрівна 

д/н д/н  д/н   0 0 0 0 0 0 

Член Спостережної ради Мартинов Олексій 
Георгійович 

д/н д/н  д/н   0 0 0 0 0 0 

Член Наглядової ради Коломойський Ігор 

Валерійович 

д/н д/н  д/н 07.02.2003  23834849 49,1535452232 23834849 0 0 0 

Головний бухгалтер Коротіна Любов Іванівна д/н д/н  д/н 17.01.2003  49000 0,10105051288 49000 0 0 0 

Заступник Голови 

Правління 

Кандауров Юрій 

Васильович 

д/н д/н  д/н   0 0 0 0 0 0 

Усього 48167133 99,3329284438

6 

 

48167133 

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-в

ані на 

предявника 

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-в

ані на 

предявника 

Коломойський Ігор 

Валерійович 

д/н д/н  д/н 13.03.2006 23834849 49,1535452

232 

238348

49 

0 0 0 

Боголюбов Геннадій 

Борисович 

д/н д/н  д/н 13.03.2006 23758984 48,9970922

1994 

237589

84 

0 0 0 

Усього 47593833 98,1506374

43133 

 

475938

33 

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 16.06.2010 

Кворум зборів 98,199 

Опис Порядок денний загальних зборів акціонерів: 

 

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів 

акціонерів. 

2. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної 

комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

3. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 

4. Розгляд та затвердження аудиторського висновку про консолідовану  фінансову 

звітність та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2009 рік. 

5. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства 

шляхом (способом) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 

додаткових внесків (вкладів). 

6. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій. Затвердження 

протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження переліку інших 

інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято 

рішення про розміщення. Визначення уповноважених органу та осіб із наданням їм 

відповідних повноважень із забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій. 

 

    Загальні  збори було скликано Виконавчим органом Товариства за погодженням з 

Наглядовою радою. 

    Загальними зборами були прийняті рішення : 

    - відкликано з займаних посад діючий склад Ревізійної комісії Банку; 

    - обрано членами Ревізійної комісії Банку Лопатіну М.Д., Єршову Н.С. та Басан О.І. 

Головою Ревізійної комісії обрано Лопатіну М.Д. 

    - затверджено консолідовану фінансову звітність ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2009 рік, 

звіт та висновок ТОВ Аудиторська фірма "Оратанія" щодо перевірки консолідованої 

фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2009 рік; 

- у відповідності до рекомендацій, відображених у аудиторському висновку 

"PrіcewaterhouseCoopers" Україна", затверджено перенесення раніше накопиченого 

залишку у сумі 462 млн. грн. статті "Додатковий капітал" у статтю "Нерозподілений 

прибуток/збиток минулих років" та подальше його врахування таким чином в обліку по 

МСФЗ; 

- У відповідності до рекомендацій, відображених у аудиторському висновку 

"PrіcewaterhouseCoopers" Україна", затверджено перенесення коригуючої проводки 

відповідно до стандарту ІAS 29 (облік в період гіперінфляції) у сумі 253 млн. грн. зі статті 

"Акціонерний капітал" у статтю "Нерозподілений прибуток/збиток минулих років" та 

подальше його врахування таким чином в обліку по МСФЗ. 

     

    Загальними зборами акціонерів прийняте рішення не збільшувати розмір статутного 

капіталу. 

 

    Всі рішення  на зборах прийняті одноголосно.  

    Пропозицій щодо внесення доповнень до порядку денного у терміни встановлені 

діючим законодавством були  з боку акціонера ТОВ "Бізнес-Інвест". Попозиція  

акціонера   задоволена. 
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Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 20.03.2010 

Кворум зборів 98,199 

Опис Порядок денний загальних зборів акціонерів: 

 

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів 

акціонерів. 

2. Розгляд звіту Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати 

фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2009 році.  

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

фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2009 році. 

4. Розгляд висновків Ревізійної комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати 

перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2009 році. 

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Банку, Наглядової 

ради, а також висновків Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської 

діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2009 році.  

6. Розгляд та затвердження висновків про аудит річної фінансової звітності 

Товариства за 2009 рік. 

7. Затвердження річного звіту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2009 рік. 

8. Визначення аудиторської фірми (аудитора), що має ліцензію Аудиторської палати 

України, для перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

9. Визначення порядку розподілу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 

підсумками роботи в 2009 році та нерозподіленого прибутку минулих років. Прийняття 

рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК". 

10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2010 рік. 

11. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства 

шляхом (способом) збільшення номінальної вартості акцій, за рахунок реінвестиції 

дивідендів.  

12. Прийняття рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної вартості 

акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості. 

Затвердження протоколу рішення про випуск акцій шляхом збільшення номінальної 

вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції нової номінальної 

вартості. Визначення уповноважених органу та осіб із наданням їм відповідних 

повноважень щодо здійснення персонального повідомлення акціонерів про прийняті 

рішення та проведення дій щодо випуску акцій. 

13. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій 

редакції. 

 

    Загальні  збори було скликано Виконавчим органом Товариства за погодженням з 

Наглядовою радою. 

 

    На зборах було затверджено звіти правління банку, наглядової ради, висновок 

ревізійної комісії, баланс за 2009 рік, а також основні напрямки діяльності на 2010 рік.    

    Роботу органів управління товариства визнано задовільною.  

    Затверджений річний звіт та баланс Публічного акціонерного товариства комерційного 

банку "ПРИВАТБАНК" за 2009 рік. 

    На зборах затверджені звіт та висновки ТОВ Аудиторська фірма "Оратанія" щодо 

перевірки фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2009 рік.  

    Загальними зборами визначено порядок розподілу прибутку Банку за підсумками 

роботи в 2009 році, та план його розподілу на 2010 рік. Прийняте рішення про виплату 

дивідендів за 2009 р. Визначений порядок виплати дивідендів та строки виплати 

дивідендів, прийняте рішення про спрямування нарахованих акціонерам дивідендів за 

результатами роботи Банку у 2009 році у сумі 1 049 336 584, 00 грн. на збільшення розміру 

статутного капіталу Товариства. 

    Загальними зборами акціонерів прийняте рішення про збільшення розміру статутного 

капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 1 049 336 584, 00 грн. за рахунок реінвестиції 
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дивідендів шляхом (способом) збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій 

старої номінальної вартості на акції нової номінальної вартості (реінвестиція дивідендів). 

Номінальну вартість однієї акції ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" збільшено на на 21, 64 грн.  

    Загальні збори акціонерів прийняли рішення про випуск 48 490 600  штук простих 

іменних акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" нової номінальної вартості кожної акції рівної 

182,72 грн. та затвердили рішення про випуск акцій ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом 

збільшення номінальної вартості акцій та обміну акцій старої номінальної вартості на акції 

нової номінальної вартості. 

    Статут ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" затверджено в новій редакції. 

 

    Всі  рішення  на зборах прийнятті  одноголосно. 

    Пропозицій з боку акціонерів  щодо внесення змін до порядку денного в строки,  

передбачені законом не було. 

 

 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 15.05.2010 

Кворум зборів 0 

Опис Порядок денний загальних зборів акціонерів: 

 

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. 

Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання секретаря загальних зборів 

акціонерів. 

2. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної 

комісії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

3. Прийняття рішення про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 

4. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства 

шляхом (способом) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок 

додаткових внесків (вкладів). 

5. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій. Затвердження 

протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій, затвердження переліку інших 

інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято 

рішення про розміщення. Визначення уповноважених органу та осіб із наданням їм 

відповідних повноважень із забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій. 

6. Розгляд та затвердження аудиторського висновку про консолідовану  фінансову 

звітність та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2009 рік. 

 

    Загальні  збори було скликано Виконавчим органом Товариства за погодженням з 

Наглядовою радою. 

    Питання "Розгляд та затвердження аудиторського висновку про консолідовану  

фінансову звітність та консолідованої фінансової звітності Товариства за 2009 рік" внесено 

до порядку денного за пропозицією акціонера Товариства - ТОВ "Бізнес-Інвест", наданою у 

встановлені законодавством строки. Рішення про внесення додаткового питання прийняте 

Наглядовою радою Банку, пропозиція  акціонера   задоволена. 

 

    Загальні збори акціонерів 15.05.2010 р. не відбулися у зв'язку із відсутністю кворуму 

загальних зборів. 
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9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітного 

періоду 

За результатами періоду, що 

передував звітному 

за простими 

акціями 

за 

привілейован

ими акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейован

ими акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 1 049 336 584,

000 

0,000 1 125 982 975,

000 

0,000 

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. 21,640 0,000 13,315 0,000 

Сума виплачених дивідендів, грн. 1 049 336 584,

000 

0,000 1 125 982 975,

000 

0,000 

Дата складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

20.03.2010  21.04.2009  

Дата виплати дивідендів 20.03.2010  21.04.2009  

Опис На загальних зборах  20.03.2010 р.  прийняте рішення  щодо виплати дивідендів за 

результатами  роботи у 2009 році. 

 

Затверджені дата, розмір, строк та порядок виплати дивідендів за підсумками 2009 році: 

- відрахування до фонду виплати дивідендів - 1 049 336 584, 00 грн.  

- розмір нарахованих за результатами роботи у 2009 році дивідендів, що припадає на одну 

акцію становить 21,64 грн. 

- затверджено наступний строк виплати дивідендів за підсумками 2009 року: 

дата початку виплати дивідендів - 22 березня 2010 року - перший робочий (операційний) 

день Банку після дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів. 

- затверджено наступний порядок виплати акціонерам дивідендів за підсумками 2009 року: 

дивіденди виплачуються пропорційно до загальної кількості належних акціонеру акцій на 

дату початку виплати дивідендів, тобто на 20.03.2010 року. 

- запропонувано акціонерам нараховані їм дивіденди за результатами роботи у 2009 році 

направити на збільшення статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом 

(способом) збільшення номінальної вартості акцій (на проведення реінвестиції дивідендів). 

 

 

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по 

батькові фізичної особи 

ТОВ АФ "Норман-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23710342 

Місцезнаходження  Київська обл. д/н р-н 01000 Київ  проспект 

Перемоги, 49/2, офіс 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 0444861502 

Факс 0444861502 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис ТОВ АФ "Норман-Аудит" надає 

аудиторські послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по 

батькові фізичної особи 

ТОВ "ОФР-ЗАПОРІЖЖЯ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31037030 

Місцезнаходження Україна Дніпропетровська обл. д/н р-н 

49040 Дніпропетровськ  пров. 

Джинчарадзе, 4, 
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Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ 189593 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

ДКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.08.2006 

Міжміський код та телефон  (056) 765-72-96, 765-67-79 

Факс (056) 765-67-79 

Вид діяльності Депозитарна діяльність-діяльність з ведення 

реєстрів власників іменних цінних паперів 

Опис До 10.03.2006 р. ведення реєстру власників 

іменних цінних паперів Товариства 

здійснювалося самим Товариством - 

Закритим акціонерним товариством 

комерційним банком "ПриватБанк", 

ЕДРПОУ 14360570. 10.03.2006 р. ведення 

реєстру власників іменних цінних паперів 

Товариства було передано реєстратору ТОВ 

"Компанія "Реєстр плюс", ЕДРПОУ 

23304174, згідно Акту 

приймання-передавання документів 

системи реєстру  від 10.03.2006 р. 

Сторонами Акту є ПриватБанк, як 

передаюча сторона, та ТОВ "Компанія 

"Реєстр плюс", як приймаюча сторона. 

Передача документів системи реєстру 

здійснювалася на підставі рішення 

Правління (протокол Правління від 

01.03.2006 р.) та Наглядової ради  

(протокол №1/1 від02.03.2006 р.). 

У 2010 році Правлінням Товариства за  

погодженням з Наглядовою радою  ПАТ 

КБ "ПРИВАТБАНК"  прийняте 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 реєстраторської 

діяльності. 

Обраний новий реєстратор ТОВ 

"ОФР-ЗАПОРІЖЖЯ", ЄДРПОУ 31037030, 

ліцензія ДКЦПФР  АВ 189593, діє з 

30.08.2006 до 30.08.2011. Договір на 

ведення реєстру № 10/09/2010 от 

10.09.2010г. Дата передачі реєстру - 

20.09.2010 р.  

Реєстр переданий згідно Акту 

приймання-передавання документів 

системи реєстру  від 20.09.2010 р., 

сторонами якого  є ТОВ "Компанія "Реєстр 

плюс", як передаюча сторона, та ТОВ 

"ОФР-ЗАПОРІЖЖЯ", як приймаюча 

сторона. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім"я та по 

батькові фізичної особи 

ЗАТ СК "ІНГОССТРАХ" 

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33248430 

Місцезнаходження  Дніпропетровська обл. д/н р-н 49094 м. 

Дніпропетровськ Набережна перемоги ,32 
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Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 11101482 

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший 

документ 

Державна комісія з регулювання ринків 

фінансових 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 Страхові послуги 

Опис Юридична особа, яка надає страхові 

послуги емітенту 
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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 

Міжнародн

ий 

ідентифіка

ційний 

номер 

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальн

а вартість 

(грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номіналь

на 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутном

у капіталі 

(у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

13.05.2010 192/1/10 ДКЦБФР UA4000067

3837 

Акції 

Іменні 

прості 

Документарн

а Іменні 

182,720 48490600 8 860 202 

432,000 

100 

Опис 

Протягом звітного року відбулось збільшення Статутного капіталу Товариства на  на суму 1 049336584,00 (один мільярд сімсот сорок вісім гривень 

00 копійок) шляхом збільшення  номінальної вартості акції до 182.72 грн. (сто вісімдесят дві гривні 72 копійки).   

За рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" від 20.03.2010 року: 

- сумарна вартість нарахованих дивідендів за підсумками роботи Банку у 2009 році - 1 049 336 584, 00 грн. (один мільярд сорок дев'ять мільйонів 

триста тридцять шість тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок). Розмір нарахованих за результатами роботи Банку у 2009 році дивідендів, 

що припадає на одну акцію становить 21, 64 грн. (двадцять одна гривня 64 копійки). 

Сумарна вартість дивідендів, нарахованих за підсумками роботи Банку у 2009 році, направлених за рішенням загальних зборів акціонерів від 

20.03.2010 року на збільшення розміру статутного капіталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" складає  1 049 336 584, 00 грн. (один мільярд сорок дев'ять 

мільйонів триста тридцять шість тисяч п'ятсот вісімдесят чотири гривні 00 копійок). 

 

 

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 

Номінал

ьна 

вартість 

(грн.) 

Кількість у 

випуску 

(штук) 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями (у 

відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачен

их 

процентів 

за звітний 

період 

(грн.) 

Дата 

погашенн

я 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

26.12.2005 486/2/05 Державна комісія 

з цінних паперів 

та фондовому 

ринку 

10 000,0

00 

3000 Документа

рна Іменні 

30 000 000,0

00 

0,001 23.01.2026-

29.01.2026 

0,00 23.01.2026 

Опис 
Мета використання залучених коштів: кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть використані для підтримки загально банківських програм 

кредитування. Облігації випущені для відкритого розміщення. В обігу на організованому ринку не перебувають. Лістинг не проходили. 

26.12.2005 487/2/05 Державна комісія 

з цінних паперів 

та фондовому 

8 000,00

0 

2500 Документа

рна Іменні 

20 000 000,0

00 

0,001 23.01.2026-

29.01.2026 

0,00 23.01.2026 
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ринку 

Опис 
Мета використання залучених коштів: кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть використані для підтримки загально банківських програм 

кредитування. Облігації випущені для відкритого розміщення. В обігу на організованому ринку не перебувають. Лістинг не проходили. 

26.12.2005 488/2/05 Державна комісія 

з цінних паперів 

та фондовому 

ринку 

5 000,00

0 

3000 Документа

рна Іменні 

15 000 000,0

00 

0,001 23.01.2026-

29.01.2026 

0,00 23.01.2026 

Опис 
Мета використання залучених коштів: кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть використані для підтримки загально банківських програм 

кредитування. Облігації випущені для відкритого розміщення. В обігу на організованому ринку не перебувають. Лістинг не проходили. 

26.12.2005 489/2/05 Державна комісія 

з цінних паперів 

та фондовому 

ринку 

4 000,00

0 

3750 Документа

рна Іменні 

15 000 000,0

00 

0,001 23.01.2026-

29.01.2026 

0,00 23.01.2026 

Опис 
Мета використання залучених коштів: кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть використані для підтримки загально банківських програм 

кредитування. Облігації випущені для відкритого розміщення. В обігу на організованому ринку не перебувають. Лістинг не проходили. 

26.12.2005 490/2/05 Державна комісія 

з цінних паперів 

та фондовому 

ринку 

2 500,00

0 

8000 Документа

рна Іменні 

20 000 000,0

00 

0,001 23.01.2026-

29.01.2026 

0,00 23.01.2026 

Опис 
Мета використання залучених коштів: кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть використані для підтримки загально банківських програм 

кредитування. Облігації випущені для відкритого розміщення. В обігу на організованому ринку не перебувають. Лістинг не проходили. 

16.03.2007 135/2/07 Державна комісія 

з цінних паперів 

та фондовому 

ринку 

5 000 00

0,000 

100 Бездокумен

тарна 

Іменні 

500 000 000,

000 

11,5 19.09.2008-

19.03.2012 

28 241 164,

50 

15.03.2010 

Опис 

Мета використання залучених коштів: кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть використані для підтримки загально банківських програм 

кредитування. Облігації випущені для закритого (приватного) розміщення.  Терміни виплати процентів :17.09.2007, 17.03.2008, 15.09.2008, 16.03.2009, 

14.09.2009, 15.03.2010 

 

15.03.2010 р. облігації викуплені у зв'язку з настанням строку погашення. Випуск скасовано рішенням ДКЦПФР № 96-С-O від 14.04.2010р. 

16.03.2007 136/2/07 Державна комісія 

з цінних паперів 

та фондовому 

ринку 

5 000 00

0,000 

100 Бездокумен

тарна 

Іменні 

500 000 000,

000 

11,5 19.09.2008-

19.03.2012 

28 513 699,

00 

19.03.2012 

Опис 

Облигації , що випускає товариство  відсоткові. Мета використання залучених коштів: кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть використані 

для підтримки загально банківських програм кредитування. Облігації випущені для закритого (приватного) розміщення.  

19.03.2010 облігації достроково викуплені емітентом за ініціативою власників облігацій. Випуск скасовано рішенням ДКЦПФР № 215-С-O від 

23.06.2010р. 

06.06.2007 329/2/07 Державна комісія 

з цінних паперів 

та фондовому 

ринку 

5 000 00

0,000 

50 Бездокумен

тарна 

Іменні 

250 000 000,

000 

10,5 11.10.2007- 

11.07.2010 

6 472 602,5

0 

11.07.2010 
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Опис 

Облигації, що випускає товариство  відсоткові. Мета використання залучених коштів: кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть використані 

для підтримки загально банківських програм кредитування. Облігації випущені для закритого (приватного) розміщення.  

Випуск облігацій скасовано ДКЦПіФР. Рішення про скасування № 284-С-О від 12.08.2010. 

 

12.11.2010 112/2/10-Т Державна комісія 

з цінних паперів 

та фондовому 

ринку 

5 000 00

0,000 

100 Бездокумен

тарна 

Іменні 

500 000 000,

000 

13,75 15.02.2011-

15.05.2012 

0,00 15.05.2012 

Опис 

Облігації відсоткові . Мета використання залучених коштів: кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть використані для підтримки загально 

банківських програм кредитування. Облігації випущені для закритого (приватного) розміщення. Терміни виплати процентів :15.02.2011, 15.05.2011, 

15.08.2011, 15.11.2011, 15.02.2012, 15.05.2012 

 

12.11.2010 113/2/10-Т Державна комісія 

з цінних паперів 

та фондовому 

ринку 

5 000 00

0,000 

100 Бездокумен

тарна 

Іменні 

500 000 000,

000 

13,5 15.02.2011-

15.11.2013 

0,00 15.11.2013 

Опис 

Облігації відсоткові. Мета використання залучених коштів: кошти, отримані від розміщення облігацій, будуть використані для підтримки загально 

банківських програм кредитування. Облігації випущені для закритого (приватного) розміщення. 

Терміни виплати процентів :15.05.2011, 15.11.2011, 15.05.2012, 15.11.2012, 15.05.2013, 15.11.2013 
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11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів 
Загальна кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів 

(штук) 

20850 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

600 

- сертифікатів облігацій 20250 

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

Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів 

(штук) 

186 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

186 

- сертифікатів облігацій 0 

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

Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у 

звітному періоді 

9 

у тому числі: 

- сертифікатів акцій 

9 

- сертифікатів облігацій 0 

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

 

12. Опис бізнесу 
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) 

Заснований в 1992 році, ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є лідером банківського ринку країни та 

найбільшим банком з вітчизняним капіталом, що має генеральну ліцензію Національного банку 

України (далі НБУ) на здійснення повного переліку  банківських операцій,які надаються на 

українському ринку банківських послуг. 

Діяльність Банку заснована на нормативно-правових актах України, що регулюють умови 

функціонування, економічний та інший взаємозв'язок між фінансовими установами й суб'єктами 

усіх форм, а саме: 

- Цивільний кодекс України №435-ІV від 16.01.2003р. із змінами і доповненнями; 

- Господарський кодекс України №436-ІV від 16.01.2003р. із змінами і доповненнями; 

- Закон України Про  банки і банківську діяльність №2121-ІІІ від  07.12.2000р. із змінами і 

доповненнями; 

- Закон  України  Про Національний  банк  України  №679-XІV від  20.05.1999р. із змінами і 

доповненнями; 

- Закон України  Про  платіжні  системи  та  переказ  коштів  в  Україні  №2346-ІІІ 

05.04.2001р. із змінами і доповненнями; 

- Закон України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні №996- XІV від 

16.07.1999р. із змінами і доповненнями; 

- Інструкція  про  порядок  регулювання діяльності  банків  в  Україні,  затверджена 

Постановою Правління Національного банку України №368 від 28.08.2001р., із змінами і 

доповненнями; 

- Положення про організацію операційної діяльності в банках України, затверджене Постановою 

Правління Національного банку України №254 від 18.06.2003р., із змінами і доповненнями, 

- Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), та іншими  нормативними документами, 

що  регулюють діяльність банківського сектора, 

та інші. 

 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - це системний банк, діяльність якого забезпечується структурними 

підрозділами Головного офісу, а також розгалужена мережа регіональних підрозділів. 

До основних видів діяльності Банку відносяться операції, визначені статтею 47 Закону України 

Про банки і банківську діяльність №2121-ІІІ від 07.12.2000р. із змінами і доповненнями. 
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ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здійснює свою діяльність відповідно до: 

-  Статуту банку, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів, 

-  Банківської ліцензії Національного банку України № 22 від 04.12.2001р. на право проведення 

банківських операцій, 

-  Дозволів №22-1 від 04.12.2001 р., №22-2 від 29 липня 2003 р. на право здійснення операцій, 

визначених п.п.1-4 частини 2-ї та частиною 4-ю ст.47 Закону України "Про банки і банківську 

діяльність". 

  

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". 

 

Надаючи загальну характеристику банківської діяльності, необхідно зауважити, що  ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" - перший Банк серед усіх українських банків, який вийшов на міжнародний 

ринок капіталу після спаду в 2008г., а саме продав п'ятирічні єврооблігації на суму $200 млн. 

Випуск був розміщений за номіналом з прибутковістю 9.375%.  

В листопаді 2010року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" провів два розміщення облігацій у гривні серед 

зарубіжних Банків загальною сумою 550 млн.грн. 

Згідно з дослідженням інформаційної прозорості українських банків, проведеним наприкінці 

2010 року рейтинговим агентством "Standard & Poor's", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" увійшов в TOP 

- 3  за показниками інформаційної прозорості серед досліджуваних 30 найбільших українських 

Банків, що генерують близько 80% Банківського бізнесу в Україні. 

В рамках міжнародного рейтингу "Іnnovatіon іn Bankіng Technology Awards 2010", що 

проводиться журналом "The Banker", кращою інновацією в області технологій роботи з готівкою і 

казначейських технологій (Іnnovatіon іn Cash and Treasury Technology) в червні 2010 року, була 

визнана розробка ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - система електронної здачі Lіqpay.  

 

Злиття, приєднання, поділ, виділення та перетворення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" у звітному періоді не відбувалося. 

 

 

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 

 

Організаційна структура 

 

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» являє собою міжрегіональний універсальний та системний Банк, що 

має розгалужену мережу філій та відділень на всій території Україні, а також за її межами, а тому 

має гнучку організаційну структуру управління (далі ОСУ). 

ОСУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є однієї з найбільш прогресивних як серед банків України, так і 

банків Східної Європи. Вона комбінована, оскільки містить ознаки широко розповсюджених у 

світовій практиці видів ОСУ: 

1.Горизонтальна (площинна): 

а) виділено лише 3 рівні управління, що виконують різні функції:  

- 1-й рівень (вищий) - Head-offіce (Головний офіс); 
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- 2-й рівень (середній) - Mіddle-offіce (Головні регіональні управління, Регіональні управління, 

Самостійні філії);  

- 3-й рівень (нижчий) - Front-offіce (відділення гр. Ф, А, Б, В, Г, Д) 

б) в межах кожного рівня виділяються не більше З-х ступенів управління (керівники бізнесів / 

напрямів, їх заступники / керівники департаментів та спеціалісти). 

 

Провідним підрозділом системи управління ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є Head-offіce (ГО), що має 

повну господарсько-економічну та адміністративну самостійність. Управління ГО і системою 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здійснюється Правлінням Банку, що очолюється Головою, який 

делегує ряд своїх функцій заступникам та керівникам бізнесів / напрямків ГО. 

Під керівництвом Голови Правління функціонують колегіальні органи, основним завданням яких 

є підготовка, обговорення та прийняття стратегічних і важливих тактичних рішень. До таких 

колегіальних органів належать: 

- Правління Банку; 

- Стратегічний комітет; 

- Кредитний комітет; 

- Бюджетний комітет; 

- Комітет з питань безпеки. 

 

Mіddle-offіce представлений Головними регіональними управліннями (ГРУ), Регіональними 

управліннями (РУ) та самостійними філіями (СФ). За суттю своєї роботи і набору функцій ці види 

РП нічим (окрім назви) між собою не відрізняються. 

Front-offіce представлений відділеннями гр. Ф, А, Б, В, Г, Д. Статус (група) відділень 

визначається залежно від чисельності персоналу та кількості робочих місць продажів у відділенні 

відповідно до Класифікатора відділень ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

Метою роботи front-offіce є обслуговування клієнтів. Вони являються повністю бізнесовими 

доходними підрозділами. Вони майже повністю позбавлені підтримуючих функцій. 

 

2. Лінійно-функціонально-штабна 

В ОСУ сформовано штаби при Голові Правління - Head-offіce (ГО), а при Директорії ГРУ, РУ та 

філій - Mіddle-offіce і крім лінійних широко використовуються функціональні вертикальні 

зв'язки. 

 

3. Дивізіонна клієнто- і функціонально-орієнтована  

Чітко виділені дохідні (бізнесові) та витратні (підтримуючі) дивізи (направлення), що орієнтовані 

на виконання комплексу однорідних функцій або комплексне обслуговування певних груп 

клієнтів. 

Виділяються такі напрямки у структурі Банку: 

- бізнесові доходні напрямки (отримують дохід у результаті прямого контакту із клієнтами, на 

звітну дату їх чисельність складає 11); 

- бізнесові керуючі (витратні) напрямки (займаються здебільшого управлінням і координацією 

діяльності регіональних підрозділів, а також частково вступають у прямий контакт із клієнтами, 

на звітну дату їх нараховується 7 таких напрямків); 

- підтримуючі напрямки (основною метою є забезпечення необхідних умов для функціонування 

інших напрямків діяльності підрозділів Банку, при цьому не вступаючи в прямий контакт із 

клієнтами, таких напрямків нараховується 16). 

  

4. Дивізіонна продуктова 

У межах окремих бізнесів виділяються підрозділи, які спеціалізуються на розробці й просуванні 

до клієнтів однорідних продуктів або послуг. 
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5. Дивізіонна регіональна та мережна 

Існує велика кількість регіональних підрозділів та пов'язаних (дочірніх) Банків і компаній.  

 

6. Проектно-матрична 

Для вирішення важливих завдань у межах організаційної структури управління Банку часто 

створюються тимчасові проектні групи для реалізації конкретного проекту або робочі групи. 

Положення про організаційну структуру системи ПАТ КБ "ПРИВАТБАНКУ" (Оргположення) є 

основним документом для формування та актуалізації ОСУ Банку. 

 

Регіональна мережа 

 

Одним з пріоритетних завдань стратегічного розвитку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є розвиток 

регіональної мережі філії та відділень. Цей показник має суттєвий вплив на показники діяльності 

Банку. Регіональна мережа структурних підрозділів ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" представлена у 

всіх адміністративно - територіальних центрах України та Автономній Республіці Крим, 

підрозділи Банку функціонують також у всіх містах обласного підпорядкування, районних 

центрах та в найбільш перспективних населених пунктах. 

 

Станом на 01.01.2011р. до складу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" входять: 

- Головний офіс, розташований у м. Дніпропетровськ  - Україна; 

- Регіональні підрозділи у складі 35 філій, у тому числі філія на Кіпрі, та 3181 відділення; 

- Представництва: 

    - м. Київ, Україна 

    - м. Москва, Російська Федерація 

    - м. Алмати, Республіка Казахстан 

    - м. Лондон, Велика Британія 

    - м. Пекін, Китайська Народна Республіка 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звітного періоду пропозицій щодо реорганізації збоку третіх осіб не надходило. 

 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Облікова політика Банку є важливим інструментом керування. Вона відображає і дозволяє 

оцінювати результати діяльності, прогнозувати  напрямки  підвищення  ефективності і 

пропонувати  необхідні управлінські рішення, 'рунтуючись на даних бухгалтерського обліку як 

системи суцільного, безупинного і документального оформлення банківських та господарських 

операцій. 

Облікова політика  Банку розроблена відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності, нормативно-правових актів Національного Банку України, національних положень 

(стандартів)  бухгалтерського обліку і базується на припущеннях та принципах. 

Припущення облікової політики Банку: 

- безперервність діяльності - передбачається, що Банк немає намірів ліквідації або значного 

скорочення обсягів діяльності і продовжує свою діяльність в майбутньому, хоча б протягом 12 

місяців після звітної дати; 

- принцип нарахування - результати операцій включаються у фінансову звітність того періоду, до 

якого вони відносяться, а не тоді, коли отримані або сплачені кошти, тобто відображаються по 
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факту їх здійснення. 

 

Принципи облікової політики Банку: 

- безперервність - оцінка активів Банку здійснюється, виходячи з припущення, 

що його діяльність буде продовжуватись й надалі в майбутньому, тобто Банк не має наміру і 

необхідності ліквідувати або суттєво скоротити свою діяльність; 

- послідовність - постійне, із року в рік, застосування Банком обраної облікової політики. 

- повнота бухгалтерського обліку - означає, що усі банківські операції підлягають реєстрації на 

рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків; фінансова звітність повинна містити 

всю інформацію про фактичні та можливі результати операцій Банку, яка може впливати на 

рішення, що приймаються на її основі; 

- превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності 

відповідно до їх суті та економічного змісту; 

- автономність - активи та зобов'язання Банку відокремлені від активів і зобов'язань його 

власників та інших Банків (підприємств), у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання 

власників не повинні відображатися у фінансовій звітності; 

- обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати 

заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства; 

- нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного 

періоду порівнюються доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання 

цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в 

момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів; 

- історична (фактична) собівартість - активи і пасиви обліковуються переважно за вартістю їх 

придбання чи виникнення. Активи та зобов'язання в іноземній валюті,  за  винятком  

немонетарних  статей,  переоцінюються  у  разі  зміни  офіційного валютного курсу на звітну 

дату. 

 

Дані  принципи базуються на  Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку  та фінансової 

звітності, а саме: 

МСБО 1 "Подання фінансових звітів"; 

МСБО 8 "Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки"; 

МСФЗ 8 "Операційні сегменти"; 

МСБО 21 "Вплив змін валютних курсів"; 

МСБО 37 "Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи"; 

МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка". 

МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття"; 

 

Основними елементами фінансової звітності є економічні категорії, які пов'язані з наданням 

інформації про фінансове становище Банку та результати його діяльності. Ці категорії 

представляють собою об'єкти обліку, згруповані у певні класи відповідно до їхніх економічних 

характеристик. 

Основними елементами фінансової звітності та об'єктами бухгалтерського обліку являється 

Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів МСФЗ, що визначає: 

1. елементи, які безпосередньо пов'язані з визначенням фінансового становища в 

балансі: активи, зобов'язання, капітал; 

2. елементи, які безпосередньо пов'язані з оцінкою діяльності в звіті про фінансові результати: 

доходи, витрати. 

Концептуальна основа бухгалтерського обліку в Банку: 

Визнання активів: 

Активи можуть бути визнаними в обліку та відображеними в балансі, якщо виконуються наступні 
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умови: 

1. Існує ймовірність отримання в майбутньому економічних вигод, 

2. Актив контролюється Банком, 

3. Вартість активу може бути достовірно оцінена, 

Визнання пасивів: 

Для визнання зобов'язань в обліку та відображення їх в балансі повинні виконуватись умови: 

1. У результаті  погашення  існуючого  зобов'язання  існує  ймовірність  відтоку  у 

майбутньому ресурсів, що втілюють у собі економічні вигоди, 

2. Сума погашення зобов'язання має достовірну оцінку. 

Відповідно  до принципу єдиного грошового вимірника бухгалтерський облік Банку ведеться в 

гривнях. Показники фінансової звітності зазначаються в тисячах гривень. Активи, зобов'язання, 

доход і витрати Банк відображає в фінансовій звітності розгорнуто. 

До всіх статей звітності, застосовується облікова політика, що відповідає Міжнародним 

стандартам фінансової звітності. 

Окремі документи, які є складовими Облікової політики Банку, регулюють порядок  ведення 

бухгалтерського обліку операцій, які здійснює Банк. 

 

Реформування та лібералізація системи бухгалтерського обліку та звітності у відповідності до 

міжнародних стандартів в Украйні впродовж останніх років, призвели до виникнення нових 

облікових категорій. Це відноситься, зокрема, до поняття "професійне судження", яке в світовій 

практиці бухгалтерського обліку є одним з основоположних принципів МСФЗ. 

Під професійним судженням розуміється об'рунтоване (мотивоване), незалежне судження 

фахівця в галузі бухгалтерського обліку та банківської фінансової звітності, щодо об'єктів обліку, 

способів формування звітності, засноване на спеціальних знаннях, досвіді спеціаліста, практиці 

відображення банківських операцій в умовах невизначеності. 

  

Для ефективного застосування професійного судження як порівняно нового інструменту в 

системі обліку та звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" необхідно не тільки розкриття його змісту, 

але і науково об'рунтована класифікація різноманітних його видів, які використовуються в 

процесі формування обліково-аналітичної інформації. 

 

Професійне судження необхідно, в першу чергу, при вирішенні питання про включення об'єкта 

банківської діяльності до звіту про прибутки і збитки або в бухгалтерський баланс. У процесі 

формування професійного судження вирішують, чи зможе об'єкт служити джерелом економічних 

вигод, яка ймовірність їх припливу або відтоку, з яким ступенем надійності можна виміряти 

вартість об'єкта. 

Професійне судження потрібне і при оцінці конкретних подій чи фактів, таких як термін корисної 

служби об'єкта, співвідношення правової форми та економічного змісту, тривалість процесу 

споживання економічних вигод, реальність погашення сумнівної дебіторської заборгованості, 

можливість старіння об'єкта, ймовірність звернення до судових органів з зобов'язаннями Банку і 

можливий підсумок розглядів, у які може бути залучено Банк. 

Крім того відповідно до МСБО № 8 "Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки" 

при відсутності стандарту або тлумачення, які конкретно застосовують до операцій чи події, 

топ-менеджерам Банку необхідно використовувати професійне судження під час розроблення та 

застосування облікової політики Це дозволить в подальшому дотримуватися таких 

інформаційних характеристик облікової політики: 

При формуванні банківської звітності робота повинна починатися з процесу формування 

професійних суджень. Цей процес можна розділити на чотири етапи:Звітність,Перевірка 

об'єктивності отриманих професійних суджень,Формування професійних суджень;Внесення 

пропозицій про вироблення професійних суджень. 
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Залежно від звітних періодів, щодо яких формують професійні судження, їх можна умовно 

поділити на дві групи:  

- професійні судження відносно інтерпретації майбутніх фактів господарської діяльності, 

виникнення яких із досить високим ступенем достовірності передбачають, враховуючи знання 

фактів попередніх звітних періодів або іншої інформації (професійне судження оформляють як 

наказ із облікової політики, що затверджують на  початку року); 

- професійні судження відносно фактів господарської діяльності, котрі виникають у поточному 

звітному періоді (професійне судження оформлюють як доповнення до облікової політики 

протягом року). 

Аналіз практики вироблення професійного судження банківськими фахівцями з бухгалтерського 

обліку дозволяє зробити висновок про те, що в деяких ситуаціях недостатньо використовувати 

виключно облікові принципи, закладені в теорію національного обліку. 

Основними причинами цього є непереборні протиріччя в нормативних документах, що 

регламентують порядок обліку об'єкта і можливі штрафні санкції, що є безпосереднім наслідком 

прийнятого судження. 

Внаслідок цього вважаємо за доцільне використання судження, що виробляється на основі 

практики судження, на основі сформованої облікової практики і накопиченого професійного 

досвіду. 

У відповідності до всього зазначеного вище річна фінансова звітність Банку складено із 

урахуванням вимог національних стандартів бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів 

Національного Банку України, на основі даних бухгалтерського обліку Банку з урахуванням 

коригуючих проводок.  

Річна фінансова звітність  складена юридичною особою. Усі показники звітності та примітки до 

неї наведені в тисячах гривень. Форми звітності, включаючи примітки, представлені в порівнянні 

з попереднім звітним роком. Річна фінансова звітність Банку включає такі елементи: 

- Загальну інформацію про діяльність Банку; 

- Баланс; 

- Звіт про фінансові результати; 

- Звіт про власний капітал; 

- Звіт про рух грошових коштів; 

- Примітки до звітів. 

Зважаючи на те, що Банк має інвестиції в асоційовані та дочірні компанії (Примітка 10), у 

відповідності до національних та міжнародних стандартів обліку на основі річної фінансової 

звітності материнського Банку та компаній-учасників консолідованої групи Банк складає 

консолідовану фінансову звітність, яка являє собою окремий документ. 

Примітка 1.3. "Консолідована фінансова звітність" 

До складу консолідованої фінансової звітності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" входить: 

- Загальна інформація про діяльність консолідованої групи, 

- Консолідований баланс, 

- Консолідований звіт про фінансові результати, 

- Консолідований звіт про рух грошових коштів, 

- Консолідований звіт про власний капітал, 

- Примітки до консолідованих фінансових звітів. 

Консолідована фінансова звітність ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" -  це окремий фінансовий звіт, в 

якому детально розкривається характер відносин між материнським Банком та компаніями, 

методи їх консолідації тощо. 

 

Примітка 1.4. "Первісне визнання фінансових інструментів" 

 

Фінансовий інструмент - це контракт, який приводить до фінансового активу одного  суб'єкта  
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господарювання і фінансового зобов'язання або інструмента власного капіталу іншого суб'єкта 

господарювання. 

Для  визначення правил, визнання і оцінки фінансові інструменти поділяються на дві групи: 

фінансові активи, фінансові зобов'язання. 

Фінансовими активами є: 

- грошові кошти або будь-які договірні права на отримання грошових коштів або інших 

фінансових активів; 

- договірні права обміняти фінансові інструменти з іншим контрагентом на потенційно вигідних 

умовах; 

- пайовий інструмент (акції / паї) іншого контрагента. 

До фінансових активів відносяться фінансові інвестиції пов'язаних і непов'язаних сторін, 

середньострокові і довгострокові кредити, видані третім особам, цінні папери, похідні фінансові 

інструменти, дебіторська заборгованість, векселі отримані, придбані облігації і т.п. 

Фінансові зобов'язання - це договірні зобов'язання: 

- перерахувати грошові кошти або надати інші фінансові активи іншому контрагенту; 

- обміняти фінансові інструменти з іншим контрагентом на потенційно невигідних умовах. 

До фінансових зобов'язань відносяться депозити залучені, банківські кредити отримані, боргові 

розписки, облігації випущені, кредиторська заборгованість перед постачальниками та інша 

кредиторська заборгованість. 

Фінансові зобов'язання поділяються на такі групи, які визначають метод їх визнання та оцінки: 

o обліковуються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат 

(спочатку визначені як такі і деривативи); 

o обліковуються за амортизованою вартістю. 

Банк, безпосередньо в момент придбання фінансових інструмента, класифікує їх за таким 

категоріями: 

- інвестиції, які утримуються  до погашення; 

- фінансові активи, що оцінені за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку; 

- дебіторська заборгованість та позики; 

- фінансові активи, доступні для продажу; 

- фінансові зобов'язання, що оцінені за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку; 

- фінансові зобов'язання, що обліковуються по амортизованій собівартості. 

  

Первісне визнання фінансового зобов'язання або фінансового активу в Банку спирається на 

фактичні затрати, тобто їх оцінювання відбувається за справедливою вартістю плюс (у випадку 

фінансового активу або фінансового зобов'язання не за справедливою вартістю з відображенням 

переоцінки як прибутку або збитку) витрати на операцію, які прямо відносяться  до  випуску або  

придбання фінансового  зобов'язання  чи фінансового активу. В таблиці наведено перелік 

оцінок за якими здійснюється оцінювання фінансових інструментів в Банку: 

Фінансові інструменти Оцінка 

Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку

 Справедлива вартість 

  

Інвестиції, утримувані до погашення Амортизована собівартість 

Позики та дебіторська заборгованість Амортизована собівартість 

Фінансові активи, доступні для продажу Справедлива вартість 

Фінансові зобов'язання за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або 

збитку Справедлива вартість 
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Фінансові зобов'язання, що обліковуються по амортизованій собівартості Амортизована 

собівартість 

  

Справедлива вартість - це сума, за якою може бути здійснений обмін активу або за допомогою 

якої можливо врегулювати зобов'язання під час здійснення угоди на загальних умовах між добре  

обізнаними непов'язаними сторонами, що діють на добровільних засадах. Також, справедлива 

вартість представляє собою поточну ціну пропозиції для фінансових активів та ціну попиту  для  

фінансових зобов'язань,  що котируються на активному ринку.  

Банк може використовувати середні ринкові ціни, стосовно активів та зобов'язань із ринковими 

ризиками, що взаємно компенсуються, для визначення справедливої вартості позиції із такими 

ризиками, та застосовувати відповідну ціну попиту або ціну пропозиції до чистої відкритої 

позиції.  

Якщо котирування фінансового  інструменту є вільними та  регулярно доступними на фондовій 

біржі  чи  в  іншій  організації, та  якщо ці котирування відображають фактичні та регулярні 

ринкові операції, що здійснюються на загальних умовах,то фінансовий інструмент вважається 

таким, що котирується  на  активному  ринку. 

Основою  для  визначення  поточної  справедливої вартості, за  відсутності  активного  

ринку,  є дані про останні угоди, здійснені між непов'язаними сторонами. Остання ціна  угоди 

коригується належним чином, якщо вона не  відображає  поточної  справедливої  вартості  

інструменту  (наприклад, розпродаж майна в рахунок погашення боргів). 

Сума, яку отримує організація під час здійснення вимушеної  угоди,  примусової  ліквідації  

або  розпродажу  майна  в  рахунок  погашення боргів, не являє собою справедливу вартість. 

Щоб визначити справедливу вартість певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня 

інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як 

модель дисконтування грошових потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні 

угоди, здійснені між непов'язаними сторонами, та аналіз фінансової інформації  про  об'єкти  

інвестування.  Застосування  методик  оцінки  може  вимагати припущень, що не підкріплені 

ринковими даними. 

Первісна вартість - це сума сплачених грошових коштів або їх еквівалентів або справедлива 

вартість інших ресурсів, наданих для придбання активу на дату придбання, яка включає 

витрати на проведення операції. Оцінка за первісною вартістю застосовується лише для певних 

фінансових інструментів, які не мають ринкових котирувань і справедлива вартість яких не може 

бути достовірно визначена. 

Витрати  на  проведення операції - це  притаманні  витрати,  що  безпосередньо пов'язані із 

придбанням, випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати - це витрати, 

що не були б понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення операції 

включають виплати сплачені агентам, консультантам, брокерам та дилерам; збори, які  

сплачуються регулюючим органам та  фондовим біржам, а також податки  та  збори,  що  

стягуються  при  перереєстрації права власності. Витрати  на проведення операції не 

включають премій або дисконтів за борговими зобов'язаннями, внутрішніх адміністративних 

витрат, витрат на фінансування чи витрат на зберігання. 

Амортизована  вартість  -  це  вартість  при  початковому  визнанні фінансового 

інструмента  мінус погашення  основного  боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових 

активів  -  мінус  будь-яке  зменшення вартості  щодо  понесених збитків  від знецінення. 

Нараховані проценти включають амортизацію відстрочених витрат за угодою при  початковому  

визнанні  та  будь-яких  премій  або  дисконту  від  суми  погашення  із використанням 

методу ефективної процентної ставки. 

Початкове визнання фінансових інструментів. Торгові цінні папери та похідні фінансові 

інструменти спочатку визнаються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти 

спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс витрати, понесені на здійснення операції. 
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Ціна угоди є найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні. 

Прибуток або збиток при початковому визнанні визнається лише у  

Тому випадку, якщо існує різниця між ціною угоди та справедливою вартістю, підтвердженням 

якої можуть бути інші поточні угоди з тим самим фінансовим інструментом, що спостерігаються 

на ринку, або методики оцінки, які у якості базових даних використовують лише дані з відкритих 

ринків. 

Метод ефективної процентної ставки - це метод розподілу процентних доходів або  процентних  

витрат  протягом  відповідного  періоду  з  метою  отримання  постійної процентної ставки 

(ефективної процентної ставки) від балансової вартості інструмента. 

Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою розрахункові майбутні грошові 

виплати або надходження (без урахування майбутніх кредитних збитків) точно дисконтуються 

протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, протягом 

коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента. 

 

Торгові цінні папери - це цінні папери, які придбані з метою отримання прибутку за рахунок 

короткострокових коливань ціни і (або) торгової маржі, або цінні папери, що є частиною 

портфеля, фактично використаного Банком для отримання короткострокового прибутку. 

Такі цінні папери, що придбані не для отримання короткострокових прибутків,а для управління 

ліквідністю, відносяться до категорії цінних паперів для подальшого продажу. 

Інструкція з бухгалтерського обліку операцій з цінними паперами в Банках України, затверджена 

Постановою Правління Національного Банку України №358 від 03.10.2005 року, регулює облік 

обліку паперів у торговому портфелі Банку. 

Торгові цінні папери (Примітка 5) первісно оцінюються за справедливою вартістю. На кожну 

наступну після визнання дату балансу всі цінні папери, що придбані Банком, оцінюються за їх 

справедливою вартістю. 

Цінні папери, що перебувають в обігу на організаційно оформлених ринках та внесені до 

біржового реєстру, оцінюються за справедливою вартістю, яку Банк визначає за їх ринковою 

вартістю у відповідності до Положення Про порядок формування  резерву  під  операції Банків 

України з цінними паперами, затвердженого Постановою Правління Національного Банку 

України №31 від 02.02.2007р. та внутрішньобанківського "Положення про порядок визначення 

справедливої вартості цінних паперів, порядок визнання зменшення корисності цінних паперів та 

інвестицій банку, що не оформлені цінними паперами, і порядок формування резервів під 

знецінення цінних паперів" 

У разі зміни справедливої вартості цінних паперів в торговому портфелі Банку вони  підлягають 

переоцінці. Результат переоцінки, як і результат торгівлі цінними паперами, знаходить 

відображення у відповідній статті Звіту про фінансові результати. 

Визнання дивідендних доходів за акціями в торговому портфелі Банку здійснюється у разі 

визнання права на отримання платежу. Проценти, що зароблені за торговими борговими цінними 

паперами, розраховуються з використанням методу ефективної процентної ставки. 

 

Примітка 1.6. "Кредити та заборгованість клієнтів" 

 

В бухгалтерському обліку первісне визнання кредитів та заборгованість клієнтів починає 

відображатися, коли Банк перераховує грошові кошти клієнтам з метою набуття або виникнення 

дебіторської заборгованості, яка не пов'язана з похідними фінансовими інструментами та не має 

котирування на відкритому ринку і підлягає погашенню в установленому порядку. Також при 

цьому у Банка не має наміру виконувати торгові операції з  такою дебіторською заборгованістю. 

На початковому етапі у надані кредити та заборгованість обліковуються за первісною вартістю, 

яка є їх справедливої вартістю (Примітка 7). Потім вона відображається по амортизованій 

вартості за вирахуванням резерву під знецінений кредитний портфель. Амортизована вартість  
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заснована  на  справедливій  вартості  наданого  кредиту,  що  розрахована  з урахуванням 

ринкових процентних ставок по аналогічним кредитам, що діють на дату надання кредиту. 

У випадку, якщо процентна ставка відрізняється від ринкової ставки на дату видачі, то кредити 

оцінюються за справедливою вартістю, яка враховує майбутні процентні платежі та суму 

основного боргу, дисконтуванні з врахуванням ринкових процентних ставок для аналогічних 

кредитів. Різниця між справедливою та номінальною  вартістю  кредиту відображається в звіті 

про фінансовий результат.   

Якщо виданий кредит має різницю між справедливою та номінальною вартістю, то вона 

відображається як дохід від надання активів по ставкам вище ринкових, та як збиток від надання 

активів по ставкам нижче ринкових. У разі залучення кредитів  Банком, різниця між 

справедливою та номінальною вартістю кредиту відображається, як дохід від залучення 

зобов'язань по ставці нижче ринкової та як збиток по ставці, що вище ринкової. В подальшому 

балансова вартість таких кредитів коректується з врахуванням амортизації доходу або збитку по 

наданому або залученому кредиту і потім доход або збиток відображається як процентний дохід 

або збиток в звіті про фінансовий результат з використанням методу ефективної процентної 

ставки. 

Резерв під знецінені активи формується при наявності об'єктивних даних, що свідчать про не 

отримання коштів. Сума резерву є різниця між амортизованою вартістю і оціночною  

відшкодованою  вартістю  кредиту  на  звітну  дату.  Оціночна  відшкодована вартість  

кредиту  розраховується  як  поточна  вартість  очікуваних  грошових  коштів, включаючи  

кошти,  що  відшкодовані  по  гарантіям  і  забезпеченню,  дисконтовані  з врахуванням 

первісної процентної ставки по даному кредиту. 

Формування резервів протягом звітного року відбувалося згідно з національним законодавством. 

За станом на кінець кожного звітного періоду здійснювалась переоцінка кредитного портфеля. 

При цьому використовувалася затверджена нормативними актами Національного Банку України 

система рейтингування кредитів, і створювалися реальні резерви на відшкодування втрат за 

активними операціями. 

У ПАТ КБ "ПРИВАТБАНКУ" виконується формування резерву на  покриття можливих збитків 

по кредитним операціям (Примітки 7) відповідно до вимог Постанови Правління Національного 

Банку України №279 від 06.07.2000р. з останніми змінами та доповненнями і розробленого на 

його основі внутрішньобанківського Положення. Резерв формується Банком у валюті активу, 

витрати на формування резерву Банк визнає в гривневім еквіваленті за офіційним курсом на дату 

формування. 

У розрахунку на кожну конкретну кредитну операцію розмір резерву дорівнює чистому 

кредитному ризику, помноженому на  відповідну норму резервування в  залежності від 

рейтингу цієї операції. 

У процесі розрахунку резерву при визначенні чистого кредитного ризику сума валового 

кредитного ризику по кожній кредитній операції окремо зменшується на вартість 

прийнятого забезпечення. Вартість забезпечення зважується на відповідний коефіцієнт у 

залежності від виду забезпечення і від рейтингу кредитної операції. 

З метою визначення рейтингу кредитної операції Банком оцінюється фінансовий стан 

позичальників: 

- юридичних осіб - відповідно до внутрішньобанківської методики; 

- банків - на підставі затвердженої внутрішньобанківської методики оцінки фінансового стану 

Банку-контрагента; 

- позичальника-фізичної особи - на основі затвердженої внутрішньої Банківської методики. 

Оцінка обслуговування боргу здійснюється щомісячно. 

Також ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" формує резерви під портфель однорідних споживчих  кредитів. 

Резерви  визначаються  Банком  щомісяця у залежності від кількості днів прострочення 

основного боргу та/або відсотків/комісій за ним. 
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Контроль за коректністю формування страхових резервів по активних операціях, а також за 

адекватністю рейтингів кредитних операцій покладається на окремий структурний підрозділ 

Банку. 

Банк формує резерви під кореспондентські рахунки відповідно до вимог Постанови Правління 

Національного Банку України №279 від 06.07.2000р. з останніми змінами та доповненнями. 

Розмір резерву визначається виходячи з групи, до якої віднесена країна Банку-контрагента 

відповідно до вимог Національного Банку України (Примітка 6). 

У процесі списання кредитної заборгованості за рахунок страхового резерву Банк керується 

Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" в останній редакції та "Порядком 

погашення безнадійної заборгованості за рахунок страхового резерву", що розроблений у Банку. 

Заборгованість списується с балансу за рішенням Кредитного Комітету відповідного рівня в 

залежності від суми заборгованості за умови, що є підставою для її списання згідно ЗУ "Про 

оподаткування прибутку підприємств", а саме: заборгованість визнана безнадійною, страховий 

резерв сформований у повному обсязі, та був проведений повний комплекс заходів, направлених 

на її погашення. 

У випадку повернення боржником раніше списаних кредитів Банк: 

- зменшує  суму  витрат  на  формування  резерву  на  суму  погашення,  якщо 

заборгованість було списано в поточному році, 

- збільшує   суму   доходів   на   суму   погашення   за   рахунками   для   обліку 

повернення списаних активів, якщо заборгованість було списано в минулих роках. 

Банк користується методом нарахування для визнання процентних доходів за кредитами та 

нараховує їх щоденно (Примітка 25). 

В порядку аналогічному до порядку списання кредитної заборгованості списання  нарахованих 

до отримання процентів за рахунок резерву, якщо їх стягнення є  неможливим, здійснюється.  

Відповідні структурні підрозділи Банку продовжують вести роботу, що направлена на 

вдосконалення технічного забезпечення та автоматизації процесу оцінки кредитів по 

амортизованій вартості з використанням ефективної процентної ставки. 

Станом на кінець дня 31.12.2010 р. сума кредитів, що надані за операціями репо суб'єктам 

господарювання складає 0 тис.грн. 

 

Примітка 1.7. "Цінні папери у портфелі Банку на продаж" 

 

Протягом 2010 року у портфелі ПАТ КБ "ПРИВАТБАНКУ" на продаж обліковувалися боргові 

цінні папери з фіксованою датою погашення. Придбані в портфель на продаж цінні папери 

відображаються за балансовими рахунками груп 141, 143, 310 та 311 Плану рахунків. 

Аналітичний облік цінних паперів за балансовими рахунками груп 141, 143, 310 та 311 ведеться в 

розрізі їх емітентів та випусків. 

Цінні папери в портфелі на продаж відображаються за справедливою вартістю. Дохід за 

борговими цінними паперами визнається під час кожної переоцінки, але не рідше одного разу на 

місяць. Амортизація дисконту (премії) здійснюється одночасно з нарахуванням процентів. 

Витрати на операції, пов'язані з придбанням боргових цінних паперів у портфель на продаж, 

відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії) під час первісного визнання цих цінних 

паперів.  

Банк визнає процентні доходи за цінними паперами в портфелі на продаж на дату їх переоцінки та 

обов'язково на дату балансу, але не рідше одного разу на місяць.  

 

Примітка 1.8. "Цінні папери у портфелі Банку до погашення" 

 

Цінні папери, що придбані в портфель до погашення протягом 2010 року відображаються за 

балансовими рахунками груп 142, 144 та 321 Плану рахунків. Аналітичний облік цінних паперів 
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за балансовими рахунками груп 142, 144 і 321 ведеться в розрізі їх емітентів та випусків.  

У портфелі до погашення обліковуються придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами 

або з платежами, що можна визначити, а також з фіксованим строком погашення. Боргові цінні 

папери відносяться до портфеля до погашення, якщо банк має намір та змогу утримувати їх до 

строку погашення з метою отримання процентного доходу.  

Придбані боргові цінні папери відображаються в бухгалтерському обліку в розрізі таких 

складових: номінальна вартість, дисконт або премія, сума накопичених процентів на дату 

придбання. Витрати на операції, здійснені під час придбання боргових цінних паперів, 

уключаються у вартість придбання та відображаються за рахунками з обліку дисконту (премії).  

За цінними паперами в портфелі Банку до погашення Банк визнає процентні доходи, у тому числі 

у вигляді амортизації дисконту (премії) із застосуванням принципу нарахування та методу 

ефективної ставки відсотка.  

Нарахування процентів, які мають бути сплачені емітентом, за борговими цінними паперами 

здійснюється за процентною ставкою купона. 

Боргові цінні папери в портфелі банку до погашення підлягають перегляду на зменшення їх 

корисності.  

Банк постійно на дату балансу оцінює свій намір та змогу утримувати цінні папери до погашення. 

 

Інвестиційна нерухомість - це власні або орендовані на умовах фінансової оренди земельні 

ділянки, будівлі, споруди, які розташовуються на землі, утримувані з метою отримання орендних 

платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для виробництва та постачання товарів, 

надання послуг, адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. 

Якщо об'єкти, що використовуються в різних цілях, тобто для отримання доходу від оренди або 

для приросту вартості, можуть окремо продаватися або здаватися в оренду за договором 

фінансової оренди, то ведеться їх окремий облік. 

Якщо частини одного об'єкта не можуть бути продані окремо, такий об'єкт визнається як 

інвестиційна власність за умови, що частина об'єкта, яка використовується для власних потреб, є 

несуттєвою для цілей продажу, надання послуг або для адміністративних цілей. 

Майно, яке призначене для продажу у перебігу  звичайної діяльності (надання послуг, 

адміністративних цілях  та  здавання  в оренду іншій компанії) не належить до інвестиційної 

нерухомості. 

У якості активу інвестиційна нерухомість визнається тільки якщо: 

- є  впевненість,  що  у  майбутньому  така  інвестиційна  нерухомість  принесе економічну 

користь,та 

- вартість інвестиційної нерухомості може бути цілком вірогідно оцінена. 

Первісно інвестиційна нерухомість визнається за вартістю придбання (враховуючі 

ціна покупки та прямі витрати на придбання). 

Надалі підлягає переоцінці на дату звітності інвестиційна нерухомість та обліковуються за 

справедливою вартістю, яка засновується на її ринковій вартості. 

Проводити оцінку мають незалежні експерти з оцінювання майна. 

Станом на кінець дня 31.12.2010р. активи за статтею "Інвестиційна нерухомість" відсутні. 

 

Примітка 1.10. "Основні засоби" 

 

Під час визнання та обліку основних засобів Банк керується НП(С)БО 7 "Основні 

засоби" та нормами Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних 

активів Банків України, затвердженої Постановою Правління Національного Банку України 

№480 від 20.12.2005р. в останній редакції (Примітка 12). 

Первісне визнання основних засобів Банк здійснює за собівартістю, яка складається із фактичних 

витрат на придбання, та витрат по приведенню їх у стан, придатний до використання. Об'єкт 
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основних засобів або нематеріальній об'єкт визнається у якості активу, якщо: є ймовірність 

одержання майбутніх економічних вигод, пов'язаних з його використання, і його вартість може 

бути достовірно визначена. 

На початку звітного року Банк переглянув методи амортизації та діапазон строків корисного 

використання основних засобів. Метод амортизації залишився без змін-прямолінійний.  При 

перегляді строків корисного використання ОЗ Банк враховував: 

- очікуваний ефект від використання об'єкта ОЗ і з урахуванням його потужності та фізичної 

продуктивності; 

- строки корисного використання подібних об'єктів ОЗ з урахуванням фізичного і морального 

зносу; 

- очікувану економічну вигоду при використанні об'єкта ОЗ; 

- правові або інші обмеження в частині строку використання об'єкта ОЗ. 

  

Нарахування  амортизації  за  основними  засобами  здійснюється у 2010р.  за такими 

нормами: 

Основні засоби   Норми амортизації, %  Строки                   Норми 

амортизації, % Строки                                           

                                      корисного                                          корисного 

                                      використання, роки                            використання, 

роки 

                  2009 рік                                                     2010 рік 

Будівлі             2                  50                                  2                 

50 

Квартири         2                  50                                  2                 

50 

Вантажні автомобілі 10                  10                                 10                 

10 

Меблі             10                  10                                 10                 10 

Гаражі             10                  10                                 10                 10  

Дизельна  

електростанція     12,5              8                                 10                 

10 

Банкомати         14,3              7                                 10                 10 

Касові апарати     14,3              7                                 20                 

5 

Легкові автомобілі 17                  6                                 10                 

10 

Оргтехніка         20                  5                               20              

 5 

Електроприлади     20                  5                               20             

 5 

Банківський модуль 20                  5                               12,5            

 8 

Радіостанції     20                  5                               20              5 

Міні АТС         20                  5                               10             

10 

Засоби сигналізації 20                  5                               20             

5 

Комп'ютерна техніка25                  4                               25             

4 



78 

 

Газові пістолети 25                  4                               25             

4 

Електронасоси     33,3                 3                               20             

5 

Рекламні щити     33,3              3                               33,3 

        3 

 

Амортизація за новими нормами розраховується від залишкової вартості ОЗ виходячи з нового 

строку корисного використання починаючи з місяця наступного за місяцем зміни строку 

корисного використання. Метод амортизації відображає процес очікуваного споживання банком. 

Якщо очікуваний термін служби певних компонентів основних засобів відрізняється від 

загального строку корисного використання цих необоротних активів, такі компоненти 

виділяються в окремі об'єкти обліку та амортизуються окремо відповідно до їх індивідуальним 

терміном служби.  

Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх 

виникнення. Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із 

наступним списанням вартості заміненого компоненту. 

Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння суми 

надходжень із балансовою вартістю та визнаються у звіті про фінансові результати. 

Банк у 2010 році проводив переоцінку об'єктів нерухомості за іншим методом. За цим методом 

переоцінена вартість об'єкта дорівнює його справедливій вартості, а накопичена амортизація 

дорівнює нулю. 

 

Примітка 1.11. "Нематеріальні активи" 

 

Нематеріальний актив - це ідентифікований немонетарний актив, який не має 

матеріально-речової форми. 

Об'єкти, які не відповідають визначенню нематеріального активу (окремий об'єкт обліку, 

контроль, майбутні економічні вигоди), визнаються витратами поточного періоду. 

Актив є ідентифікованим, якщо: 

1. його можна відокремити від компанії і продати, передати, отримати на нього ліцензію, здати в 

оренду або обміняти, або окремо, або разом із зв'язаним з ним договору, активом чи 

зобов'язанням;  

2. він виникає з договірних чи інших юридичних прав незалежно від того, чи можна його 

відділити від Банку / компанії або від інших прав і зобов'язань і передати іншому Банку / компанії. 

Кінцевий термін використання мають всі нематеріальні активи Банку та включають переважно 

капіталізоване програмне забезпечення. 

Придбані або виготовлені нематеріальні активи, Банк первісно оцінює за собівартістю. Банк 

обрав метод собівартості для облікової політики, згідно з яким після первісного визнання 

нематеріальний актив відображається за його собівартістю за вирахуванням накопиченої 

амортизації. 

На основі витрат капіталізуються придбані ліцензії на комп'ютерне програмне забезпечення, 

понесених на придбання та введення в експлуатацію конкретного програмного забезпечення. 

Пов'язані з розробкою унікальних програмних продуктів витрати, безпосередньо, які можуть 

бути ідентифіковані, контролюються Банком і, ймовірно, принесуть додаткові економічні вигоди, 

що перевищують витрати, обліковуються у складі нематеріальних активів. Капіталізовані 

витрати включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, 

та відповідну частину  накладних витрат. Усі інші витрати, пов'язані з програмним 

забезпеченням (наприклад, його обслуговуванням), відносяться на видатки по мірі їх здійснення. 

Банк застосовує прямолінійний метод при нарахуванні амортизації нематеріальних активів, за 



79 

 

яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на очікуваний 

період часу корисного використання нематеріального активу. 

Протягом звітного року Банк переглянув метод амортизації нематеріальних активів,  але не 

змінював його. Також Банк  здійснив перегляд строків корисного використання нематеріальних 

активів і, враховуючи те, що вони є оптимальними,  залишив їх без змін. 

Переоцінка первісної вартості нематеріальних активів в звітному році не здійснювалася. 

Станом на  кінець  дня  31.12.2010  року  угоди  на  придбання  в  майбутньому 

нематеріальних активів Банком не укладалися. 

Крім того на звітну дату відсутні нематеріальні активи, які б були надані у заставу. 

 

Примітка 1.12. "Оперативний лізинг (оренда)" 

 

У разі, коли всі ризики та доходи від оренди не передаються  орендодавцем  Банку і Банк 

виступає орендарем,  загальна  сума  орендних  платежів, у тому числі платежів,  що  

підлягають  виплаті  орендодавцю у  випадку  розірвання  орендної  угоди, включається  до  

звіту  про  фінансові  результати  рівними  частинами  протягом  строку оренди. 

Договір оренди та  акт  прийому-передачі обладнання складається у  разі  надання  Банком  

основних  засобів  в  оперативний  лізинг  відповідно  до законодавства. При складанні 

договору оренди дотримуються необхідні вимоги: 

- порядок передачі обладнання; 

- строки сплати орендних платежів; 

- права й обов'язки орендаря; 

- відповідальність сторін. 

За окремими аналітичними рахунками балансових рахунків для обліку основних засобів ведеться 

облік основних засобів, переданих в оперативний лізинг. 

Лізингодавець нараховує амортизацію на основні засоби, передані в оперативний лізинг, 

протягом строку оренди. 

 

Примітка 1.13. "Фінансовий лізинг (оренда)" 

 

Коли Банк виступає орендодавцем за  лізинговим контрактом, в межах якого передаються 

одержувачу лізингу всі ризики і вигоди, притаманні володінню, активи,  що  передаються  у  

лізинг,  відображаються  як  дебіторська  заборгованість  за фінансовим лізингом і 

обліковуються за дисконтованою вартістю майбутніх лізингових платежів. За фінансовим 

лізингом дебіторська заборгованість визнається на дату початку лізингу з використанням ставки 

дисконту, визначеної на дату лізингової угоди (датою лізингової угоди вважається дата 

укладення лізингового контракту або дата, коли сторони узгодили основні умови лізингу, 

залежно від того, яка з них раніше). 

Незароблений фінансовий дохід це різниця між повною вартістю такої заборгованості та її 

дисконтованою вартістю. Протягом строку лізингу визнається цей дохід із використання методу 

чистих інвестицій (до  оподаткування), який  відображає постійну періодичну норму доходу. 

Притаманні витрати, що безпосередньо пов'язані з організацією лізингу,  включаються  до  

початкової  суми  дебіторської  заборгованості  за  фінансовим лізингом, зменшуючи суму 

доходу, що визнається за період лізингу. Фінансовий дохід від лізингу відображається у складі 

процентного доходу у Звіті про фінансові результати. 

По мірі виникнення в результаті  однієї  або  кількох  подій  ("збиткові  події") визнаються 

збитки від знецінення у фінансовому результаті, що відбулися після  первісного визнання  

дебіторської  заборгованості  за  фінансовим  лізингом.  Збитки  від  знецінення визнаються 

шляхом створення резерву в розмірі різниці між чистою балансовою вартістю дебіторської  

заборгованості  за  фінансовим  лізингом  і  поточною  вартістю  очікуваних майбутніх  
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грошових  потоків  (без  урахування  майбутніх  кредитних  збитків,  які  ще  не понесені),  

дисконтованих  на  внутрішню  норму  доходності  за  лізинговим  контрактом. 

Розрахункові майбутні грошові потоки відображають грошові потоки, що можуть виникнути в 

результаті вилучення і продажу активів, які є предметом фінансового лізингу. 

Коли в основному всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням і Банк є одержувачем лізингу,  

Банку передаються,  активи,  одержані  в  лізинг,  обліковуються  у  складі основних засобів 

з дати початку лізингу за нижчою зі справедливої вартості отриманих в лізинг активів і поточної 

вартості мінімальних лізингових платежів. Придбані за договором фінансового лізингу активи, 

амортизуються протягом строку їх корисного використання або коротшого строку лізингу, якщо 

Банк не має достатньої впевненості в тому, що він отримає право власності на цей актив на 

момент закінчення лізингу. 

Передані у фінансовий лізинг(оренду) активи, обліковуються Банком- лізингодавцем як  

кредитна  операція  за  балансовими рахунками  для  обліку  кредитів, наданих суб'єктам 

господарювання. На основні засоби, передані у фінансовий лізинг, амортизація Банком не 

нараховується. 

Якщо об'єкт  фінансового  лізингу  (оренди)  повертається лізингодавцю  (Банку) за  

умовами  договору,  в  бухгалтерському  обліку  Банк  визнає  збільшення  за  статтею 

"Основні засоби та нематеріальні активи". 

Отримані лізингоодержувачем (Банком) у фінансовий  лізинг (оренду) основні засоби та 

нематеріальні активи, що обліковуються  за  найменшою  з  оцінок:  справедливою вартістю 

необоротного активу або теперішньою вартістю суми мінімальних лізингових (орендних) 

платежів. Пов'язані з оформленням договору про фінансовий лізинг (оренду) витрати 

лізингоодержувача,  включаються до вартості активу під час його первісного визнання і 

обліковуються за окремими аналітичними рахунками для обліку нематеріальних активів та 

основних засобів, отриманих у фінансовий лізинг. 

Протягом періоду очікуваного використання активу, лізингоодержувач (Банк) нараховує 

амортизацію основних засобів і нематеріальних активів, отриманих у фінансовий лізинг (оренду), 

за відповідним балансовим рахунком витрат. 

За умовою договору фінансового лізингу (оренди) під час переходу основних засобів і 

нематеріальних активів у власність лізингоодержувача, Банк відображає в бухгалтерському  

обліку  збільшення  за  аналітичними  рахунками  для  обліку  власних основних засобів та 

нематеріальних активів та відповідне зменшення за аналітичними рахунками для обліку активів, 

отриманих у фінансовий лізинг. 

 

Примітка 1.14. "Довгострокові активи, призначені для продажу та активи групи вибуття" 

 

Сукупність активів, які плануються до продажу або відчуження в інший  спосіб однією 

операцією, та зобов'язання, які прямо пов'язані з такими активами, що будуть передані (погашені) 

в результаті такої операції, утворюють групу вибуття. 

Група вибуття та необоротний актив та визнаються утримуваними для продажу у разі, якщо: 

- економічні вигоди очікується отримати від їх продажу, а не від їх використання за 

призначенням; 

- вони готові до продажу у їх теперішньому стані; 

- їх  продаж,  як  очікується,  буде  завершено  протягом  року  з  дати  визнання  їх 

такими, що утримуються для продажу; 

- умови їх продажу відповідають звичайним умовам продажу для подібних активів; 

Здійснення їх продажу має високу ймовірність, зокрема якщо підготовлено відповідний план або 

укладено твердий контракт про продаж, здійснюється  їх  активна  пропозиція  на  ринку за 

ціною, що відповідає справедливій вартості. 

На строк більше одного року період завершення продажу може бути продовжено в разі, якщо це 
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обумовлено обставинами, які перебувають поза контролем, яке продовжує виконувати план 

продажу. 

Не визнаються утримуваними для продажу необоротні активи, група вибуття, відчуження яких 

планується в інший спосіб, ніж продаж на дату балансу,. 

Первісне визнання групи вибуття та необоротних активів як утримуваних для продажу 

проводиться на дату, коли щодо активів, групи вибуття задовольняються умови, наведені вище, 

або на дату оприбуткування активів, придбаних з метою продажу. 

Якщо група вибуття, необоротні активи визнаються утримуваними для продажу після дати 

балансу, то таке визнання здійснюється на наступну дату балансу. 

Амортизація не нараховується на утримувані для продажу необоротні активи, у т. ч. необоротні 

активи, що входять до групи вибуття.  

Банк продовжує визнавати фінансові витрати та інші зобов'язання, що належать до зобов'язань 

групи вибуття, утримуваної для продажу. 

Зараховуються на баланс за вартістю придбання придбані (отримані, у.т.ч.  безкоштовно) активи, 

які визнаються необоротними активами, утримуваними для продажу.  

 

Примітка 1.15. "Припинена діяльність" 

 

У звітному періоді ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" припинення діяльності не мав. 

 

Примітка 1.16. "Похідні фінансові інструменти" 

 

Похідні фінансові інструменти обліковуються за справедливою вартістю. 

 

Примітка 1.17. "Податок на прибуток" 

 

У даній фінансовій звітності оподаткування показано відповідно до вимог законодавства із 

використанням податкових ставок та законодавчих норм, що є чинними або фактично набули 

чинності станом на звітну дату. Витрати з податку на прибуток включають поточні податки та 

відстрочене оподаткування та відображаються у Звіті  про фінансові  результати, якщо тільки 

вони не мають бути відображені безпосередньо у складі капіталу у зв'язку з тим, що вони 

стосуються операцій, які також відображені у цьому самому або іншому періоді безпосередньо у 

складі капіталу.  

Відстрочений податок на прибуток  розраховується  за методом  балансових зобов'язань  

відносно   перенесених  податкових збитків   та   тимчасових  різниць,   що виникають між 

податковою базою активів та зобов'язань та їхньою балансовою вартістю для  цілей фінансової 

звітності.   

Відповідно до  виключення при  початковому визнанні, відстрочений  податок  не  

визнається  для  тимчасових різниць,  що  виникають  при початковому визнанні активу або 

зобов'язання, яке не впливає на фінансовий результат або оподатковуваний прибуток у  

результаті операції, яка  не є об'єднанням. Відстрочені  податкові  зобов'язання  не 

обліковуються  для  тимчасових  різниць  при початковому визнанні гудвілу і, згодом, для 

гудвілу, який не вираховується для цілей оподаткування. Активи та зобов'язання з відстроченого 

оподаткування визначаються із використанням ставок оподаткування, які були введені в дію або 

повинні бути введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у 

періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці  або  зараховані перенесені податкові збитки. 

Відстрочені податкові  активи  по тимчасових різницях,  що  зменшують оподатковувану базу,  

та перенесені  податкові  збитки  відображаються лише  тією  мірою,  в якій  існує 

ймовірність    отримання    оподатковуваного    прибутку,    відносно  якого    можна    

буде реалізувати тимчасові різниці. 
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Поточний податок -  це  сума,  що,  як  очікується, має  бути сплачена податковим органам  

або  ними  відшкодована  стосовно оподатковуваного  прибутку  чи  збитків  за поточний  

та  попередні періоди.  Оподатковуваний  прибуток  або  збиток  базується  на оціночних  

показниках,  якщо  фінансова  звітність  ухвалюється  до моменту  подання відповідних  

податкових  декларацій.  Інші  податки, за  винятком  податку  на  прибуток, обліковуються 

у складі адміністративних та інших операційних витрат. Ставка  податку  на  прибуток  на  

протязі  звітного  року  залишалася незмінною та складала 25% об'єкту оподаткування.  

Податковий облік в Банку відокремлений від фінансового обліку і ведеться згідно Закону України 

"Про оподаткування прибутку підприємств". У зв`язку з тим, що податкове законодавство 

передбачає інші  вимоги,  щодо  обліку  доходів  та  витрат,  ніж  правила фінансового 

обліку, виникають різниці.  

- Витрати,  які  не  включаються  до  суми  валових  витрат  з метою  розрахунку 

податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку за рахунками 7 класу Плану 

рахунків банків України:  

  - витрати на поліпшення власних основних засобів, що перевищують норматив 10%; та 50% 

використаних паливно-мастильних матеріалів легковими автомобілями; 

  - представницькі витрати, що перевищують норматив 2%; 

  - витрати на спонсорство та доброчинність, що перевищують норматив 5%; 

  - витрати на штрафи, пені; 

  - витрати по формуванню страхового резерву по дебіторській заборгованості,  резерв по 

позабалансовим зобов`язанням (крім гарантій); 

  - 15% витрат від вартості товарів (робіт, послуг), придбаних у офшорних нерезидентів; 

  -  витрати пов`язані з уцінкою основних засобів; 

  - інші витрати, не підтверджені первинними документами, які дають право віднести витрати на 

собівартість. 

- Доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але визнаються в 

бухгалтерському обліку на рахунках 6 класу Плану рахунків банків України: 

  - нараховані  процентні та комісійні  доходи по кредитам клієнтам; 

  - результати від торгівлі цінними паперами (ведеться окремий облік); 

  - дохід від реалізації основних фондів 2-ї та 3-ї групи. 

- Доходи, які підлягають обкладенню податком на прибуток в звітному році, але не визначаються 

в бухгалтерському обліку на рахунках 6 класу: 

  - доходи, нараховані в попередньому році, а одержані або прострочені в звітному році; 

  - безоплатно отримані послуги. 

Термін   дії    тимчасових   різниць   залежить    від    строків погашення    активів    та 

нарахованих    доходів    за    укладеними    угодами,    спеціальні резерви    за    якими   

не включаються до суми валових витрат, а також від строків амортизації дисконтів за цінними 

паперами. В обліку, що веде банк, не виникає тимчасових податкових різниць, пов'язаних з 

фінансовими інвестиціями в дочірні та асоційовані компанії. 

Так як Банк не припиняв окремих видів діяльності, відповідно доходів (витрат), пов'язаних з 

прибутком (збитком) від такої діяльності не було. 

 

Примітка 1.18. "Власні акції, викуплені в акціонерів" 

 

Протягом звітного року Банк не викуповував власних акцій. Усі акції, що емітовані Банком,  

належать його акціонерам. Зареєстрований сплачений статутний капітал у звітному році зріс на  

1 049 336 584,00 грн. та склав 8 860 202 432,00 грн, що відображено у Звіті про власний капітал. 

 

Примітка 1.19. "Доходи та витрати" 
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Доходи - це результат отримання економічних вигод за певний період в результаті збільшення 

активів або зменшення зобов'язань, яке призводить до збільшення власного капіталу іншому, ніж 

за рахунок внесків учасників (власників капіталу). 

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, яке зумовлює приріст 

власного капіталу за умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена. 

Витрати - це зменшення економічних вигод за період в результаті вибуття активів або збільшення 

зобов'язань, яке призводить до зменшення власного капіталу, іншому, ніж за рахунок виплат 

учасникам (власникам капіталу). 

Витрати визнаються при виконанні наступних умов: 

- сума витрат може бути достовірно оцінена; 

- якщо виникає в майбутньому зменшення економічних вигод, пов'язаних зі зменшенням активу 

або збільшенням зобов'язань. 

Витрати відображаються в обліку в сумі, що дорівнює величині здійсненої оплати в грошовій чи 

іншій формі або величині визнаної кредиторської заборгованості. Величина оплати або 

кредиторської заборгованості визначається, виходячи з договірної ціни та інших умов, 

узгоджених постачальником і покупцем у договорі купівлі-продажу товарів, робіт, послуг. 

Під час визнання доходів та витрат Банк керується такими нормативними документами: 

НП(С)БО 15 "Дохід", НП(С)БО 31 "Фінансові витрати" та МСБО 30 "Розкриття інформації у 

фінансових звітах Банків та подібних фінансових установ". Бухгалтерський облік доходів та 

витрат у Банку регулюється Правилами бухгалтерського обліку доходів і витрат Банків України, 

затвердженими Постановою Правління Національного Банку України від 18 червня 2003 року 

№255 із змінами і доповненнями. 

Стосовно доходів та витрат Банк застосовує облікову  політику, що  'рунтується на принципах 

нарахування та обачливості, доходи та витрати відображаються в балансі у тому періоді, за який 

вони повинні бути нараховані (отримані). 

Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх 

виникнення незалежно  від  дати  надходження  або  сплати  грошових  коштів  (окрім  

штрафів,  які визнаються  за  касовим  методом).  Для  визначення  фінансового  результату  

звітного періоду  порівнюються  доходи  звітного  періоду  з  витратами,  що  були  

здійснені  для отримання цих доходів. Доходи не завищуються, а витрати не занижуються.  

Процентні та комісійні доходи та витрати Банку обліковуються за методом нарахування та 

касовим методом. 

Доходи  та  витрати  за  операціями  надання  (отримання)  послуг  визначаються  в 

бухгалтерському обліку по мірі їх надання (отримання). 

Отримані доходи, що належать до майбутніх періодів, Банк обліковує як відстрочені доходи. 

Здійснені витрати та платежі, що відносяться до майбутніх періодів, Банк відображає в обліку як 

відстрочені витрати. 

Касовий метод обліку використовується в наступних випадках: 

- при  отриманні  комісійної винагороди за  окремими  операціями, що обумовлені 

договорами; 

-  якщо не існує впевненості  щодо  погашення  боржником заборгованості  за нарахованими 

доходами (штрафи, пені, тощо); 

- коли сплата або отримання процентів відбувається у звітний період і ці проценти відносяться до 

звітного періоду. 

В решті випадків Банк використовує метод нарахування. 

 

Операційні доходи  та  витрати визнаються  Банком  за кожним видом діяльності окремо, 

тобто як доходи та витрати отримані або сплачені в результаті операційної,  інвестиційної  або  

фінансової  діяльності.  Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної 

операції Банку. 
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Виділяють такі доходи та витрати, що виникають в результаті операційної діяльності Банку: 

- процентні доходи і витрати; 

- комісійні доходи і витрати; 

- дохід у вигляді дивідендів; 

- прибутки (збитки) від торговельних операцій; 

- доходи від повернення раніше списаних активів; 

- витрати на формування спеціальних резервів Банку;  

- загальні адміністративні витрати; 

- інші операційні доходи і витрати; 

- податок на прибуток. 

При використанні активів Банку іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, 

роялті та дивідендів. 

Процентні доходи визнаються  у  тому  звітному  періоді,  до  якого  вони  належать,  та 

розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами  

Банку. 

Процентні  доходи та витрати нараховуються  Банком  щоденно,  за окремими фінансовими 

інструментами - у момент надання (отримання) послуги чи по настанню строку платежу, але не 

рідше одного разу на місяць. За угодами, що укладені Банком в останні 1-3 дні місяця, 

нарахування процентів може здійснюватися в наступному місяці. 

В бухгалтерському обліку роялті  визнаються  за  принципом  нарахування  відповідно до 

економічного змісту відповідної угоди. 

Дивідендні доходи визнаються в момент прийняття рішення про їх виплату. 

Для визнання процентів і роялті умовою є імовірність отримання Банком економічної вигоди, а 

дивідендів - достовірно оцінений дохід. 

Комісійні  доходи  і  витрати  визначаються як операційні  доходи  і  витрати  за  

наданими  або отриманими послугами, сума яких обчислюється пропорційно сумі активу або 

зобов'язання, або є фіксованою. 

У залежності від мети та основи обліку комісії за наданими або отриманими послугами 

поділяються на: 

- комісії,  які  отримуються  або  сплачуються  під  час  надання  послуг,  та  відразу 

визнають  доходами  або  витратами.  До  них  відносять  комісії  за  розрахунково-касове 

обслуговування клієнтів, за обслуговування кредитної заборгованості, за резервування кредитної  

лінії  (якщо  розрахунок  здійснюється  на  пропорційній  часу  основі  протягом строку дії 

зобов'язання) тощо; 

- комісії, що отримуються або сплачуються після виконання певних дій, та визнають як дохід або 

витрати після завершення певної операції. До таких комісій належать комісії за операціями на 

валютному ринку та ринку Банківських металів, за операціями з цінними паперами для клієнтів 

на комісійній основі, за розподіл акцій (часток) клієнтів, за довірче обслуговування клієнтів тощо. 

- комісії, що є невід'ємною частиною доходу або витрат фінансового інструменту. Ці комісії 

визнаються в складі первісної вартості фінансового інструменту і впливають на визначення суми 

дисконту та премії за цим фінансовим інструментом. До них відносять: 

- комісії, що отримані (сплачені) Банком за зобов'язаннями з кредитування (резервування 

кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту; 

- комісії, що отримані (сплачені) Банком від випуску боргових зобов'язань; 

- комісії  за  ініціювання  кредиту  що  отримані  (сплачені)  Банком  і  пов'язанні  з 

створенням або придбанням фінансового інструменту, що не обліковується в торговому 

портфелі з визнанням переоцінки через прибутки/збитки, а саме: 

- комісії за обговорення умов інструменту;  

- комісії за оцінку гарантій, застав; 

- комісії за оцінку фінансового стану позичальника; 
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- комісії за підготовку, оброблення документів, та завершення операції тощо. 

Комісії, які були отримані (сплачені) Банком за зобов'язання з кредитування (резервування 

кредитної лінії) під час ініціювання або придбання кредиту, визнаються невід'ємною частиною 

доходу або витрат фінансового інструменту, якщо є ймовірність того,  що  кредитний  договір  

буде  укладено.  Якщо  строк  наданого  зобов'язання  з кредитування закінчується без 

надання кредиту, то на кінець строку зобов'язання комісії визнаються комісійними доходами або 

витратами. 

Комісійні доходи та витрати за операціями з клієнтами нараховуються щомісячно (за 

виключенням разових комісій, що визнаються за касовим методом у момент надання/отримання 

послуги). 

За касовим методом визначаються також доходи  (витрати)  від  операцій  довірчого  

управління.  Доходи,  отримані  управителем  від  довірителів,  обліковуються  Банком  за 

балансовим рахунком для обліку доходів від довірчого обслуговування клієнтів. Доходи, 

передбачені за умовами угоди між управителем та контрагентом, Банк визнає за фактом 

досягнення передбаченого договором результату та обліковуватиме за позабалансовими 

рахунками  для  обліку  операцій  з  довірчого  управління  (Примітка  "Рахунки  

довірчого управління"). 

Процентні та комісійні доходи обліковуються за відповідними рахунками класів 1,2,3. 

У процесі обліку  доходів  та  витрат  від  амортизації  дисконтів  та  премій  за  цінними 

паперами  Банк  застосовує  принцип  нарахування  із  застосуванням ефективної ставки 

відсотка.  Дисконт  за  придбаними  або  врахованими  цінними  паперами  вважається 

процентним доходом Банку, одержаним авансом, і амортизується протягом періоду з дати 

придбання (врахування) до дати його погашення або продажу. Премія за придбаними цінними 

паперами зменшує процентні доходи за цінними паперами, амортизація премії здійснюється 

протягом періоду з дати придбання до дати погашення або продажу. 

З метою дотримання принципу обережності, доходи та витрати по отриманим та сплаченим 

штрафам обліковуються Банком за касовим методом, тобто відображення їх за статтями балансу 

здійснюється у момент їх надходження або сплати. 

Доходи та витрати за процентами за всіма борговими інструментами відображаються у звіті  про  

фінансові  результати  за  методом  нарахування  із  використанням  методу ефективної 

процентної ставки.  За цим методом  включаються до  складу  процентних доходів  та витрат і 

розподіляються протягом всього періоду дії усі комісії, які виплачують або отримують сторони 

договору і які є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки, витрати за угодою, а також 

усі інші премії та дисконти. 

Комісійні, що отримані або сплачені у зв'язку із формуванням або придбанням фінансового 

активу чи випуском фінансового зобов'язання (наприклад, комісійні за оцінку 

кредитоспроможності, оцінку чи облік гарантій або застави, врегулювання умов надання 

інструменту  та  обробку  документів  за  угодою) є складовою частиною комісійних,  які  є  

невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. Комісійні доходи за  зобов'язання  із  

надання кредиту за ринковими процентними ставками, отримані Банком, є невід'ємною частиною 

ефективної процентної ставки, якщо існує імовірність того, що Банк укладе конкретний 

кредитний договір та не плануватиме реалізації кредиту протягом короткого періоду часу після 

його надання. Банк не відносить зобов'язання із надання кредитів до фінансових зобов'язань, що 

відображаються за справедливою вартістю через фінансовий результат. 

У випадку, якщо виникають сумніви щодо можливості погашення кредитів або інших боргових 

інструментів, їх вартість зменшується до величини поточної вартості очікуваних грошових 

потоків, після чого процентний дохід обліковується на основі ефективної процентної ставки по 

даному інструменту, що використовувалась для оцінки збитку від знецінення. 

Усі інші виплати, комісійні та інші доходи і витрати, як правило, обліковуються за методом  

нарахування  в залежності  від   ступеня  завершеності  конкретної  операції,  що 
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визначається як частка фактично наданої послуги у загальному обсязі послуг, які мають бути  

надані.  Комісія  за  синдиковані кредити  відображається як  дохід,  коли  операцію 

синдикування завершено і Банк не залишає собі частину кредитного пакету, або, коли Банк  

залишає  собі  частину  кредитного  пакету  за  такою  ж  ефективною  процентною 

ставкою, що й інші учасники операції. 

Комісійні доходи та виплати в  результаті  переговорів  або  участі  в  переговорах  про 

проведення операції для третьої сторони (наприклад, придбання кредитів, акцій або інших цінних 

паперів чи придбання або продаж компаній), що отримуються після завершення відповідної 

операції, відображаються після завершення зазначеної операції. Виплати за управління активами 

та інші консультаційні послуги з управління визнаються на основі відповідних угод про надання 

послуг, як правило, пропорційно витраченому часу. Виплати за управління активами, що 

стосуються інвестиційних фондів, визнаються пропорційно протягом періоду надання послуг. 

Той же принцип застосовується до послуг з управління майном, депозитарних  послуг,  що  

надаються протягом тривалого періоду, та послуг  з  фінансового  планування. 

 

Примітка 1.20. "Іноземна валюта" 

 

Операція в іноземній валюті - це операція, яка виробляється або потребує розрахунків в іноземній 

валюті, включаючи операції, які виникають коли Банк: 

- купує або продає товари або послуги, ціна на які визначена в іноземній валюті; 

- отримує або надає грошові кошти, якщо суми, які підлягають отриманню або оплату, визначені 

в іноземній валюті 

або: 

- іншим чином купує або ліквідовує активи, або бере на себе зобов'язання, виражені в іноземній 

валюті, або погашає їх. 

 

При необхідності здійснення обліку операцій з іноземною валютою Банк керується 

Національним Положенням  (стандартом)  бухгалтерського  обліку  (далі  НП(С)БО)  21  

"Вплив  змін валютних курсів". 

Усі пасивні та активні операції, що здійснюються Банком в іноземній  валюті, відображаються  

в  бухгалтерському обліку  за  номіналом  (якщо  інше  не  передбачено законодавством). В 

звіті Баланс всі валютні залишки за статтями активів та зобов'язань наведено в  еквіваленті 

національної валюти за  курсом Національного Банку  України, встановленим на останній 

робочій день звітного року. 

Витрати та доходи, які виникають в результаті діяльності Банку, відображаються в національній 

валюті за офіційними курсами, встановленими Національним Банком України на  дату  

визнання  -  нарахування  або  отримання/сплати,  в  залежності  від  методу. Відповідним 

чином доходи та витрати відображаються у Звіті про фінансові результати. 

За  балансовим рахунком 6204 "Результат від торгівлі іноземною валютою та банківськими 

металами" відображається результат  переоцінки  валютних  статей  балансу. 

Політика керівництва щодо мінімізації ризиків збитку  внаслідок  зміни  курсу  іноземних  

валют, за звичайних умов діяльності Банку, базується  на  щоденному  управлінні валютною 

позицією в розрізі структурних та регіональних підрозділів окремо за кожною валютою, що 

дозволяє своєчасно приймати рішення щодо обмеження валютного ризику. Постійно 

здійснюється моніторинг і  прогноз динаміки курсів на валютному ринку України та 

міжнародних валютних ринках, аналізується співставлення тенденцій руху курсів та їх 

можливого впливу на наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу Банку,  що  

виникає через  несприятливі коливання курсів  іноземних валют.  З метою внесення в поточну 

діяльність коректив, спрямованих на обмеження ймовірних і очікуваних втрат, проводиться 

вимірювання та контроль операцій в іноземній валюті, планується збалансованість доходів та 
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витрат, що їх отримують/сплачують в іноземній валюті. 

 

Примітка 1.21. "Взаємозалік статей активів і зобов'язань" 

 

З метою мінімізації ризиків за наданими кредитами  позичальникам  та виходячи з принципу 

забезпеченості,   ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"  приймає  грошове  покриття  кредиту  у  

вигляді застави  майнових  прав  на  грошові  кошти  позичальника,  що  розміщується  у  

вигляді депозиту  в  Банку-кредиторі, за  умови  відповідності  строків  надання  кредиту  

строкам залучення депозиту. 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" укладає договір з позичальником про заставу майнових прав на 

грошові кошти, що зберігаються на рахунках у Банку, за яким надається право у разі невиконання 

позичальником зобов'язань за кредитним договором стягувати кошти з його рахунків на 

погашення цього боргу. 

У відповідності до статті 601 Цивільного кодексу України №435-ІV від 16.01.2003 року із змінами 

і доповненнями здійснюється взаємозалік статей активів та зобов'язань  

З зарахуванням зустрічних однорідних вимог, зобов'язання припиняється, строк виконання яких 

настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом 

пред'явлення вимоги, зобов'язання припиняються зарахуванням зустрічних однорідних вимог 

згідно заяви однієї з сторін. 

 

Примітка 1.22. "Звітність за сегментами" 

 

Сегмент визначається як компонент бізнесу Банку, який може бути виділений і який пов'язаний 

або з наданням продуктів та послуг (сегмент діяльності), або з наданням продуктів та послуг  у  

конкретному  економічному  середовищі  (географічний  сегмент),  в  якому  він 

наражається на ризики й одержує економічні вигоди, відмінні від ризиків і економічних вигод в 

інших сегментах.  

Сегменти, основна частина доходів яких походить від надання послуг  зовнішнім  клієнтам,  а  

також  доходи,  фінансові  результати  й  активи  яких перевищують 10% від загальних 

показників за всіма сегментами, розкриваються окремо.  

Географічні  сегменти  Банку  показані  у  цій  фінансовій  звітності  окремо  виходячи  з 

фактичного місця діяльності контрагента, тобто з урахуванням не юридичного, а економічного 

ризику. 

 

Основні  принципи  визнання  та  методи  оцінки  активів  та зобов'язань у  звітному  

періоді  не зазнали змін. 

Суттєвих  помилок у 2010 році в бухгалтерському обліку Банку за звітний та попередні періоди 

виявлено не було. Тобто коригування Банком не здійснювалися. 

  

Примітка 2. "Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність" 

 

Оцінка комплексу тенденцій, що визначали економічний та фінансовий стан України, дозволяє 

акцентувати увагу на факторах ризику, які формували економічні та фінансові умови 

функціонування економіки нашої країни в 2010 році. Основними серед них є:  

- збереження несприятливої для українських експортерів кон'юнктури на світових сировинних 

ринках і охолодження зовнішнього попиту на продукцію вітчизняного експорту, що обмежує 

темпи відновлення реального сектора економіки України;  

- зниження ліквідності бюджетної системи в кінці 2010 на початку 2011 років у зв'язку з 

недовиконанням дохідної частини держбюджету, що може вплинути на своєчасність 

фінансування витратної частини державного і місцевих бюджетів у поточному році; 
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- збільшення обсягу державного боргу і витрат на його обслуговування, при збереженні 

необхідності в нових запозиченнях і обмежених можливостях Центрального уряду у їх 

здійсненні, у зв'язку з узятими зобов'язаннями перед МВФ;  

- збереження негативного сальдо поточного рахунку, що буде чинити тиск на платіжний баланс і, 

ймовірно, призведе до подальшого зростання валового зовнішнього боргу;  

- обмежений рівень фінансування з боку банківського сектора, що стримує відновлення 

реального сектору економіки.  

ДЕРЖБЮДЖЕТ. У листопаді 2010 року виконання Державного бюджету характеризувався 

значним зростанням дохідної частини: за місяць обсяг надходжень склав 30,8 млрд. грн., Що є 

найбільшим показником з початку 2010 року (в середньому щомісячно до бюджету надходило 

близько 18 млрд. грн.). За підсумками 11 місяців 2010 року обсяг надходжень до держбюджету 

становив 215,3 млрд. грн., що на 7,3% більше аналогічного періоду минулого року. Тим не менш, 

рівень виконання річного плану по доходах бюджету за підсумками січня-листопада є невисоким 

(близько 85%). І вже в грудні 2010 податкові надходження знизилися вдвічі, до середньорічного 

рівня.  

Дефіцит Державного бюджету за підсумками 11 місяців 2010 року склав 52,3 млрд. грн. при 

цьому в листопаді, вперше за останні 7 місяців, спостерігався профіцит Держбюджету - 

перевищення доходів над витратами склало 4,3 млрд. грн. Таким чином, при збереженні існуючих 

тенденцій, річний дефіцит залишиться в рамках планових показників (54,1 млрд. грн.). 

У кінці грудня було прийнято рішення про надання другого траншу кредиту МВФ у розмірі 1,5 

млрд. дол. США, з яких 1 млрд. дол. США планується направити на покриття дефіциту 

Держбюджету. 

РЕАЛЬНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ. Динамка розвитку реального сектора економіки в 2010 року 

була загалом позитивною, хоча темпи зростання деяких базових галузей сповільнилися. Так, 

індекс виробництва базових галузей склав в аналізований період 6,9% (у жовтні - 9,3%). 

Найбільш високі темпи зростання були зафіксовані в січні-грудні 2010 року в таких базових 

видах економічної діяльності як обробна промисловість та роздрібна торгівля (13% і 6,8% 

відповідно, в порівнянні до 2009р.). Значний внесок у збільшення обсягів виробництва продукції 

обробної промисловості вносить машинобудування, що обумовлюється збереженням досить 

високого зовнішнього інвестиційного попиту на продукцію вітчизняного транспортного 

машинобудування.  

ЗОВНІШНІЙ СЕКТОР.  У зовнішньому секторі в грудні 2010 року збереглися тенденції 

попереднього місяця. Другий місяць поспіль сальдо поточного рахунку платіжного балансу і 

сальдо зведеного платіжного балансу мали негативні значення -0,5 млрд. дол. США і -0,1 млрд. 

дол. США, відповідно. У порівнянні з попереднім місяцем, у грудні відбулося скорочення 

дефіциту поточного рахунку, що було пов'язано зі збільшенням експортних поставок чорних 

металів, а також соняшникової олії та олійно-жирових культур. У той же час обсяги імпорту 

залишалися досить високими, а профіцит з капітального і фінансовому рахунку склав 0,4 млрд. 

дол. США, що не дозволило покрити дефіцит поточного рахунку. 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА, ГРОШОВО-КРЕДИТНА І ВАЛЮТНА ПОЛІТИКА. Ситуація на 

валютному ринку країни в 2010р. залишалася відносно стабільною. У грудні вклади населення у 

ВКВ збільшилися неістотно і склали $ 15,99 млрд., тоді як банки в зазначений період продали 

фізичним особам на $ 1,73 млрд. валюти більше, ніж купили. Обсяг операцій на міжбанківському 

валютному ринку за місяць збільшився на 19% і склав $ 21,6 млрд. Обсяг нетто-інтервенцій НБУ 

на валютному ринку в листопаді склав $ 0,38 млрд. (За останні 3 місяці - $ 1,55 млрд.), що 

дозволило задовольнити попит на валюту з боку населення (приріст готівкової валюти поза 

банками в листопаді склав $ 1,5 млрд., місяцем раніше - $ 1,7 млрд.) і потреби імпортерів, які 

формують запаси продукції в передноворічний період. Сальдо рахунку поточних операцій 

залишалося негативним, тоді як приплив валюти в країну підтримувався, в основному, за рахунок 

надходжень з фінансового та капітального рахунками. Обсяг золотовалютних резервів на початок 
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грудня склав $ 33,5 млрд. 

Грошово-кредитна політика в аналізований період залишалася стриманою. Незважаючи на 

позитивну динаміку клієнтських пасивів (що призвело до подальшого зниження ставок за 

залученими ресурсами), відновлення кредитування було стриманим, як слідство все ще високу 

вартість хеджування кредитних ризиків та обмеженого платоспроможного попиту на кредити. 

Разом з тим, наявність надлишкової ліквідності і зниження прибутковості альтернативних 

кредитуванню інструментів розміщення ресурсів (у т.ч. ОВДП), позитивно відбилося на 

кредитній активності банківського сегменту. Так, кількість банків, що кредитують поступово 

збільшується, а обсяги надання нових кредитів громадянам і підприємствам в порівнянні з 

жовтнем збільшилися на 16% і 29% відповідно.  

Незважаючи на збереження проблем з платоспроможністю в окремих установ, в цілому по 

банківській системі спостерігався надлишок ліквідності, яку НБУ намагався стерилізувати за 

допомогою розміщення депозитних сертифікатів. 

Незважаючи на збереження проблем з платоспроможністю в окремих установ, в цілому по 

банківській системі спостерігався надлишок ліквідності, яку НБУ намагався стерилізувати за 

допомогою розміщення депозитних сертифікатів.  

Загальний обсяг нових депозитів у листопаді 2010 р. збільшився до 100,3 млрд. грн, і перевищив 

середній обсяг за попередні 12 місяців (94 млрд. грн). 

Обсяги депозитів домашніх господарств, залучених протягом листопада, зменшилися до 43,4 

млрд. грн, і були менше від середнього обсягу за попередні 12 місяців (51,6 млрд. грн). Обсяги 

депозитів за 12-місячним кумулятивними даними (річне літочислення) зменшилися на -2,1% в 

річному численні. При цьому спостерігалося зменшення обсягів депозитів у річному обчисленні в 

гривні (на -0,4%), у доларах (на -2,9%), у євро (на -4,9%). 

Загальний обсяг нових кредитів у листопаді 2010 р. збільшився до 111,6 млрд грн у порівнянні з 

жовтнем і перевищив середній обсяг за попередні 12 місяців (87,3 млрд грн). 

Обсяги кредитування домашніх господарств протягом листопада збільшилися в порівнянні з 

жовтнем до 6,7 млрд грн і перевищили середній обсяг за попередні 12 місяців (4,3 млрд грн). 

Обсяги кредитування в річному численні виросли на 6%, в т.ч. споживчих кредитів - на 6,7% і 

кредитів на нерухомість - на 3,9%. 

Якість дохідних активів банківського сектора істотних змін не зазнало. Так, обсяг простроченої 

заборгованості залишається на відносно стабільному рівні, а обсяг нових відрахувань в резерви за 

активними операціями помітно скоротився (з 4,1 млрд. грн. В жовтні до 1,1 млрд. грн. в 

листопаді). Останнє дозволило банківському сектору помітно поліпшити фінансовий результат 

(чистий прибуток за результатами листопада склала 1,2 млрд. грн.). При фактично незмінних 

показниках ефективності операційної діяльності. 

У листопаді вступило в силу Постанова НБУ № 424 від 13.10.2010 р., що конкретизують критерії 

і спрощує можливості списання банками безнадійної заборгованості за кредитами (кредити, 

класифіковані як "сумнівні" і "безнадійні" складають близько 15% портфеля банківської 

системи), а в грудні банкам було направлено лист регулятора з рекомендацією прискорити 

"процедуру очищення балансів від проблемної заборгованості". 

  

 

Текст аудиторського висновку 

УКРАЇНА 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА "НОРМАН АУДИТ" 

(044) 486-15-02;   (097) 682-73-52 

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1277, рішення АПУ від 

26.01.2001р. за № 98, 

продовжено до 23.12.2015р., рішення АПУ від 23.12.2010р., №224/3. 
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ЗВІТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА ЩОДО 

ФОРМУЛЮВАННЯ ДУМКИ ТА НАДАННЯ ЗВІТУ ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 

Учасникам та керівництву ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", 

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку 

 

Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства комерційного банку 

"ПРИВАТБАНК" (надалі - "Банк"), що додається, яка включає баланс Банку станом на 31 грудня 

2010р. 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 

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 комерційного банку "ПРИВАТБАНК" станом на 31 

грудня 2010р., 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 

комерційного банку "ПРИВАТБАНК" за 2010 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. 
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ 

ЩОДО ВИМОГ РІШЕННЯ ДКЦПФРУ від 19.12.2006 року за №1528 із змінами: 

 

За видами активів: 

 

Загальна сума активів за 2010 рік збільшилась на 27 371 091 тис. грн. або на 31,80%, і станом на 

кінець дня 31 грудня 2010 року складала 113 437 222 тис. грн. 

Аналізуючи статті активів, слід відзначити, що протягом 2010 року структура активів Банку 

зазнала значних змін. Збільшились в абсолютному виразі грошові кошти та їх еквіваленти на 10 

474 687 тис. грн. або на 113,22%. 

Кошти в інших банках зменшились на 3 868 739 або на 74,60%. 

У складі активних операцій з клієнтами збільшились залишки за кредитами та заборгованістю 

клієнтів на 23 770 232 тис. грн. (38,58%). 

Основні засоби та нематеріальні активи протягом року збільшились на 489 580 тис. грн. (на 

37,31%). 

Інші фінансові активи зменшились на 4 060 440 тис. грн. (56,69%). 

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 2010 року цей показник становив 73,51%. 

Інвестиції в асоційовані компанії збільшились на 229 679 тис. грн. (28,87%). 

Таким чином, аудитори висловлюють думку про ефективну роботу Банку протягом 2010 року. 

 

Зобов'язання: 

 

Зобов'язання Банку збільшились у 2010 році на 25 761 842 тис. грн. (33,39%) в порівнянні з 2009 

роком. 

Найбільша питома вага зобов'язань припадає на кошти клієнтів, які складають 75 182 793 тис. грн. 

(74,03%) всіх зобов'язань. 

Всі зобов'язання підтверджені первинними бухгалтерськими документами. 

 

КАПІТАЛ БАНКУ 

 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року балансовий капітал Банку (клас 5 пасивів) становив 11 

879 968 тис. грн., що на 1 609 249 тис. грн. або на 15,67 відсотка збільшився в порівнянні з 2009 

роком. 

Балансовий капітал Банку (5 клас пасивів) станом на кінець дня 31.12.2010 року складався: 

 

- Статутний капітал - 8 860 202 тис. грн. 

- нерозподілений прибуток - 1 499 979 тис. грн. 

- резервні та інші фонди банку - 1 519 787 тис. грн. 

- чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку - 11 879 968 тис. 

грн. 

 

Коефіцієнт співвідношення власного капіталу та активів Банку дорівнює 10,47%. Оптимальне 

значення показника повинно бути більше, ніж 9%. 

 

Коефіцієнт співвідношення Статутного капіталу до балансового капіталу (капіталу - брутто) 

дорівнює 74,58%. Оптимальне значення показника повинно бути більше 15-50%. 

Аудитори висловлюють думку про достатність капіталу Банку станом на кінець дня 31.12.2010р. 
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Про відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства: 

 

Розрахункова вартість чистих активів станом на кінець дня 31.12.2010 року складає 11 879 968 

тис. грн. 

Статутний капітал складає 8 860 202 тис. грн. 

Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 3 019 766 

тис. грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним 

капіталом становить 3 019 766 тис. грн. 

Вартість чистих активів акціонерного товариства більша від статутного капіталу. Вимоги п.3 

ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються. 

 

Про сплату статутного фонду (капіталу): 

 

Згідно Статуту (нова редакція), затвердженого загальними зборами акціонерів від 20.03.2010р., 

погодженого НБУ від 20 квітня 2010 року, державну реєстрацію змін до установчих документів 

проведено державним реєстратором Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради  

23.04.2010р., номер запису 12241050047006727, Статутний капітал Банку складає 8 860 202 

432,00 гривень (вісім мільярдів вісімсот шістдесят мільйонів двісті дві тисячі чотириста тридцять 

дві гривні) 00 копійок. 

Статутний капітал поділений на 48 490 600 (сорок вісім мільйонів чотириста дев'яносто тисяч 

шістсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 182,72 грн. (сто вісімдесят дві 

гривні) 72 копійки кожна. 

Фактично сплачений Статутний капітал станом на кінець дня 31.12.2010 року складає 8 860 202 

432,00 гривень (вісім мільярдів вісімсот шістдесят мільйонів двісті дві тисячі чотириста тридцять 

дві гривні) 00 копійок, тобто сплачений повністю. 

Емісію акцій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

13.05.2010р., свідоцтво №192/1/10. 

 

Акціонерами Публічного акціонерного товариства комерційного банку "ПРИВАТБАНК" 

являються: 

 

АУДИТ ОБОВ'ЯЗКОВИХ ЕКОНОМІЧНИХ НОРМАТИВІВ 

РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 

 

1. НОРМАТИВ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ (Н1). 

 

Регулятивний капітал банку обчислюється за формулою: 

 

РК = ОК + ДК - В 

К = К1 - (03 - К1), 

де: 

РК - регулятивний капітал банку; 

ОК - основний капітал (капітал 1-го рівня); 

ДК - додатковий капітал (капітал 2-го рівня); 

В - відвернення. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року фактично розмір регулятивного капіталу Банку 

становив 11 562 125 тис. грн., тобто норматив виконувався протягом усього звітного періоду у 

повному обсязі. 
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2. НОРМАТИВ АДЕКВАТНОСТІ РЕГУЛЯТИВНОГО КАПІТАЛУ (Н2). 

 

Це співвідношення регулятивного капіталу банку і сумарних активів, зваженого відносно 

відповідних коефіцієнтів за ступенем ризику. Співвідношення регулятивного капіталу банку (РК) 

і активів (Ар) визначає достатність капіталу банку для проведення активних операцій з 

урахуванням ризиків, які характерні для різноманітних видів банківської діяльності. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу розраховується за формулою: 

 

Н2 = РК/Ар   100, 

де: 

Ар - активи, зважені на відповідний коефіцієнт ризику залежно від групи ризику, до якої 

віднесено актив. 

Значення нормативу Н2 не може бути меншим, ніж 10 відсотків. 

При визначенні адекватності регулятивного капіталу банку його активи підраховуються з 

урахуванням коефіцієнтів ризиків. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу банком витримується в повній мірі протягом 

усього звітного періоду. Станом на кінець дня 31.12.2010 року показник складав 11,18%. 

 

3. НОРМАТИВ АДЕКВАТНОСТІ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ (Н3). 

 

Це співвідношення основного капіталу до загальних активів банку, зменшених на суму створених 

відповідних резервів. 

Співвідношення основного капіталу (ОК) до загальних активів банку, зменшених на суму 

створених відповідних резервів (ЗА), визначає достатність капіталу, виходячи із загального 

обсягу діяльності, незалежно від розміру будь-яких ризиків. 

Норматив адекватності основного капіталу банку розраховується за формулою: 

 

Н3 = ОК/ЗА   100%, 

де: 

ОК - основний капітал банку; 

ЗА - загальні активи. 

Значення нормативу Н3 має бути не меншим ніж 9%. 

Протягом звітного періоду значення цього коефіцієнта перевершувало норматив. 

Середньозважене значення за грудень 2010 року становило 9,03%. Норматив виконувався у 

повному обсязі. 

 

4. НОРМАТИВ МИТТЄВОЇ ЛІКВІДНОСТІ (Н4). 

 

Норматив миттєвої ліквідності (Н4) розраховується за формулою: 

 

Н4 = (Ккр + Ка)/Рп   100%, 

де: 

Ккр - кошти на кореспондентському рахунку; 

Ка - кошти в касі; 

Рп - поточні рахунки для розрахунку нормативу миттєвої ліквідності. 

Значення нормативу має бути не меншим ніж 20%, 

Станом на кінець дня 31.12.2010р. норматив миттєвої ліквідності складав 42,60%. З початку року 

показник витримувався постійно. 

 

5. НОРМАТИВ ПОТОЧНОЇ ЛІКВІДНОСТІ (Н5). 
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Норматив поточної ліквідності (Н5) (з кінцевим строком погашення до 30 днів) розраховується за 

формулою: 

 

Н5 =Апв/(Рп+3)   100%, 

де: 

Апв - активи первинної та вторинної ліквідності; 

Рп - поточні рахунки для розрахунку нормативу поточної ліквідності; 

З - зобов'язання банку. 

Значення нормативу Н5 має бути не меншим ніж 40%. Протягом звітного періоду значення цього 

показника значно перевищувало норматив. Станом на кінець дня 31.12.2010 року значення 

показника складало 75,24%. 

Норматив виконувався протягом всього звітного періоду. 

 

6. НОРМАТИВ КОРОТКОСТРОКОВОЇ ЛІКВІДНОСТІ (Н6). 

 

Норматив короткострокової ліквідності (Н6) розраховується як співвідношення ліквідних активів 

до суми поточних рахунків для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності і 

короткострокових зобов'язань і розраховується за формулою: 

 

Н6 = Ал/(Рп+Зк)   100%, 

де: 

Ал - ліквідні активи; 

Рп - поточні рахунки для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності; 

Значення нормативу Н6 має бути не меншим, ніж 60%. 

Станом на кінець дня 31 грудня 2010 року значення показника складало 111,66%. Норматив 

витримувався протягом усього звітного періоду. 

 

7. НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ НА ОДНОГО 

КОНТРАГЕНТА (Н7). 

 

Норматив максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) розраховується 

за формулою: 

 

Н7 = Зс/РК   100%, 

де: 

Зс - сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим 

лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, 

простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100% суми позабалансових зобов'язань, 

виданих щодо одного контрагента (або групи пов'язаних контрагентів), за мінусом сформованих 

резервів під ці операції щодо такого контрагента; 

РК - регулятивний капітал банку. 

Значення нормативу Н7 не має перевищувати 25%. 

Норматив витримувався постійно протягом всього звітного періоду. Максимальне значення у 

грудні 2010 року становило 22,76%. 

 

8. НОРМАТИВ ВЕЛИКИХ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ (Н8). 

 

Норматив "великих" кредитних ризиків (Н8) розраховується за формулою: 

 



95 

 

Н8 = Зв/РК, 

де: 

Зв - сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим 

лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, 

простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100% суми позабалансових зобов'язань, що 

враховуються в комерційному банку за "великими" кредитами за одним контрагентом (або 

групою пов'язаних контрагентів), за мінусом сформованих резервів під ці операції щодо такого 

контрагента; 

РК - регулятивний капітал банку. 

Значення нормативу Н8 не має перевищувати 8-кратний розмір регулятивного капіталу банку. 

Протягом всього звітного періоду норматив витримується постійно. У грудні 2010 року 

максимальне значення показника становило 312,97%. 

 

9. НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ КРЕДИТІВ, ГАРАНТІЙ ТА ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, 

НАДАНИХ ОДНОМУ ІНСАЙДЕРУ (Н9). 

 

Норматив максимального розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих одному 

інсайдеру розраховується за формулою: 

 

Н9 = Зін/РК   100%, 

де: 

Зін - сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим 

лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, 

простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100%  суми позабалансових зобов'язань 

щодо одного інсайдера, за мінусом сформованих резервів під ці операції щодо такого інсайдера; 

РК - регулятивний капітал банку. 

Значення нормативу Н9 не має перевищувати 5%. У Банку цей норматив протягом звітного 

періоду витримувався. 

Максимальне значення нормативу у грудні 2010 року складало 1,84%. 

 

10. НОРМАТИВ МАКСИМАЛЬНОГО СУКУПНОГО РОЗМІРУ КРЕДИТІВ, ГАРАНТІЙ ТА 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВ, НАДАНИХ ІНСАЙДЕРАМ (Н10). 

 

Норматив максимального сукупного розміру кредитів, гарантій та поручительств, наданих 

інсайдерам (Н10) розраховується за формулою: 

 

Н10 = СЗін/РК   100%, 

де: 

СЗін - сукупна заборгованість за строковими депозитами, кредитами, факторингом та фінансовим 

лізингом, векселями, борговими цінними паперами, акціями, дебіторською заборгованістю, 

простроченими/сумнівними нарахованими доходами, 100% суми позабалансових зобов'язань 

щодо всіх інсайдерів, за мінусом сформованих резервів під ці операції щодо всіх інсайдерів; 

РК - регулятивний капітал банку. 

Значення нормативу Н10 не має перевищувати 30%. Норматив витримувався протягом всього 

звітного періоду у повному обсязі. У грудні 2010 року максимальне значення показника 

становило 5,92%. 

 

11. НОРМАТИВ ІНВЕСТУВАННЯ В ЦІННІ ПАПЕРИ ОКРЕМО ЗА КОЖНОЮ УСТАНОВОЮ 

(Н11). 
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Норматив інвестування в цінні папери окремо за кожною установою (Н11) розраховується за 

формулою: 

 

Н11 = Кін/(РК+ЦП+Вак)   100%, 

де: 

Кін - кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (часток/паїв) окремо за кожною 

установою; 

РК - регулятивний капітал банку; 

ЦП - цінні папери в портфелі банку на продаж та па інвестиції з урахуванням загальної суми 

сформованого резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж та на інвестиції; 

Вак - вкладення в капітал (що не консолідуються) інших банків та установ у розмірі 10 і більше 

відсотків їх статутного капіталу та в дочірні установи. 

Значення нормативу Н11 не має перевищувати 15%. Норматив витримувався протягом всього 

звітного періоду. Середньозважене значення показника у грудні 2010 року становило 3,53%. 

 

12. НОРМАТИВ ЗАГАЛЬНОЇ СУМИ ІНВЕСТУВАННЯ (Н12). 

 

Норматив загальної суми інвестування (Н12) розраховується за формулою: 

 

Н12 = Кін/(РК+ЦП+Вак)   100%, 

де: 

Кін - кошти банку, що інвестуються на придбання акцій (часток/паїв) будь-яких юридичних осіб; 

РК - регулятивний капітал банку; 

ЦП - цінні папери в портфелі банку на продаж та на інвестиції з урахуванням загальної суми 

сформованого резерву під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж та на інвестиції; 

Вак - вкладення в капітал (що не консолідуються) інших банків та установ у розмірі 10 і більше 

відсотків їх статутного капіталу та в дочірні установи. 

Значення нормативу Н12 не має перевищувати 60%. Протягом звітного періоду значення 

нормативу виконується у повному обсязі. Середньозважене значення за грудень 2010 року 

становило 8,43%. 

 

13. НОРМАТИВ РИЗИКУ ЗАГАЛЬНОЇ ВІДКРИТОЇ (ДОВГОЇ/КОРОТКОЇ) ВАЛЮТНОЇ 

ПОЗИЦІЇ (Н13). 

 

Норматив ризику загальної відкритої (довгої/короткої) валютної позиції (Н13) розраховується по 

формулі: 

 

Н13 = ВП/РК   100%, 

де: 

ВП - загальна відкрита позиція за балансовими та позабалансовими активами і зобов'язаннями 

банку за всіма іноземними валютами у гривневому еквіваленті (розрахунок проводиться на звітну 

дату), яка визначається як сума абсолютних величин усіх довгих і коротких відкритих валютних 

позицій у гривневому еквіваленті окремо за кожною іноземною валютою (без урахування знака) 

за всіма іноземними валютами; 

РК - регулятивний капітал банку. При розрахунку нормативу ризику загальної відкритої валютної 

позиції уповноважений банк приймає суму регулятивного капіталу, яка розрахована за балансом 

за станом на початок минулого робочого дня, що передує дню розрахунку цих нормативів. 

Значення нормативу загальної довгої відкритої валютної позиції (Н13-1) має бути не більше, ніж 

20%; 

За грудень 2010 року середньозважене значення нормативу відповідно складає (Н13-1) - 1,8380%. 
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Норматив загальної довгої  валютної позиції витримувався протягом усього звітного періоду.  

 

Протягом 2010 року Банк не випускав цінні папери, які потребували би забезпечення відповідно 

до законів України. 

 

Відповідність іпотечного покриття іпотечних облігацій даним реєстру іпотечного покриття 

відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації": 

Станом на кінець дня 31.12.2010 року та протягом 2010 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 2010 рік отримав чистий прибуток у сумі 1 370 180 тис. грн.  

Про стан виконання зобов'язань за борговими та іпотечними цінними паперами: 

 

Станом на кінець дня 31.12.2010 р. та протягом 2010 року за Банком іпотечних цінних паперів не 

обліковувалось. 

 

Боргових цінних паперів, емітованих Банком, обліковувалось (по Балансу  з нарахованими 

доходами) на суму  557 922 тис. грн., з них: 

- 110 шт. облігацій, випущених на внутрішньому ринку,  на суму 550 000,0 тис. грн. ( по 

номіналу), 

  13 векселів на суму 649,0 тис. грн. (по номіналу), 

   542 шт. депозитних сертифікатів на суму 542,0 тис. грн. (по номіналу). 

 

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 2010 року не приймалось. 

Фактів лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі за перевірений період не 
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встановлено. 

 

Протягом 2010 року Банк не отримував позики або кредиту на суму, що перевищує 25% Активів. 

 

Протягом 2010 року змін складу посадових осіб не було. 

З 01.01.2010 р. по 31.12.2010 р. посаду Голови Правління ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" займав 

Дубілет Олександр Валерійович. 

 

Протягом 2010 року змін власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

не було. 

 

Протягом 2010 року  утворення нових філій, представництв не було; була припинена діяльність 

Червоноградської філії (рішення засідання Правління банку від 25 березня 2010 року).  

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 31.12.2010р. 

Згідно інвентаризаційних відомостей недостачі чи надлишків цінних паперів не встановлено. 

 

Директор ТОВ АФ "Норман Аудит" 

Сертифікат аудитора банків №0031 від 29.10.2009р., 

термін чинності до 01.01.2015р., Рішення АПУ 

від 29.10.2009р,. № 207/2. 

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів банків НБУ 

№ 0000021 від 30.08.2007р., строк дії до 01.01.2015р., 

Рішення НБУ від 03.12.2009р., №18. Жук О.П. 

 

11 квітня 2011 року 

ТОВ АФ "Норман Аудит" 

Адреса: Україна, 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф. 2. 

 

 

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 

перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; 

залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики 

в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та 

розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які 

використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; 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 

Згідно Уставу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО  БАНКУ 

"ПРИВАТБАНК" ( нова редакція затверджена загальними зборами акціонерів від 20.03.2010 

року, узгоджена Національним банком України 20.04.2010 р., державну реєстрацію змін до 
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установчих документів проведено 23.04.2010 року Державним реєстратором Виконавчого 

комітету Дніпропетровської міської ради за №12241050047006727) Банк створює на території 

України та за її межами дочірні банки, філії і представництва. Філії створюються з метою 

здійснення банківської діяльності від імені Банку та не мають статусу юридичної особи. 

Представництва створюються з метою представництва та захисту інтересів Банку та не 

здійснюють банківську діяльність. Філії і представництва Банку діють на підставі і в межах 

положень про них, які затверджуються Наглядовою Радою Банку або іншим уповноваженим 

органом або особою, можуть мати відокремлене майно, яке враховується як на їх окремих 

балансах, так і на балансі Банку. 

Керівники філій і представництв діють на підставі виданої уповноваженою особою довіреності. 

Національним банком України ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ "ПРИВАТБАНК" видана 29.07.09р. Банківська ліцензія № 22 на 

право здійснювати банківські операції, визначені частиною першою та пунктами 5-11 частини 

другої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність". (зареєстровано 

Національним банком України 19 березня 1992 року за номером 92). 

Дозвіл № 22-3 від 21 вересня 2009 року, зареєстрований Національним банку України 19 березня 

1992 року за номером 92, дає ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ 

КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ "ПРИВАТБАНК" право здійснення операцій, визначених пунктами 

1-4 частини другої та частиною четвертою статті 47 Закону України "Про банки і банківську 

діяльність", згідно з додатком до цього дозволу.  

Перелік операцій, які має право здійснювати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (згідно "Додатка до дозволу №22-3 від 21 вересня 

2009р.): 

1. Операції з валютними цінностями: 

 - неторговельні операції з валютними цінностями; 

 - операції з готівкою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на 

інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків; 

 - операцій з готівкою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах 

обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з 

юридичними особами - резидентами; 

 - ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та 

клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України; 

 - ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті; 

 - ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України; 

 - відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та 

здійснення операцій за ними; 

 - відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в  іноземній валюті та 

здійснення операцій за ними; 

 - залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 

 - залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 

 - торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних 

операцій); 

 - торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 

 - операції з банківськими металами на валютному ринку України; 

 - операції з банківськими металами на міжнародних ринках; 

 - інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках; 

 - інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України. 

2. Емісія власних  цінних паперів. 

3. Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів. 

4. Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андерайтинг). 
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5. Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб. 

6. Здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї; 

7. Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів. 

8. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені: 

 - з інструментами грошового ринку; 

 - з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; 

 - з фінансовими ф'ючерсами та опціонами. 

9. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними 

особами. 

10. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.  

11. Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів. 

 

Спеціалізація Банку 

 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - найбільший універсальний міжрегіональний Банк України, 

орієнтований перш за все на платіжні операції для населення і юридичних осіб усіх форм 

власності. 

 

Місія Банку: "Забезпечити простий доступ до Банківських послуг кожному громадянину 

України". 

 

Характеристика Банківської діяльності 

 

Надаючи загальну характеристику банківської діяльності, необхідно зауважити, що  ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" - перший Банк серед усіх українських банків, який вийшов на міжнародний 

ринок капіталу після спаду в 2008г., а саме продав п'ятирічні єврооблігації на суму $200 млн. 

Випуск був розміщений за номіналом з прибутковістю 9.375%.  

В листопаді 2010року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" провів два розміщення облігацій у гривні серед 

зарубіжних Банків загальною сумою 550млн.грн. 

Згідно з дослідженням інформаційної прозорості українських банків, проведеним наприкінці 

2010 року рейтинговим агентством "Standard & Poor's", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" увійшов в TOP 

- 3  за показниками інформаційної прозорості серед досліджуваних 30 найбільших українських 

Банків, що генерують близько 80% Банківського бізнесу в Україні. 

В рамках міжнародного рейтингу "Іnnovatіon іn Bankіng Technology Awards 2010", що 

проводиться журналом "The Banker", кращою інновацією в області технологій роботи з готівкою і 

казначейських технологій (Іnnovatіon іn Cash and Treasury Technology) в червні 2010 року, була 

визнана розробка ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - система електронної здачі Lіqpay.  

 

Опис кожного сегменту контрагентів 

 

Основними операційними сегментами діяльності Банку є: 

 - робота з приватними клієнтами; 

 - обслуговування корпоративних клієнтів; 

 - міжбанківський сегмент; 

 - інвестиційна діяльність. 

 

Стратегічна мета Банку спрямована на залучення клієнтів всіх сегментів втілення шляхом 

інноваційних технологій і нових продуктів, подальший розвиток співробітництва за допомогою 

комплексних пакетних пропозицій. 

Клієнтоорієнтований підхід є запорукою успішної діяльності Банку; його мета - збільшити обсяг 
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продаж, зокрема, обсяг продаж на одного клієнта, розширити клієнтську базу по кожному з 

сегментів, а також підвищити якість обслуговування клієнтів загалом.  

 

Сегмент приватних клієнтів (фізичні особи) 

 

Станом на кінець 2010 року Банк пропонує клієнтам більш ніж 150 видів найсучасніших послуг, а 

саме:  

 - ведення поточних рахунків, депозитні операції, 

 - карткові продукти, 

 - програми з кредитування, які здійснюються в партнерстві з провідними вітчизняними та 

зарубіжними компаніями, 

 - різноманітні грошові перекази, 

 - операції з іноземною валютою, 

 - послуги Іnternet-bankіng та інші. 

На сьогодні свою пенсію та різноманітні соціальні виплати в Банку отримують понад 1,5 

мільйона чоловік. 

Крім того близько третини всіх вкладників України довіряє свої кошти Банку. Понад 28% клієнтів 

користуються послугами Банку під час здійснення грошових переказів і 35% українських банків 

обирають ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" під час відкриття поточного чи депозитного рахунку. 

Ефективна діяльність сегменту приватних клієнтів повністю забезпечує його спеціалізацію та 

яскраво втілює Місію Банку - забезпечити простий доступ до банківських послуг кожному 

громадянину України. 

 

Сегмент корпоративних клієнтів (юридичні особи) 

 

Сегмент корпоративних клієнтів усіх форм власності - ємний, динамічний сегмент. Банк надає 

досить широкий перелік послуг для цього сегменту, а саме: 

 - послуги з кредитування, 

 - ведення поточних рахунків, 

 - прийом депозитів, 

 - інкасаторські послуги,  

 -  операції з іноземною валютою та багато інших операцій. 

 

Для надання прямого доступу та з метою підвищення операційної ефективності Банк пропонує 

клієнтам такі новітні системи: 

 

 - Система Інтернет-Кліент-Банк; 

 - Система Клієнт-Банк; 

 - Система Приват 24  -  цілодобовий доступ  до  інформації про  залишки на картках, на 

рахунках, рух за картками; 

 - Система Prіvat Mobіle - цілодобовий доступ до інформації про залишки на картках, для 

підприємств на карткових рахунках через мобільний телефон. 

 - Система LіqPay - дозволяє здійснювати он-лайн платежі і грошові перекази за допомогою 

Банківської платіжної карти, мобільного телефону та Інтернету як усередині країни, так і за її 

межі. 

 

Власний Процесінговий Центр постійно супроводжує клієнтів, завдяки чому зменшується час та 

витрати на проведення операції. 

Для вирішення раптових термінових проблем при користуванні банківськими продуктами 

створено CallCenter Банку. 
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Сегмент інвестиційної діяльності 

 

Діяльність Інвестиційного сегменту Банку орієнтована на операції з цінними паперами. 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здійснює купівлю-продаж цінних паперів, виконує операції з їх 

продажу із зворотним викупом, викупляє цінні папери у фізичних осіб та консолідує пакети 

цінних паперів, укладає операції з державних цінних паперів. Крім того керує активами, тобто 

проводить операції з коштами інвестора на користь останнього з метою збільшення ліквідності та 

доходності цінних паперів клієнтів і, як наслідок, отримання прибутку. 

 

Міжбанківський сегмент 

 

На міжбанківському ринку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" є одним із найбільших операторів України, 

встановлює кореспондентські відносини з відкриттям і без відкриття кореспондентських рахунків 

(проведення документарних операцій, операцій з торгового фінансування, казначейські операції). 

У 2010 році в умовах політичних та економічних ризиків, що впливають на роботу з інвесторами, 

наступні експортні кредитні агентства продовжували співпрацю з ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК": 

 - EULER-HERMES (Німеччина), 

 - US-EXІM (США), 

 - EDC (Канада), 

 - ONDD (Бельгія), 

 - SACE (Італія), 

 - COFACE (Франція), 

 - EGAP (Чехія), 

 - ERG (SERV) (Швейцарія), 

 - FІNNVERA (Фінляндія), 

 - EKF (Данія). 

В той же час китайськими Банками було встановлено ліміти на проведення короткострокових 

операцій по торговому фінансуванню та погоджена можливість фінансування довгострокових 

операцій під страховку SІNOSURE (КНР). 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здійснює наступні операції на міжбанківському валютному ринку: 

 - з готівковою валютою,  

 - з Банківськими металами, 

 - приймає участь у Торговій сесії по валютам 1-ої та 2-ої груп Класифікатора НБУ,  

 - на міжнародному валютному ринку з валютами 1-ої та 2-ої груп Класифікатора НБУ. 

 

Добре розвинута мережа кореспондентських рахунків Банку забезпечує максимально швидке 

проведення розрахунків з контрагентами - резидентами та нерезидентами. Також Банк має 

найбільшу кількість кореспондентських рахунків серед українських Банків як з 

банками-резидентами, так і нерезидентами.  

Станом на кінець дня 31.12.2010 року загальна кількість лоро і ностро рахунків склала близько 

500. Кореспондентські рахунки ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" відкриті в 58 Банках 26 країн, у т.ч. у 

11-х Банках України ( 20 рахунків), у 3-х Банках США (3 рахунки) і в 23 Банках Євросоюзу (39 

рахунків). У грудні 2010 року було відкрито прямий кореспондентський рахунок в китайських 

юанях ренмінбі. 

 

1. Сполучені Штати Америки: 

 - JP Morgan Chase Bank; 

 - The Bank of New York Mellon; 

 - Deutsche Bank Trust Company Amerіcas. 
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2. Країни - члени Євросоюзу: 

Австрія: UnіCredіt Bank Austrіa AG. 

Італія: Іntesa Sanpaolo; UnіCredіt S.P.A. 

Чехія: Ceskoslovenska Obchodnі Banka A.S.; Ceska, Exportnі Banka AS. 

Литва: SEB Bankas 

Польща: Bank Pekao S.A. 

Німеччина: Commerzbank AG; Deutsche Bank; DZ Bank; Landesbank Berlіn AG; JP Morgan Chase 

Bank AG; BHF-Bank. 

Швеція: Skandіnavіska Enskіlda Banken; Svenska 

Велика Британія: Handelsbanken, JP Morgan Chase Bank 

Португалія: Сaіxa Central de Credіto Agrіcola Mutuo 

Іспанія: Caіxa d`Estalvіs І Pensіons de Barcelona 

Люксембург: Commerzbank; East-WEST UNІTED BANK 

Угорщина: MKB Bank ZRT 

 

3. Китай: 

 - Standard Chartered Bank (Chіna) Lіmіted 

 

Крім того Банк в процесі своєї діяльності взаємодіє з багатьма зовнішніми організаціями. 

 

Залежність від сезонних змін - відсутня.    

 

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 

Основні придбання активів за останні п'ять років  

Емітент; Частка; Вид діяльності  

ЗАО МКБ "Москомприватбанк", Росія; 92,3400%; Банківська діяльність  

AS "PrіvatBank", Латвія; 75,0173%; Банківська діяльність  

АО "ПРИВАТБАНК", Грузія; 76,3158%; Банківська діяльність  

ВАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів", Україна; 4,3305%; Кастодіальні послуги 

 

Основні відчуження активів за останні п'ять років:  

Протягом 2008-2010 років продано цінні папери з торгового портфелю ЦП балансовою вартістю 

944 898 763,00 грн.  

В 2010 році продані частки Банку в дочірніх компаніях: 

 - ТОВ "ПРИВАТ- ФІНАНСИСТ" - 42,4843% вартістю 33 684 354,00 грн. 

 - ТОВ "СПЕКТРУМ-ЕНЕРГО" - 99,9% вартістю 28 881 800,00 грн. 

 

Наявних планів щодо будь-яких значних інвестицій або придбань, пов'язаних з господарською 

діяльністю Банка 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 
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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 

При визнанні та обліку основних засобів банк керується НП(С)БО 7 "Основні засоби" та нормами 

Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів банків України, 

затвердженої Постановою Правління Національного банку України №480 від 20.12.2005р. в 

останній редакції (Примітка 11).  

Первісне визнання основних засобів банк здійснює за собівартістю, яка складається із фактичних 

витрат на придбання, та витрат по приведенню їх у стан, придатний до використання. Після 

визнання об'єкти основних засобів обліковуються банком за переоціненою сумою, яка є їх 

справедливою вартістю на дату переоцінки мінус накопичена амортизація.  

Нарахування амортизації за основними засобами здійснюється прямолінійним методом згідно з 

нормами: 

Основні засоби Норми амортизації, % Строки корисного використання, роки 

Будівлі                  2                 50 

Квартири                  2                 50 

Вантажні автомобілі      10                10 

Меблі                      10                  10 

Гаражі                      10                  10 

Дизельна електростанція  12,5             8 

Банкомати                  14,3             7 

Касові апарати             14,3             7 

Легкові автомобілі         17                 6 

Оргтехніка                  20                 5 

Електроприлади              20                 5 

Банківський  модуль         20                 5 

Радіостанції              20                 5 

Міні АТС                 20               5 

Засоби сигналізації         20               5 

Комп'ютерна техніка       25                 4 

Газові пістолети         25                 4 

Електронасоси              33,3             3 

Рекламні щити             33,3             3 

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується в першому місяці 

використання об'єкта в розмірі 100 процентів його вартості. 

При визначенні строку корисного використання (експлуатації) банк додатково враховує: 

- очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності; 

- фізичний та моральний знос, що передбачається; 

- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта. 

Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. 

Витрати на заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним 

списанням вартості заміненого компоненту. 

Прибуток та збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння суми 

надходжень із балансовою вартістю та визнаються у звіті про фінансові результати. 

Протягом звітного року банк не переглядав методів амортизації та діапазон строків корисного 

використання, а також не здійснював дооцінки основних засобів.  

Станом на кінець дня 31.12.2009 року договорів на придбання основних засобів в майбутньому 

банком не укладалися. 

Всі основні засоби утримуються за рахунок власних коштів. Основні засоби знаходяться  за 

місцем знаходження Банку та його філій та відділень. При використанні активів екологічні 
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питання  відсутні.  Плани щодо капітального будівництва  на 2010 рік у Банка відсутні 

 

 

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від 

законодавчих або економічних обмежень 

До основних факторів ризику, що впливають на діяльність емітента, відносять: Кредитний ризик - 

ризик невиконання позичальником початкових умов кредитного договору, тобто неповернення 

(повністю або частково) основної суми боргу та процентів по ньому у встановлені договором 

строки. Основними елементами управління кредитним ризиком є: диверсифікація кредитного 

портфелю, якісна оцінка фінансового стану позичальників, ефективна система прийняття та 

контролю забезпечення, формування адекватних страхових резервів на покриття можливих втрат, 

лімітування кредитних операцій, формування ефективної цінової політики. Ризик ліквідності - 

небезпека виникнення проблеми недостатності грошових та залучених коштів для забезпечення 

виконання власних зобов'язань. Управління ризиком ліквідності здійснюється шляхом контролю 

виконання нормативів ліквідності, та прийняття адекватних та своєчасних заходів в разі їх 

порушення, узгодження по строках активів та пасивів. Ринковий ризик - ризик втрат по 

балансових та позабалансових позиціях, пов'язаний з коливанням ринкових цін та котирувань. 

Одним з елементів ринкового ризику є валютний ризик, пов'язаний зі зміною валютних курсів. 

Валютний ризик представляється як ймовірність того, що зміна курсів іноземних валют призведе 

до виникнення збитків через зміну ринкової вартості активів чи пасивів. Керування валютним 

ризиком здійснюється шляхом лімітування відкритих валютних позицій та контролю виконання 

нормативів відкритої валютної позиції. Під процентним ризиком розуміється ризик зниження 

вартості капіталу, викликаний зміною ринкових ставок. Управління процентним ризиком 

обмежується політикою максимізації процентної ставки на основі узгодженої зміни ставок по 

депозитам та кредитам. Управління кредитним ризиком в банку здійснюється Кредитним 

комітетом. Управління ринковим ризиком, ризиком ліквідності та процентним ризиком здійснює 

Комітет з управління активами та пасивами. До зовнішніх факторів ризику для банка відносяться: 

країні, політичні, правові ризики, пов'язані з нестабільністю політичної та економічної ситуації в 

Україні, недосконалістю законодавчих норм, зміною вимог відносно регулювання банківської 

діяльності або податкового законодавства. Дані види ризиків впливають на ділову репутацію 

банка та розглядаються як виключні. 

 

Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій 

за порушення законодавства 

Протягом 2010 року Банком сплачено  штрафів та пені на загальну суму  - 5 202 290,37 грн. 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Головний ефект від управління ризиками - це висока стабільність банків, підкріплена постійним 

моніторингом та контролем рівня і концентрації ризиків, що виникають у зв'язку з діяльністю 

Банку.  

Ефективне управління ризиками є запорукою успішної діяльності ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". 

Ретельно відпрацьована політика Банку в області управління ризиками забезпечує ефективне 

використання капіталу, підвищення рівня рентабельності активів, а також оптимізацію та 

систематизацію діяльності банківського персоналу в цілому. 

Основні категорії ризику, що властиві бізнесу Банку: 

 - кредитний ризик, ринковий ризик, 

 - географічний ризик, 

 - ризик ліквідності, 
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 - операційний ризик, 

 - юридичний ризик.  

Ризик-менеджмент Банку дозволяє виявляти та аналізувати перераховані вище типи ризиків, 

встановлювати допустимі ліміти і проводити відповідний моніторинг на постійній основі, 

спираючись на передові адміністративні і інформаційні системи. Управління ризиками 

здійснюється, спираючись на такі принципи; 

 - безперервності,  

 - інформативності, 

 - прогнозованості, 

 - інтеграції, 

 - документування, 

 - передбачливості,  

 - хеджування. 

Методи і системи управління ризиками, що використовуються Банком, постійно модифікуються, 

відображаючи зміни умов ринку і продуктів. 

 

 

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 2010 року укладено договори оренди/суборенди, але ще не виконаних на кінець 

звітного періоду (станом на 31.12.2010г.): 

1. оренда: 

 - сукупна вартість договорів 338837,48 грн 

 - очікуваний сукупний дохід за цими договорами- 239397,90 грн 

2. суборенда: 

 - сукупна вартість договорів- 549558,28 грн 

 - очікуваний сукупний дохід за цими договорами 326379,26 грн.  

 

Сума укладених, але не виконаних  договорів за цінними паперами: 347 145 003,35 грн. 

Сума очікуваного доходу від виконання цих договорів: 3 471 440,00 грн. 

Всі інші  договори,  що укладались протягом 2010 року  виконані в повному обсязі згідно  з 

умовами договорів. 

 

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) 

Стратегічна мета Банку 

 

Стратегічна мета банку маючи найкращі показники дохідності, прибутковості і надійності серед 

найбільших банків країни, бути лідером в Україні по наданню населенню і юридичним особам 

платіжних і інших банківських послуг. 

Згідно з діючою Стратегією ПриватБанку на 2011р., Стратегічними Напрямками діяльності 

ПриватБанку є: 

1. По обслуговуванню індивідуальних клієнтів: 

 - збільшення клієнтської бази на 30% та охоплення не менш 40% клієнтів базовими послугами. 

2. По обслуговуванню корпоративних клієнтів: 

 - збільшення активної клієнтської бази МСБ на 12%. 

3. Розвиток сфери забезпечення: 

 - удосконалення системи управління ризиками, за рахунок забезпечення приросту портфелю при 
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мінімальному рівні проблемності; 

 - збільшення транзакцій через термінали самообслуговування; 

 - підвищення якості і лояльності персоналу; 

 - якість регіональної інфраструктури; 

 - необрендінг (об'єднує підходи, засновані на тісноті психологічного зв'язку зі споживачем, 

взаємній зацікавленості, довірі, турботі і любові). 

 

Спеціалізація Банку 

 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" - найбільший універсальний міжрегіональний Банк України, 

орієнтований перш за все на платіжні операції для населення і юридичних осіб усіх форм 

власності. 

 

Місія Банку: "Забезпечити простий доступ до Банківських послуг кожному громадянину 

України". 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

У 2010 році  банк не займався дослідженнями та розробками і не проводив витрат за такими 

видами робот. 

 

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 

Станом на 31.12.2010 р. Банк та його структурні підрозділи виступають стороною в 10837 

судових справах на загальну суму позовних вимог 1 932 913 400,97 грн., у тому числі: 

- як позивач - у 8 129 судових справах на загальну суму позовних вимог 1 818 554 607,11 грн.; 

- як відповідач - у 2708 судових справах на загальну суму позовних вимог 114 358 793,87 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 

Інша інформації яка може бути істотною для оцінки інвесторами фінансового стану та 

результатів діяльності- відсутня.  
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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: 
1 255 903,0

00 

1 741 292,

000 

1 072 927,0

00 

1 230 321,

000 

2 328 830,0

00 

2 971 613,

000 

  будівлі та споруди 637 124,000 
927 732,0

00 

1 037 189,0

00 

1 196 297,

000 

1 674 313,0

00 

2 124 029,

000 

  машини та обладнання 571 228,000 
745 691,0

00 
20 045,000 

20 348,00

0 
591 273,000 

766 039,0

00 

  транспортні засоби 37 035,000 
65 510,00

0 
5 260,000 6 450,000 42 295,000 

71 960,00

0 

  інші 10 516,000 2 359,000 10 433,000 7 226,000 20 949,000 9 585,000 

2. Невиробничого призначення: 694,000 3 895,000 0,000 0,000 694,000 3 895,000 

  будівлі та споруди 694,000 3 895,000 0,000 0,000 694,000 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 
1 256 597,0

00 

1 745 187,

000 

1 072 927,0

00 

1 230 321,

000 

2 329 524,0

00 

2 975 508,

000 

Опис 

"Суттєвих змін у вартості основних засобів протягом звітного періоду не було. 

Основні засоби, що знаходяться у банку на правах власності і володіння - це 

сукупність  матеріально-наочних цінностей як засобів праці, які 

експлуатуються  у виробничій і невиробничій сферах в перебігу  тривалого 

(понад рік) терміну з метою отримання економічних вигод шляхом реалізації 

послуг, створеної унаслідок їх прямої і непрямої експлуатації. Формування  

первинної  вартості об'єктів основних засобів, відбувається на стадії їх  

надходження  за первинною (історичної) вартістю об'єкту, придбаного за  

оплату, яка включає всі витрати пов'язані з придбанням, доставкою, установкою 

і введенням їх в експлуатацію. Залишкова вартість, формування якої 

відбувається  протягом  терміну експлуатації за вирахуванням зношеної  

частини  в первинній вартості, - це балансова вартість такого активу:сч.4400  -  

сч.4409 = залишкова вартість Поняття балансова вартість ОС і залишкова 

вартість  - це ідентичні поняття. Для обліку активів  групи  ""Основні  

засоби""  використовується рахунки:4400 ""Основні засоби""4409 ""Знос  

основних  засобів""4430 ""Капітальні інвестиції по незавершеному 

будівництву по не введених в експлуатацію основних засобах""4431 

""Устаткування, що вимагає монтажу"".  Умови користування основних 

засобів: будівлі всі відремонтовані, машини та транспортні засоби в 

нормальному технічному стані, інші основні засоби всі відремонтовані. Згідно 

облікової політики Банку строк експлуатації будівель та споруд складає 50 

років,  машини  та обладнання  - до 7 років, транспортних та інших основних 

засобів - 10 років."      
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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 
14 559 473,00

0 
X X 

у тому числі:     

міжбанківські кредити  14 559 473,00

0 

0  

Зобов’язання за цінними паперами X 557 922,000 X X 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 

X 550 000,000 X X 

Серія S (112/2/10-T) 29.11.2010 300 000,000 13,75 15.05.2012 

Серія 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 

за сертификатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0,000 X X 

за векселями (всього) X 7 922,000 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 

Податкові зобов’язання X 140 745,000 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0,000 X X 

Інші зобов’язання X 
86 299 114,00

0 
X X 

Усього зобов’язань X 
101 557 254,0

00 
X X 

Опис 

Кошти банків: Довгострокові кредити, що отримані від 

Національного банку України 7 312 140 тис.грн. Кореспондентські 

рахунки інших банків 993 422 тис.грн. Нараховані витрати за коштами 

на вимогу інших банків 2 122 тис.грн. Короткострокові вклади 

(депозити) інших банків 502 997 тис.грн. Довгострокові вклади 

(депозити) інших банків 15 602 тис.грн. Нараховані витрати за 

строковими вкладами (депозитами) інших банків 1 604 тис.грн. 

Короткострокові кредити, що отримані від інших банків 2 471 609 

тис.грн. Довгострокові кредити, що отримані від інших банків 1 620 

895 тис.грн. Неамортизованій дисконт за кредитами, що отримані від 

інших банків - 2 640 тис.грн. Нараховані витрати за кредитами, що 

отримані від інших банків 9 573 тис.грн. Кредити овернайт, що 

отримані від інших банків 1 632 149 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 

05.02.2010 09.02.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

16.06.2010 18.06.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 

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 2008 1 0 

2 2009 4 3 

3 2010 3 2 

 

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 

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 
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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) 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні) ні 

 

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 
1 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  23 

 

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) 

 

Інші 

(запишіть) 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за 

роботу з акціонерами? (так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

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

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) 

 
 X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився 

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)  так 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому 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 
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4 Юридичний відділ (юрист) ні ні ні 

5 Секретар правління ні ні так 

6 Секретар загальних зборів ні ні ні 

7 Секретар наглядової ради ні так ні 

8 Корпоративний секретар ні ні ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за 

роботу з акціонерами 
так так ні 

10 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? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

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 
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Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  ні 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 

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 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

базі даних 

ДКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 

акціонерн

ого 

товариства 

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності 

так так ні так ні 

2 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотків та більше 

статутного 

капіталу 

ні так ні так ні 

3 

Інформація про 

склад органів 

управління 

товариства 

так так ні так ні 

4 Статут та ні ні ні так ні 
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внутрішні 

документи 

5 

Протоколи 

загальних зборів 

акціонерів після їх 

проведення 

ні ні ні так ні 

6 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні ні так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

  Так Ні 

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  
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Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу? 

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)  

ні 

 

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) 

 
 X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років 
 

Не визначились X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)  не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)  так 
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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) 

Завершення строку дії ліцензії попереднього реєстратора 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні)  ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:  
 

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? 
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Баланс 
за станом на 31.12.2010 року 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

 Активи    

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 19 725 932 9 251 245 

2 Торгові цінні папери 5 84 401 105 429 

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 1 317 049 5 185 787 

5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 85 385 307 61 615 075 

6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 83 498 59 457 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 708 257 371 683 

8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 1 025 367 795 688 

9 Інвестиційна нерухомість 12 0 0 

10 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток 
 188 188 

11 Відстрочений податковий актив  2 681 30 266 

12 Гудвіл 13 0 0 

13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 1 801 944 1 312 364 

14 Інші фінансові активи 15 3 102 607 7 163 047 

15 Інші активи 16 159 457 132 041 

16 
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи 

групи вибуття 
17 40 534 43 861 

17 Усього активів  113 437 222 86 066 131 

 Зобов'язання    

18 Кошти банків 18 14 559 473 11 379 815 

19 Кошти клієнтів 19 75 182 793 49 835 285 

20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 557 922 1 290 849 

21 Інші залучені кошти 21 5 742 776 4 123 045 

22 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  35 634 9 210 

23 Відстрочені податкові зобов'язання  140 745 72 127 

24 Резерви за зобов'язаннями 22 83 602 114 729 

25 Інші фінансові зобов'язання 23 3 771 028 7 488 368 

26 Інші зобов'язання 24 248 004 182 106 

27 Субординований борг 25 1 235 277 1 299 878 

28 
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, 

призначеними для продажу (чи групами вибуття) 
17 0 0 

29 Усього зобов'язань  101 557 254 75 795 412 

 Власний капітал    

30 Статутний капітал 26 8 860 202 7 810 866 

31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1 499 979 1 142 981 

32 Резервні та інші фонди банку 27 1 519 787 1 316 872 

33 Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку  11 879 968 10 270 719 

34 Частка меншості  0 0 

35 Усього власного капіталу та частка меншості  11 879 968 10 270 719 

36 Усього пасивів  113 437 222 86 066 131 

Примітки: д/в 

 

 

 

 

Керівник Дубілет Олександр Валерійович 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Проскура Аліса Станіславівна, 0922174687 Головний бухгалтер Коротіна Людмила Іванівна 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 
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Звіт 

про фінансові результати 
за 2010 рік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

1 Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)  5 802 636 7 371 324 

1.1 Процентні доходи 28 14 232 444 14 325 629 

1.2 Процентні витрати 28 8 429 808 6 954 305 

2 Комісійні доходи 29 3 360 171 3 156 810 

3 Комісійні витрати 29 551 192 642 336 

4 
Результат від торгових операцій з цінними паперами в 

торговому портфелі банку 
 -21 028 -430 130 

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 

 13 530 0 

7 Результат від торгівлі іноземною валютою  529 856 143 611 

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  -87 190 48 078 

12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 4 170 027 4 866 464 

13 Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 9 -2 864 11 615 

14 
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
9 5 284 10 522 

15 Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0 

16 Резерви за зобов'язаннями 22, 38 -22 835 -209 960 

17 Інші операційні доходи 30 487 277 414 668 

18 
Доходи/(витрати) від дострокового погашення 

заборгованості 
18, 19 0 0 

19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 3 906 765 4 258 501 

20 Дохід від участі в капіталі 11 -934 0 

21 Прибуток/(збиток) до оподаткування  1 487 317 1 145 927 

22 Витрати на податок на прибуток 32 117 137 95 438 

23 Прибуток/(збиток) після оподаткування  1 370 180 1 050 489 

24 
Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових 

активів, призначених для продажу 
33 0 0 

25 Чистий прибуток/(збиток)  1 370 180 1 050 489 

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 28,25 21,66 

28 
Скоригований чистий прибуток/(збиток)  на одну просту 

акцію 
34, 35 0 0 

Примітки: д/в 

 

 

 

Керівник Дубілет Олександр Валерійович 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Проскура Аліса Станіславівна, 0922174687 Головний бухгалтер Коротіна Людмила Іванівна 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 
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Звіт про рух грошових коштів 
(прямий метод) 

за 2010 pік 

(тис.грн.) 

Рядок Найменування статті Примітка Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

 Грошові кошти від операційної діяльності: 

1 Процентні доходи, що отримані  0 0 

2 Процентні витрати, що сплачені  0 0 

3 Комісійні доходи, що отримані  0 0 

4 Комісійні витрати, що сплачені  0 0 

5 
Доходи, що отримані за операціями з торговими 

цінними паперами 
 0 0 

6 
Доходи, що отримані за операціями з фінансовими 

похідними інструментами 
 0 0 

7 
Доходи, що отримані за операціями з іноземною 

валютою 
 0 0 

8 Інші отримані операційні доходи  0 0 

9 Витрати на утримання персоналу  0 0 

10 Сплачені адміністративні та інші операційні витрати  0 0 

11 Сплачений податок на прибуток  0 0 

12 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 

операційних активів та зобов'язань 
 0 0 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 

паперами 
 0 0 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами, що обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням результату переоцінки у 

фінансових результатах 

 0 0 

15 
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших 

банках 
 0 0 

16 
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 

заборгованістю клієнтам 
 0 0 

17 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами 
 0 0 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  0 0 

19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків  0 0 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів  0 0 

21 
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 

паперами, що емітовані банком 
 0 0 

22 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

зобов'язаннями 
 0 0 

23 
Чистий (приріст)/зниження за резервами під 

зобов'язання 
 0 0 

24 
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 

діяльності/(використані в операційній діяльності) 
 0 0 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
9, 17 0 0 

26 
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж 
9, 17 0 0 

27 
Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

28 
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення 
10 0 0 

29 Придбання основних засобів 14 0 0 
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30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

31 Дивіденди отримані  0 0 

32 
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

33 
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 

виплачених грошових коштів 
17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

38 Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

40 
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної 

діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) 
 0 0 

 Грошові кошти від фінансової діяльності: 

41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0 

42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

43 Отримання субординованого боргу 25 0 0 

44 Погашення субординованого боргу 25 0 0 

45 Емісія простих акцій 26 0 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) 
 0 0 

53 
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх 

еквіваленти 
 0 0 

54 
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 0 0 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  0 0 

56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 0 0 

Примітки:  

 

 

 

Керівник Дубілет Олександр Валерійович 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

 Головний бухгалтер Коротіна Людмила Іванівна 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 
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Звіт про рух грошових коштів 
(непрямий метод) 

за 2010 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  1 370 180 1 050 489 

 
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від 

операцій: 

2 Амортизація  215 002 257 992 

3 Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами  4 283 974 4 717 611 

4 Нараховані доходи  -333 079 -1 498 399 

5 Нараховані витрати  176 871 -474 565 

6 Торговельний результат  21 028 15 953 

7 Нарахований та відстрочений податок  121 193 22 591 

8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій  -5 531 -10 756 

9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії  0 0 

10 
Амортизація дисконту і премії фінансових 

інструментів 
 -27 459 -39 131 

11 Інший рух коштів, що не є грошовим  -425 686 0 

12 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 

операційних активів та зобов'язань 
 5 579 154 4 041 785 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 
Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними 

паперами 
 21 028 517 295 

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 
 3 912 400 -3 123 341 

16 
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 

заборгованістю клієнтам 
 -27 524 456 815 795 

17 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

активами 
 3 983 905 -6 610 873 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  -27 417 4 542 

19 Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків  3 173 270 1 504 377 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів  25 183 646 -2 642 737 

21 
Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними 

паперами, що емітовані банком 
 -699 999 -503 529 

22 
Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими 

зобов'язаннями 
 -3 717 339 6 709 308 

23 
Чистий (приріст)/зниження за резервами під 

зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання 
 34 770 -210 847 

24 
Чисті грошові кошти, що отримані від операційної 

діяльності/(використані в операційній діяльності) 
 4 339 808 -3 540 010 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
9, 17 -20 487 97 254 

26 
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж 
9, 17 5 284 10 522 

27 
Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 -341 141 -109 032 

28 Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку 10 0 0 
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до погашення 

29 Придбання основних засобів 14 -367 612 -144 485 

30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 247 233 

31 Дивіденди отримані  0 0 

32 
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 -229 678 -240 038 

33 
Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом 

виплачених грошових коштів 
17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

38 Придбання нематеріальних активів 14 -6 364 -988 

39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

40 
Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної 

діяльності/(використані в інвестиційній діяльності) 
 -959 751 -386 534 

 Грошові кошти від фінансової діяльності: 

41 Отримані інші залучені кошти 21 1 682 483 299 568 

42 Повернення інших залучених коштів 21 -102 602 -974 078 

43 Отримання субординованого боргу 25 25 203 0 

44 Погашення субординованого боргу 25 -89 607 -213 223 

45 Емісія звичайних акцій 26 0 2 125 984 

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 -1 125 983 

51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0 

52 
Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової 

діяльності/(використані у фінансовій діяльності) 
 1 515 477 112 268 

53 
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх 

еквіваленти 
 182 661 613 318 

54 
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 10 474 687 840 827 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  9 251 245 8 426 371 

56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 19 725 932 9 251 245 

Примітки: д/в 

 

 

 

Керівник Дубілет Олександр Валерійович 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Проскура Аліса Станіславівна, 0922174687 Головний бухгалтер Коротіна Людмила Іванівна 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 
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Звіт про власний капітал 
за 2010 pік 

(тис.грн.) 

Ряд-о

к 
Найменування статті 

При-мі

тки 

Належить акціонерам материнського банку 

Частка 

меншості 

Усього 

власного 
капіталу 

статут-ни

й капітал 

резервні 
та інші 

фонди 

банку 
(приміт-ка 

27) 

нерозподіле
ний 

прибут-ок 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Залишок на 1 січня попереднього року  5 684 882 647 353 1 863 448 8 195 683 0 8 195 683 

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 

 5 684 882 647 353 1 863 448 8 195 683 0 8 195 683 

4 Цінні папери в портфелі банку на 

продаж: 

 0 52 691 0 52 691 0 52 691 

4.1 Результат переоцінки до їх справедливої 

вартості 

9 0 0 0 0 0 0 

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 0 0 0 0 0 

5.2 Реалізований результат переоцінки 14 0 -37 527 0 -37 527 0 -37 527 

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 9 382 0 9 382 0 9 382 

9 Чистий дохід/(збиток), що визнаний 

безпосередньо у складі власного 
капіталу 

 0 644 973 -644 973 0 0 0 

10 Прибуток/(збиток) за рік  0 0 1 050 489 1 050 489 0 1 050 489 

11 Усього доходів/(збитків), що визнані за 
рік 

 0 0 0 0 0 0 

12 Емісія акцій 26 1 000 001 0 0 1 000 001 0 1 000 001 

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 1 125 983 0 -1 125 983 0 0 0 

16 Залишок на кінець дня 31 грудня 

попереднього року (залишок на 1 січня 

звітного року) 

 7 810 866 1 316 872 1 142 981 10 270 719 0 10 270 719 

17 Скоригований залишок на початок 
звітного року 

 7 810 866 1 316 872 1 142 981 10 270 719 0 10 270 719 

17.1 Коригування 

Зміна облікової політики 

 0 0 0 0 0 0 

17.2 Виправлення помилок  0 0 0 0 0 0 

18 Цінні папери в портфелі банку на 

продаж: 

 0 -6 410 0 -6 410 0 -6 410 

18.1 Результат переоцінки до їх справедливої 
вартості 

9 0 -6 410 0 -6 410 0 -6 410 

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 0 245 479 0 245 479 0 245 479 

19.2 Реалізований результат переоцінки 14 0 -84 960 84 960 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 

 0 48 806 -48 806 0 0 0 
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капіталу 

24 Прибуток/(збиток) за рік  0 0 1 370 180 1 370 180 0 1 370 180 

25 Усього доходів/(збитків), що визнані за 

рік 

 0 0 0 0 0 0 

26 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0 

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 1 049 336 0 -1 049 336 0 0 0 

30 Залишок на кінець дня 31 грудня 

звітного року 

 8 860 202 1 519 787 1 499 979 11 879 968 0 11 879 968 

Примітки: д/в 

 

 

 

Керівник Дубілет Олександр Валерійович 

 (підпис, прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Проскура Аліса Станіславівна, 0922174687 Головний бухгалтер Коротіна Людмила Іванівна 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, прізвище, ім'я, по 

батькові) 

 


