Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до
Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії.
Голова Правлiння

підпис

(посада)

(підпис)

Дубiлет Олександр Валерiйович
(прізвище та ініціали керівника)

31.03.2011
(дата)
Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2011 року
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14360570
1.4. Місцезнаходження емітента
49094 м. Днiпропетровськ Набережна Перемоги, 50
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(8056) 716-54-72 716-14-97
1.6. Електронна поштова адреса емітента
privatbank@pbank.com.ua
2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі
даних Комісії

15.04.2011
(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена
на сторінці

http://stockmarket.gov.ua

(за наявності)

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет 15.04.2011
(дата)
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Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Інформація про емітента
2. Інформація про посадових осіб емітента
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
4. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;
б) інформація про облігації емітента;
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
а) інформація про зобов"язання емітента;

X
X
X
X
X

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
в) інформація про собівартість реалізованої продукції;
6. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату
після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом
звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування
іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного
покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про
іпотечні облігації"
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15.
Квартальна фінансова звітність емітента
16. Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних

X

стандартів фінансової звітності (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання
зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
18. Примітки: 1.Вiдкрите розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та
сертифiкатiв ФОН емiтентом не здiйснювалось. В зв'язку з цим вiповiднi форми квартальної
звiтностi (пункти 7-14 змiсту) не заповнювались.
2.Iншi цiннi папери емiтентом не випускались. Тому форма "Iнформацiя про iншi цiннi папери,
випущенi емiтентом" не заповнювалась.
3.Банк в звiтному перiодi не приймав участi в створеннi юридичних осiб, тому вiдповiдна форма
(п.6 змiсту) не заповнювалась.
4.Цiльовi облiгацї не випускались. Тому форма "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не
заповнювалась.
5.Форма звiту "Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi (МСФЗ)" до звiту не додається в зв'язку з тим, що вищевказана звiтнiсть складається
за пiдсумками року.
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3. Інформація про емітента
3.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
3.2. Номер свідоцтва про державну реєстрацію
А01 №054809
3.3. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
17.07.2009
3.4. Територія (область)
Дніпропетровська
3.5. Місцезнаходження
49094 м. Днiпропетровськ Набережна Перемоги, 50
3.6. Статутний капітал (грн.)
8860202432
3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
3.9. Чисельність працівників (чол.)
26280
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Iнше грошове посередництво, 65.12.0; Iнформацiя вiдсутня, 0; Iнформацiя вiдсутня, 0
3.11. Органи управління підприємства
Органами управлiння Банку є:
а) Загальнi Збори акцiонерiв Банку (вищий орган Банку);
б) Наглядова Рада Банку;
в) Правлiння Банку.
Органами контролю Банку є:
а) Ревiзiйна комiсiя Банку;
б) Служба внутрiшнього аудиту Банку.
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3.12. Засновники емітента
УКРАЇНСЬКО-КIПРСЬКЕ АТЗТ З II "ПРИВАТ-IНТЕРТРЕЙДIНГ", ЕГРПОУ 20006660
ТОВ "СОЛМ ЛТД", ЕДРПОУ 13419574
ТОВ "ВIСТ ЛТД", ЕДРПОУ 20299113
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", ЕДРПОУ 13421602
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4. Інформація про посадових осіб емітента
4.1. Посада
Голова Правлiння
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дубiлет Олександр Валерiойвич
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1962
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
20
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
В.О. Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Генеральний Заступник Голови Правлiння
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4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Пiкуш Юрiй Петрович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1962
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
18
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Першого Заступника Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Перший Заступник Голови Правлiння
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Новiков Тимур Юрiйович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
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4.4. Рік народження
1973
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
14
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступника Голови Правлiння банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Перший Заступник Голови Правлiння - Керуючий Загальносистемним бiзнесом корпоративних клiєнтiв
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Яценко Володимир Анатолiйович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1969
4.5. Освіта
вища
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4.6. Стаж керівної роботи (років)
17
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступника Голови Правлiння банку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Перший заступник Голови Правлiння
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Волков Микита Анатолiйович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1969
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
18
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальника напрямку технiчної пiдтримки, Заступника Голови Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
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4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Гороховський Олег Володимирович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1974
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
14
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвника бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
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4.1. Посада
Заступник Голови Правлiння - Директор Київського ГРУ
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Заворотний Володимир Григорович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1958
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
31
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директора Київського Головного регiонального управлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Заступник Голови Правлiння - Керiвник Бiзнесу обслуговування клiєнтiв
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
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Гур'єва Тетяна Михайлiвна
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1961
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
19
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальнику Департаменту VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних VIP - клiєнтiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Заступник Голови Правлiння - Керiвник Бiзнесу обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кандауров Юрiй Васильович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
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1963
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
17
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвника бiзнесу "Обслуговування iндивiдуальних клiєнтiв" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Заступник Голови Правлiння - Керiвник Бiзнесу бюджетування промислових та корпоративних VIP клiєнтiв
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Чмона Любов Iванiвна
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1958
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
13

17
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальнику Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP - клiєнтiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Головний бухгалтер
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Коротiна Любов Iванiвна
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1964
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
22
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Заступника Головного бухгалтера ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
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Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Заступник Голови Правлiння - Директор Казначейства
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шмальченко Людмила Олександрiвна
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1968
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
17
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвника Мiжбанкiвського бiзнесу-Директора казначейства ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
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4.1. Посада
Начальник Департамента фiнансового монiторинга
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Терьохiн Iгор Леонiдович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1960
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
16
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Начальнику Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Голова Наглядової ради
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
16

Боголюбов Геннадiй Борисович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1962
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
17
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Член наглядової ради ВАТ " Укрнафта"
4.8. Опис
Змiн у складi Наглядової ради не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Член Наглядової ради
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Коломойський Iгор Валерiйович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
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1963
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
17
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директора ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД"
4.8. Опис
Змiн у складi Наглядової ради не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Член Наглядової ради
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Мартинов Олексiй Георгiйович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1966
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
18

17
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Директора ТОВ "СОЛМ ЛТД"
4.8. Опис
Змiн у складi Наглядової ради не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Лопатiна Марiя Дмитрiвна
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1956
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
18
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
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Змiн у складi Ревiзiйної комiсiї не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Вiтязь Олександр Павлович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1969
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
16
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Керiвника бiзнесу "Центр електронного бiзнесу" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
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4.1. Посада
Заступник Голови Правлiння
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Крижановський Станiслав Вiкентiйович
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1960
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
24
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
Iнформацiя вiдсутня
4.8. Опис
Змiн у складi Правлiння не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Єршова Нiна Сергiївна
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4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
1949
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
19
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ЗАТ "Компанiя "Приват Iнтертрейдiнг", головний бухгалтер
4.8. Опис
Змiн у складi Ревiзiйної комiсiї не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада
Член Ревiзiйної комiсiї
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові
Басан Олена Iванiвна
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт
д/н д/н Iнформацiя вiдсутня
4.4. Рік народження
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1962
4.5. Освіта
вища
4.6. Стаж керівної роботи (років)
16
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер
4.8. Опис
Змiн у складi Ревiзiйної комiсiї не вiдбулося.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України,посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї щодо паспортних даних.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
5.1. Найменування
ТОВ АФ "Норман-Аудит"
5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
23710342
5.4. Місцезнаходження
м.Київ, проспект Перемоги, 49/2, офiс 2
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
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1277
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
26.01.2001
5.7. Міжміський код та телефон
0444861502
5.8. Факс
0444861502
5.9. Вид діяльності
Надання аудиторських послуг
5.10. Опис
ТОВ АФ "Норман-Аудит" надає аудиторськi послуги.
5.1. Найменування
ТОВ "ОФР-ЗАПОРIЖЖЯ"
5.2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
31037030
5.4. Місцезнаходження
м.Днiпроперовськ, пров.Джинчарадзе, 4, секцiя 1
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АВ 189593
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
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30.08.2006
5.7. Міжміський код та телефон
0567656779
5.8. Факс
0567657296
5.9. Вид діяльності
Ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв
5.10. Опис
ТОВ "ОФР-ЗАПОРIЖЖЯ" здiйснює ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв емiтента.
5.1. Найменування
ЗАТ СК "IНГОССТРАХ"
5.2. Організаційно-правова форма
Закрите акцiонерне товариство
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
33248430
5.4. Місцезнаходження
м.Днiпропетровськ, вул. Набережна перемоги ,32
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
11101482
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
17.02.2005
5.7. Міжміський код та телефон
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0567161922
5.8. Факс
0567161627
5.9. Вид діяльності
Страховi послуги
5.10. Опис
ЗАТ СК "IНГОССТРАХ" надає страховi послуги.

6. Відомості про цінні папери емітента
6.1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
13.05.2010

Опис

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску
2
192/1/10

Найменування органу, що
зареєстрував випуск
3
ДКЦПФР

Код
цінного
папера

Тип
цінного
папера

4
UA4000067
383

5
Акції
Іменні
прості

Форма
існування та
форма
випуску

Номінальн
а вартість
(грн.)

Кількість
акцій
(штук)

7
182,72

8
48490600

6
Документарн
а Іменні

Загальна
номіналь
на
вартість
(грн.)
9
88602024
32

Частка у
статутном
у капіталі
(у
відсотках)
10
100

В обiгу на органiзовану ринку цiнних паперiв акцiї Банку не перебувають. Лiстинг не проходили.
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6.2. Інформація про облігації емітента
Дата
реєстрації
випуску
1
26.12.2005
Опис
26.12.2005
Опис
26.12.2005
Опис
26.12.2005
Опис
26.12.2005
Опис
12.11.2010
Опис
12.11.2010
Опис
03.02.2011
Опис

Номер
Найменуванн Облігації
свідоцтва про я органу, що (відсоткові,
реєстрацію зареєстрував
цільові,
випуску
випуск
дисконтні)
2

3

4

Номінальна
вартість
(грн.)

Кількість у
випуску
(штук)

5

6

Форма
існування та
форма
випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн.)

Процентна
ставка (у
відсотках)

Термін
виплати
процентів

Сума
виплаченого
процентного
доходу за
звітний
період (грн)
11

Дата
погашення
облігацій

7
8
9
10
12
Документарна
23.01.2026 486/2/05
ДКЦПФР
відсоткові
10000
3000
30000000
0,001
0
23.01.2026
Іменні
29.01.2026
Мета використання залучених коштiв: кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, будуть використанi для пiдтримки загально банкiвських програм кредитування.
Облiгацiї випущенi для вiдкритого розмiщення. В обiгу на организованому ринку не перебувають, Лiстинг не проходили.
Документарна
23.01.2026 487/2/05
ДКЦПФР
відсоткові
8000
2500
20000000
0,001
0
23.01.2026
Іменні
29.01.2026
Мета використання залучених коштiв: кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, будуть використанi для пiдтримки загально банкiвських програм кредитування.
Облiгацiї випущенi для вiдкритого розмiщення. В обiгу на организованому ринку не перебувають, Лiстинг не проходили.
Документарна
23.01.2026 488/2/05
ДКЦПФР
відсоткові
5000
3000
15000000
0,001
0
23.01.2026
Іменні
29.01.2026
Мета використання залучених коштiв: кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, будуть використанi для пiдтримки загально банкiвських програм кредитування.
Облiгацiї випущенi для вiдкритого розмiщення. В обiгу на организованому ринку не перебувають, Лiстинг не проходили.
Документарна
23.01.2026 489/2/05
ДКЦПФР
відсоткові
4000
3750
15000000
0,001
0
23.01.2026
Іменні
29.01.2026
Мета використання залучених коштiв: кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, будуть використанi для пiдтримки загально банкiвських програм кредитування.
Облiгацiї випущенi для вiдкритого розмiщення. В обiгу на организованому ринку не перебувають, Лiстинг не проходили.
Документарна
23.01.2026 490/2/05
ДКЦПФР
відсоткові
2500
8000
20000000
0,001
0
23.01.2026
Іменні
29.01.2026
Мета використання залучених коштiв: кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, будуть використанi для пiдтримки загально банкiвських програм кредитування.
Облiгацiї випущенi для вiдкритого розмiщення. В обiгу на организованому ринку не перебувають, Лiстинг не проходили.
Бездокумента
15.02.2011112/2/10
ДКЦПФР
відсоткові
5000000
60
300000000
13,75
8815068,6
15.05.2012
рна Іменні
15.05.2012
Мета використання залучених коштiв: кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, будуть використанi для пiдтримки загально банкiвських програм кредитування.
Облiгацiї випущенi для закритого (приватного) розмiщення.
Бездокумента
15.02.2011113/2/10
ДКЦПФР
відсоткові
5000000
50
250000000
13,5
0
15.11.2013
рна Іменні
15.11.2013
Мета використання залучених коштiв: кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, будуть використанi для пiдтримки загально банкiвських програм кредитування.
Облiгацiї випущенi для закритого (приватного) розмiщення.
Бездокумента
18.03.201124/2/11-T
ДКЦПФР
відсоткові
10000000
160
1600000000
12
0
18.03.2013
рна Іменні
18.02.2013
Мета використання залучених коштiв: кошти, отриманi вiд розмiщення облiгацiй, будуть використанi для пiдтримки загально банкiвських програм кредитування.
Облiгацiї випущенi для закритого (приватного) розмiщення.
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13. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
7.1. Інформація про зобов"язання емітента
Види зобов’язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

Відсоток за
користування
коштами (відсоток
річних)

Дата
погашення

X

14 833 497,00
0

X

X

у тому числі:
Кошти банкiв
Зобов’язання за цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним
випуском):
Серiя S (112/2/10)
Серiя T (113/2/10)
за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):
за сертификатами ФОН (за кожним
власним випуском):
за векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними паперами)(за
кожним видом):
за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним видом):
Податкові зобов’язання
Фінансова допомога на зворотній основі
Інші зобов’язання
Усього зобов’язань

Опис

X

14 833 497,00
0
567 419,000

0
X

X

X

550 000,000

X

X

29.11.2010
07.12.2010

300 000,000
250 000,000

13,75
13,5

15.05.2012
15.11.2013

X

0,000

X

X

X

0,000

X

X

X

17 419,000

X

X

X

0,000

X

X

X

0,000

X

X

X
X

66 469,000
X
X
0,000
X
X
100 566 991,0
X
X
X
00
116 034 376,0
X
X
X
00
Кошти банкiв:Довгостроковi кредити, що отриманi вiд
Нацiонального банку України 6 940 350 тис.грн.Кореспондентськi
рахунки, що вiдкритi в iнших банках 105 тис.грн.Кореспондентськi
рахунки iнших банкiв 1 005 281 тис.грн.Нарахованi витрати за
коштами на вимогу iнших банкiв 1 535 тис.грн.Короткостроковi
вклади (депозити) iнших банкiв 1 782 206 тис.грн.Довгостроковi
вклади (депозити) iнших банкiв 20 731 тис.грн.Нарахованi витрати за
строковими вкладами (депозитами) iнших банкiв 5 147
тис.грн.Короткостроковi кредити, що отриманi вiд iнших банкiв 3
440 263 тис.грн.Довгостроковi кредити, що отриманi вiд iнших
банкiв 1 522 935 тис.грн.Неамортизованiй дисконт за кредитами, що
отриманi вiд iнших банкiв -1 449 тис.грн.Нарахованi витрати за
кредитами, що отриманi вiд iнших банкiв 12 175 тис.грн.Кредити
овернайт, що отриманi вiд iнших банкiв 104 219 тис.грн.
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Баланс
за 1 квартал 2011 року
Рядок

Найменування статті

1

2
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Торгові цінні папери
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою
вартістю з визначенням результату переоцінки у
фінансових результатах
Кошти в інших банках, у тому числі:
В іноземній валюті
Резерви під знецінення коштів в інших банках
Резерви у відсотках до активу
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:
Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Резерви під знецінення кредитів
Резерви у відсотках до активу
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Резерви у відсотках до активу
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до
погашення
Резерви у відсотках до активу
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток
Відстрочений податковий актив
Основні засоби та нематеріальні активи
Інші фінансові активи
Резерви під інші фінансові активи
Резерви у відсотках до активу
Інші активи
Резерви під інші активи
Резерви у відсотках до активу
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи
групи вибуття
Резерви під зменшення корисності інвестицій в
асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою
продажу
Резерви у відсотках до активу
Усього активів, у тому числі:
В іноземній валюті
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у тому числі:

1
2
3
4
4.1
5
5.1
6
6.1
6.1.1
6.2
6.2.1
7
7.1
8
9
9.1
10
11
11.1
12
13
14
15
16
17
18
18.1
19
20
20.1
21
22
22.1
23
23.1
24

(тис.грн.)
На кінець
попереднього
фінансового року
4

На звітну дату
поточного
кварталу
3
16037482
88804

19725932
84401

0

0

3191284
3191284
-413144
13
111470089
89856655
27507740
21613434
7285407
-17278325
16
95545

1824130
1824130
-507081
28
101855171
81286535
25648622
20568636
7455139
-16469864
16
95429

-11925

-11931

12
295512

13
708259

-2

-2

0
1025367
0

0
1025367
0

588

188

6036
1809266
11791943
-83866
1
295973
-693
0

2681
1801944
3184672
-82065
3
160373
-916
1

40534

40534

0

0

0
128360468
54683286

0
113437222
46377835

14833497

14559473
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24.1
25
25.1
25.2
25.2.1
26
26.1
26.2
26.2.1
27
27.1
28
29
30
31
32
33
34

В іноземній валюті
Кошти юридичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти фізичних осіб, у тому числі:
В іноземній валюті
Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:
В іноземній валюті
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:
В іноземній валюті
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов'язаннями
Інші фінансові зобов'язання
Інші зобов'язання
Субординований борг
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами,
35
призначеними для продажу, чи групами вибуття
36
Усього зобов'язань, у тому числі:
36
В іноземній валюті
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
37
Статутний капітал
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів
38
(учасників)
39
Емісійні різниці
40
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
41
Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:
41.1
Резерви переоцінки нерухомості
41.2
Резерви переоцінки нематеріальних активів
42
Резерви переоцінки цінних паперів
43
Резерви переоцінки за операціями хеджування
44
Прибуток/Збиток минулих років
45
Прибуток/Збиток поточного року
46
Усього власного капіталу
47
Усього пасивів
Примітки: н/д

Керівник

Проскура А.С., 0922174687
(прізвище виконавця, номер телефону)

4984083
20309488
12413292
12269450
5604587
61222499
28914747
10169028
1854879
567419
480
5623728
25000
66469
93148
11919103
170340
1203685

5826907
20412748
14176868
10325520
5391439
54770045
25890610
9095948
1796034
557922
480
5742776
35634
140745
83602
3771028
248004
1235277

0

0

116034376
64419212

101557254
55369212

8860202

8860202

0

0

0
1112887
365626
365622
0
52113
0
1500610
434654
12326092
128360468

0
1105116
368390
365622
0
46281
0
129799
1370180
11879968
113437222

Дубiлет О.В.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

Коротiна Л.I.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)
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Звіт
про фінансові результати
за 1 квартал 2011 року
(тис.грн.)
Рядок

Найменування статті

1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

2
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Процентні доходи
Процентні витрати
Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)
Комісійні доходи
Комісійні витрати
Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому
портфелі банку
Результат від операцій з хеджування
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які
обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату
переоцінки у фінансових результатах
Результат від торгівлі іноземною валютою
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання
фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою,
ніж ринкова
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання
фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або
нижчою, ніж ринкова
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Результат від переоцінки іноземної валюти
Резерви під заборгованість за кредитами
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Резерви за зобов'язаннями
Інші операційні доходи
Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості
Адміністративні та інші операційні витрати
Результат від участі в капіталі
Дохід від участі в капіталі
Втрати від участі в капіталі
Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для
продажу
Прибуток/(Збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(Збиток) після оподаткування
Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів,
призначених для продажу
Чистий прибуток/(збиток) банку

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19.1
19.2
20
21
22
23
24
25

На звітну дату кварталу
попереднього
поточного року
фінансового року
3
4
1227562
1633067
3401154
3610442
2173592
1977375
780038
620792
897830
723608
117792
102816
4403

3238

0

0

0

0

84447

77258

0

0

0

0

0
-47225
702593
-6

0
74951
1520979
-33

4302

-3

0
-3638
129049
0
1083058
0
0
0

0
21012
121495
0
788888
0
0
0

0

0

400569
-34085
434654

199952
-15470
215422

0

0

434654

215422

Примітки: н/д
Керівник

Проскура А.С., 0922174687
(прізвище виконавця, номер телефону)

Дубiлет О.В.
(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

Коротiна Л.I.
(підпис, прізвище, ім'я, по
батькові)
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