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

Дубiлет Олександр Валерiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

29.04.2016

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14360570
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Днiпропетровський, 49094, Днiпропетровськ, Набережна Перемоги, 50
5. Міжміський код, телефон та факс
(056) 735-32-82 6. Електронна поштова адреса
hotline@privatbank.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2016
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у
3. Річна інформація
розміщена на власній
сторінці

"Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку" 83

29.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

https://privatbank.ua/ua/about/management/corp/
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

29.04.2016
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість
акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром
(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які
відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або
включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами
іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного
року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

1. За звiтний перiод ПриватБанк не брав участi у створеннi юридичних осiб.
2. Посада корпоративного секретаря на пiдприємствi не передбачена.
3. Таблицi «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв
продукцiї» та «Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» не
заповнено, оскiльки вони заповнюються емiтентами, якi займаються видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi.
4. Iнформацiю про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не
заповнено, оскiльки вона розкривається у разi надання забезпечення третьою
особою щодо виконання зобов’язань емiтента за кожним випуском боргових
цiнних паперiв, за яким надано такi забезпечення.
5. У звiтi не розкрито паспортнi данi посадових осiб, оскiльки не отримано
вiдповiдної згоди фiзичних осiб.
6. Iнформацiю про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнено у
зв'язку з тим, що такi випуски цiнних паперiв емiтента не зареєстровано
(iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв, iнформацiя
про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр
iпотечного покриття, iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником

строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами
позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до
складу iпотечного покриття, iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв,
iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв, основнi вiдомостi про ФОН,
iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, iнформацiя про осiб, що
володiють сертифiкатами ФОН, розрахунок вартостi чистих активiв ФОН,
правила ФОН, звiт про стан об'єкта нерухомостi).
7. Iнформацiю про викупленi емiтентом власнi цiннi папери не заповнено,
оскiльки у звiтному роцi викуп власних акцiй емiтентом не проводився,
вiдповiднi рiшення не ухвалювались.
8. Iнформацiю щодо фiзичних осiб - засновникiв не заповнено, оскiльки
засновниками товариства є виключно юридичнi особи.
9. Таблицю "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" не заповнено,
оскiльки за встановленим порядком розкриття iнформацiї така таблиця
складається акцiонерними товариствами та емiтентами - товариствами з
обмеженою вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову
дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування.
10. В роздiлi «Iнформацiя про рейтингове агентство» рiвень кредитного
рейтингу емiтента або цiнних паперiв емiтента (LT NSR - А- (ukr); VR – ссс;
LT IDR (LC/FC) – ССС; ST IDR - С, SR – 5, SRF - NF; Прогноз – Негативний)
вiдображено не повнiстю через технiчнi особливостi програми формування
звiту (обмежена довжина поля).
11. Рейтингування агенцiєю Moody's Investors Service Ltd. здiйснюється на
основi публiчної звiтностi, тому рейтинги Банка за цiєю агенцiєю не включено
в перелiк (з поточними рейтингами можливо ознайомитись за посиланням:
https://privatbank.ua/about/credentials/).
12. В роздiлi "Банки, що обслуговують емiтента (iноземна валюта)" МФО
банку в значеннi CHASUS33 вiдображено не повнiстю через технiчнi
особливостi програми формування звiту (обмежена довжина поля).
13. В роздiлi " Iнформацiя про юридичних осiб, якi уповноваженi здiйснювати
рейтингову оцiнку емiтента та/або його цiнних паперiв" поштовий iндекс E14
5 GN юридичної особи Fitch Ratings CIS Ltd та поштовий iндекс 125009
юридичної особи Standard and Poor’s Credit Marnket Services Europe Limited
вiдображено не повнiстю через технiчнi особливостi програми формування
звiту (обмежена довжина поля).
14. Дата першого оприлюднення даного рiчного звiту - 29.04.2016. Пiсля
отримання аудиторського висновку державною мовою вiд ТОВ АФ
“ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)” даний рiчний звiт доповнено
текстом аудиторського висновку та внесенi скоригованi показники фiнансової
звiтностi, що затверджена аудитором. Рiчний звiт з вказаними доповненнями
оприлюднено 16.08.2016 засобами, передбаченими законодавством України, в
тому числі у виданні "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку" № 155 від 16.08.2016 опублікована уточнена інформація
щодо основних показників фінансово-господарської діяльності підприємства.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
Серiя А 01 № 054809
3. Дата проведення державної реєстрації
19.03.1992
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
21256468800.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
20200
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
66.19 Iнша допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування та пенсiйного
забезпечення
66.12 Посередництво за договорами по цiнних паперах або товарах
10. Органи управління підприємства
Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти — акцiонернi товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32003102901026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
JP Morgan Chase Bank, USA, New York
5) МФО банку
CHASUS33

6) поточний рахунок
0011000080
12. 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

Надання банкiвських послуг, визначених частиною третьою статтi
47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"

22

05.10.2011

Опис

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

Банкiвська лiцензiя не має термiну дiї та не
потребує його продовження.

22
Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна
дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи

АЕ №
263148

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть

Опис

Нацiональний
Необмежена
банк України

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
12.06.2013
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку
Строк дiї лiцензiї необмежений

АЕ №
263147

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
12.06.2013
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку
Строк дiї лiцензiї необмежений

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi
цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть

05.10.2011

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних
операцiй не має термiну дiї та не потребує його
продовження.

Опис

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна
дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного
iнвестування

Нацiональний
Необмежена
банк України

АЕ №
185058

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
17.10.2012
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

Строк дiї лiцензiї з 17.10.2012 необмежений

АЕ №
185059

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
17.10.2012
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

Строк дiї лiцензiї з 17.10.2012 необмежений

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна
дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв

Нацiональна
комiсiя з
цiнних
12.06.2013
Необмежена
паперiв та
фондового
ринку

АЕ №
263149

Строк дiї лiцензiї необмежений

Опис

15. 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

Standard & Poor's
Ratings Services

міжнародне рейтингове
агентство

07.12.2015

LT - B-; ST - C Прогноз Негативний

Fitch Ratings

міжнародне рейтингове
агентство

04.12.2015

LT NSR - А- (ukr); VR – ссс; LT
IDR (LC/FC) – ССС; ST IDR - С,
SR – 5, SRF - NF; Прогноз –
Негативний

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної
особи засновника та/або
учасника

Код за ЄДРПОУ
засновника та/або
учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

УКРАЇНСЬКО - КIПРСЬКЕ
АТЗТ З II "ПРИВАТ IНТЕРТРЕЙДIНГ"

20006660

49094Україна
Днiпропетровськ Набережна
Перемоги, 42Б

0

ТОВ "СОЛМ ЛТД"

13419574

49000Україна
Днiпропетровськ Набережна
Перемоги, 42

0

ТОВ "ВIСТ ЛТД"

20299113

49000Україна
Днiпропетровськ Набережна
Перемоги, 32

0

ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД"

13421602

49094Україна
Днiпропетровськ Набережна
Перемоги, 42Б

0

Прізвище, ім"я, по батькові
фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Усього

0

V. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада

Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Боголюбов Геннадiй Борисович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський iнженерно - будiвельний iнститут, промислове та цивiльне будiвництво,
iнженер.
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО
БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства
"Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорiв
Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 Три роки згiдно Статуту
9) Опис
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками)
позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на
загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених
законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права
вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння,
призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами
Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої
винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;

13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у
загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних
паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати
їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2
цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її
вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та
лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i
положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття
рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також
для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню
рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної
комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом,
вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними

останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до
пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком,
встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або
еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети
Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi,
визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та
бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам
акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих
функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi
згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї щодо паспортних даних та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними
здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015)
обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено виконання
обов'язкiв обраним Членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном Боголюбовим Г.Б. за
цивiльно-правовим договором на оплатнiй основi за рахунок Товариства.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - Голова Наглядової
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ

"ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна
фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорiв Закритого акцiонерного
товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк».
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член
Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коломойський Iгор Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища, Днiпропетровсьий металургiйний iнститут, iнженер-металург, 1984р.
6) стаж роботи (років)**
30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО
БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства
"Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорiв
Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк»,
голова Днiпропетровської обласної державної адмiнiстрацiї, Директор УКРАЇНСЬКОIЗРАЇЛЬСЬКОГО ПIДПРИЄМСТВА З IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ЕНЕКО" ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (УIП З II "ЕНЕКО"), Директор ТОВ
"Сентоза ЛТД".
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 Три роки згiдно статуту
9) Опис
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками)
позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на
загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до

Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених
законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права
вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння,
призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами
Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої
винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у
загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних
паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати
їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2
цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її
вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та
лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i
положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття
рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також
для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню
рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної
комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;

31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом,
вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до
пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком,
встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або
еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети
Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi,
визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та
бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам
акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.

За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих
функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi
згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї
щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої
дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними
здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015)
переобраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено
виконання обов'язкiв обраним членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном
Коломойським I.В. за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - Член Наглядової
ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ
"ПРИВАТБАНК", Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства "Транснацiональна
фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», Член Ради директорiв Закритого акцiонерного
товариства Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк», голова Днiпропетровської
обласної державної адмiнiстрацiї, Директор УКРАЇНСЬКО-IЗРАЇЛЬСЬКОГО ПIДПРИЄМСТВА З
IНОЗЕМНИМИ IНВЕСТИЦIЯМИ "ЕНЕКО" - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (УIП З II "ЕНЕКО").
Посади, якi обiймає на iнших пiдприємствах: Член Наглядової ради Публiчного акцiонерного
товариства "Транснацiональна фiнансово-промислова нафтова компанiя "Укртатнафта", Член
Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мартинов Олексiй Георгiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-електромеханiк, 1989р.
6) стаж роботи (років)**
26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО
БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Ради директорiв Закритого акцiонерного товариства

Московського комерцiйного банку «Москомприватбанк», Директор Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СОЛМ ЛТД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 Три роки згiдно статуту
9) Опис
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками)
позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на
загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених
законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права
вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння,
призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами
Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої
винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у
загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних
паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати
їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2
цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її

вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та
лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i
положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття
рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також
для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню
рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної
комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом,
вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до
пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком,
встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або
еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети
Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi,
визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та
бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;

53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам
акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих
функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi
згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї
щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої
дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними
здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015)
переобраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та встановлено
виконання обов'язкiв обраним членом Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" паном
Мартиновим О.Г. за цивiльно-правовими договорами на безоплатнiй основi.
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Попереднi посади, що обiймала посадова особа - Член Наглядової ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", Член Ради
директорiв Закритого акцiонерного товариства Московського комерцiйного банку
«Москомприватбанк», Директор Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "СОЛМ ЛТД".
Посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах - Директор Товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю "СОЛМ ЛТД".
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лопатiна Марiя Дмитрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1956

5) освіта**
Вища, Днiпропетровський iнститут iнженерiв транспорту, спецiальнiсть - iнженер-економiст,
1983р.
6) стаж роботи (років)**
22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Голова Ревiзiйної комiсiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.08.2011 п'ять рокiв згiдно Статуту
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї обирається загальними зборами акцiонерiв Банку з числа членiв
Ревiзiйної комiсiї, обраних згiдно Статуту.
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених
до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та
захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансовогосподарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх
нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть
чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо
правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що
випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним
зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який
подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати
звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним
iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi

перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи
iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв
апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй
формi).
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: Начальник
планового вiддiлу, головний податковий iнспектор, головний бухгалтер, Голова Ревiзiйної комiсiї.
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 р. (протокол № 27 вiд 08.08.2011 р.)
переобрано склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн у
персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Басан Олена Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1987р.
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "СЄНТОЗА ЛТД", Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.08.2011 п'ять рокiв згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю.

Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених
до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та
захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансовогосподарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх
нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть
чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо
правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що
випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним
зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який
подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати
звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним
iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi
перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи
iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв
апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй
формi).
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 р. (протокол № 27 вiд 08.08.2011 р.)
переобрано склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн у
персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк посад,якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: iнженер, державний

податковий iнспектор, бухгалтер, головний бухгалтер.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єршова Нiна Сергiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1949
5) освіта**
Вища, Караваєвський сiльськогосподарський iнститут, бухгалтерський облiк, спецiальнiсть економiст, 1972р.
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ "Компанiя "Приват Iнтертрейдiнг", головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.08.2011 п'ять рокiв згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Ревiзiйної комiсiї визначено Статутом Товариства та Положенням про
Ревiзiйну комiсiю.
Повноваження Ревiзiйної комiсiї:
а) контролює дотримання Банком законодавства України, нормативно-правових актiв
Нацiонального банку України;
б) виносить на загальнi збори або Наглядовiй Радi пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених
до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi Банку та
захисту iнтересiв клiєнтiв.
Ревiзiйна комiсiя вiдповiдно до покладених на неї завдань контролює та перевiряє фiнансовогосподарську дiяльнiсть Правлiння Банку, дотримання ним вимог Статуту Банку та внутрiшнiх
нормативних актiв, зокрема:
- виконання встановлених загальними зборами планiв та основних напрямкiв дiяльностi Банку,
- виконання рiшень Правлiння з питань фiнансово-господарської дiяльностi та їх вiдповiднiсть
чинному законодавству i Статуту Банку,
- виконання рiшень по усуненню недолiкiв, що виявленi попередньою ревiзiєю;
- стан розрахункiв по акцiях з акцiонерами (учасниками), дотримання прав їх власникiв щодо
правил розподiлу прибутку, переваг i пiльг у придбаннi акцiй нових емiсiй,
- дотримання порядку, передбаченого установчими документами, по оплатi акцiй акцiонерами;
- вжиття Правлiнням заходiв по недопущенню непродуктивних витрат, а у разi їх наявностi -

вжиття вiдповiдних заходiв до безпосереднiх винуватцiв,
- вiрнiсть розрахункiв i дотримання термiнiв перерахувань до бюджету податкiв,
- вiрнiсть визначення розмiру статутного капiталу Банку i вiдповiдної кiлькостi акцiй, що
випускаються, рух статутного капiталу;
- використання коштiв резервного та iнших фондiв Банку, що формуються за рахунок прибутку;
- розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї загальним
зборам;
- стан каси i майна Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї зобов'язанi:
- проводити перевiрки щорiчного звiту про фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку, який
подається Правлiнням, а також каси та майна;
- розглядати кошториси витрат та плани Банку;
- здiйснювати ревiзiю бухгалтерських документiв,
- давати висновки по рiчним звiтам та балансам, без яких загальнi збори не вправi затверджувати
звiт та баланс,
- вимагати позачергового скликання загальних зборiв у разi виникнення загрози iстотним
iнтересам Банку або виявлення зловживань посадових осiб Банку,
- повiдомляти загальнi збори, а в перiод мiж ними — Наглядову Раду про всi виявленi у ходi
перевiрок чи розслiдувань недолiки та зловживання посадових осiб Банку.
Члени Ревiзiйної комiсiї мають право
- вимагати надання всiх документiв, необхiдних для проведення перевiрок та розслiдувань;
- вимагати особистих пояснень посадових осiб Банку,
- брати участь з правом дорадчого голосу у засiданнях Правлiння Банку та Наглядової Ради,
- проводити службовi розслiдування,
- вносити на розгляд загальних зборiв або Наглядової Ради питання стосовно дiяльностi тих чи
iнших посадових осiб Банку;
- вимагати залучення до участi у перевiрках, що проводяться, посадових осiб та спiвробiтникiв
апарату Банку,
- отримувати винагороду у розмiрах та в порядку, встановленому загальними зборами.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
паспортних даних, вiдомостей про розмiр виплаченої винагороди (в тому числi в натуральнiй
формi).
Згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 08.08.2011 р. (протокол № 27 вiд 08.08.2011 р.)
переобрано склад Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Протягом звiтного року змiн у
персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Перелiк посад, якi займала посадова особа протягом своєї трудової дiяльностi: державний
податковий iнспектор, головний бухгалтер, член ревiзiйної комiсiї.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Непогашенi судимостi за посадовi та корисливi злочини вiдсутнi.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубiлет Олександр Валерiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
---

4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1984 р,
Днiпропетровська нацiональна металургiйна академiя, спецiальнiсть - Пiдприємництво,
менеджмент та маркетинг, 2000 р.
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", В.О. Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки Голови Правлiння визначено Статутом Товариства:
а) дiє без довiреностi вiд iменi Банку, представляє його iнтереси в усiх установах, органiзацiях i
пiдприємствах;
б) здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Правлiння Банку;
в) затверджує правила, процедури та iншi внутрiшнi документи Банку, якi стосуються оперативногосподарської дiяльностi Банку, розробляються згiдно вимог дiючого законодавства України та
затвердження яких не вiдноситься до компетенцiї загальних зборiв, Наглядової Ради та Правлiння,
затверджує внутрiшнi нормативнi акти, що визначають вiдносини мiж пiдроздiлами Банку та
порядок здiйснення банкiвських операцiй, видає накази, обов’язковi для виконання працiвниками
Банку, затверджує тарифи на послуги Банку;
г) вирiшує питання пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв, приймає на роботу та звiльняє з
роботи працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та стягнення, визначає порядок
оплати та заохочення працiвникiв, приймає рiшення про вiдрядження, включаючи закордоннi
дiловi поїздки;
д) визначає наказом по Банку головного бухгалтера Банку, який заступає на посаду за письмовим
узгодженням Нацiонального банку України;
е) вчиняє вiд iменi Банку будь-якi правочини, з урахуванням обмежень, встановлених дiючим
законодавством та цим Статутом;
є) видає довiреностi;
ж) здiйснює iншi дiї правового та органiзацiйного характеру, пов’язанi з дiяльнiстю Банку;
з) приймає рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв господарювання
та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх статутних капiталах,
якщо сума складає менше 10 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної
фiнансової звiтностi та, при цьому, не перевищує граничну суму, встановлену для Голови
Правлiння вiдповiдно до пiдпункту "25" пункту 9.3.3 цього Статуту.
Голова Правлiння зобов’язаний щорiчно проводити зустрiчi з комiтетами Наглядової Ради для
обговорення питань, що належать до компетенцiї таких комiтетiв.
Iншi права, обов’язки i вiдповiдальнiсть Голови Правлiння визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
У 2015 роцi переобраний на новий строк на посаду Голови Правлiння Банку (Протокол № 18
Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО

БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала посадова особа протягом своєї дiяльностi: Заступник
Голови Правлiння, перший заступник Голови Правлiння банку, В.О. Голови Правлiння.
Загальний стаж керiвної роботи - 25 рокiв, загальний стаж роботи - 35 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Генеральний Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пiкуш Юрiй Петрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-металург, 1985 р.;
iнженер-економiст, 1992 р.; Днiпропетровський нацiональний унiверситет, спецiальнiсть —
фiнанси, 2007 р.
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший Заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження Генерального Заступника Голови Правлiння визначено Статутом Товариства.
Генеральний Заступник Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 500 000 (п’ятистам тисячам) доларiв США, вчиняє правочини
(укладає договори, угоди, пiдписує контракти, у тому числi i зовнiшньоекономiчнi) з
розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими коштами, за умови, якщо ця
сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової
звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25 пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради
або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень;
б) видає довiреностi в межах повноважень, наданих йому Головою Правлiння на пiдставi
довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiє вiд iменi Банку, представляєь його iнтереси перед будь-якими
органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними

органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки
України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами,
органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах,
господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому
господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi
України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi
України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав,
передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої
особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання,
пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або
предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового
визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi
документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання
та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд
iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм
пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а
також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих
написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
У 2015 роцi переобраний на новий строк до складу Членiв Правлiння Банку на посаду
Генерального Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК”
вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник вiддiлу розвитку та iнвестицiй, Заступник
Голови Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння.
Загальний стаж керiвної роботи - 28 рокiв, загальний стаж роботи - 31 рiк.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Перший Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гороховський Олег Володимирович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1974
5) освіта**

Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1996 р.
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють
правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i
зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими
коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25
пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради
або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi
довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими
органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними
органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки
України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами,
органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах,
господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому
господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi
України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi
України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав,
передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої
особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання,
пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або
предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового
визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi
документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання
та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд
iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм
пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а
також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих
написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Першого
Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).

Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - куратора вiддiлу кореспондентських вiдношень
Валютного управлiння, Начальника сектору Управлiння кореспондентських вiдношень,
Заступника начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника управлiння
мiжбанкiвського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку Заступника Керiвника Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Керiвника бiзнесу
обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 19 рокiв, загальний стаж роботи - 24 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Перший Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Новiков Тимур Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1973
5) освіта**
Вища, Державна гiрнича академiя України, спецiальнiсть - iнженер-економiст, 1995 р.Київська
вища банкiвськая школа мiжнародного iнституту ринкових вiдносин та пiдприємництва,
спецiальнiсть - Фiнанси i кредит, 1998 р.
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють
правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i
зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими
коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25
пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради
або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.

б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi
довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими
органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними
органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки
України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами,
органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах,
господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому
господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi
України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi
України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав,
передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої
особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання,
пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або
предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового
визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi
документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання
та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд
iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм
пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а
також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих
написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
У 2015 роцi переобраний на новий строк до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Першого
Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Протягом останнiх п'яти рокiв особа не займала iнших посад.
Загальний стаж керiвної роботи - 19 рокiв, загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Перший Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яценко Володимир Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**

1969
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть -Iнформацiйнi управляючi
системи та технологiї, 1992 р.
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Голови Правлiння банку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Першi Заступники Голови Правлiння:
а) в межах суми, що еквiвалентна 400 000 (чотирьомстам тисячам) доларiв США, вчиняють
правочини (укладають договори, угоди, пiдписують контракти, у тому числi i
зовнiшньоекономiчнi) з розпорядження рухомим та нерухомим майном Банку, грошовими
коштами, за умови, якщо ця сума складає менше нiж 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та не перевищує граничну суму, встановлену пiдпунктом 25
пункту 9.3.3 цього Статуту.
Лiмiт повноважень може бути змiнений окремим рiшенням Голови Правлiння, Наглядової Ради
або загальних зборiв, з урахуванням вищевказаних обмежень.
б) видають довiреностi в межах повноважень, наданих їм Головою Правлiння на пiдставi
довiреностi.
в) на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють його iнтереси перед будь-якими
органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого самоврядування, правоохоронними
органами, у тому числi в органами прокуратури, органами внутрiшнiх справ, Служби Безпеки
України, органами державної митної служби, органами державної податкової служби, установами,
органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в мiсцевих судах, апеляцiйних судах,
господарських судах, апеляцiйних господарських судах, адмiнiстративних судах, Вищому
господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi України, Верховному Судi
України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при Торгово-промисловiй палатi
України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством України, з наданням прав,
передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника, позивача, вiдповiдача, третьої
особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог, включаючи права подання (пiдписання,
пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або
предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру позовних вимог, повного чи часткового
визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi
документiв, передбачених законодавством, до Державної виконавчої служби з метою їх виконання
та користування iншими правами сторiн у виконавчому провадженнi. Для чого надається право вiд
iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти необхiднi документи, посвiдчувати своїм
пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а
також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати документи для вчинення виконавчих
написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.

У 2015 роцi переобраний на новий строк до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Першого
Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник сектору погашення кредитної заборгованостi,
Начальник вiддiлу бiржової заборгованостi, Заступник Начальника Валютного управлiння по
валютним операцiям, Начальник Валютного управлiння, В.О. Керiвника Напрямку
"Мiжбанкiвськiй бiзнес", Заступник Голови Правлiння банку.
Загальний стаж керiвної роботи - 23 роки, загальний стаж роботи - 28 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вiтязь Олександр Павлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут, "Прикладна математика", 1992 р.
6) стаж роботи (років)**
27
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу "Центр електронного бiзнесу"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють
його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого
самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами
внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами
державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в
мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах,
адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi
України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при
Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством
України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника,

позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог,
включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової
вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру
позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження
рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної
виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому
провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти
необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi
дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати
документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати
присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальника Департаменту пластикових карт, Керiвника
бiзнесу "Центр електронного бiзнесу".
Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк, загальний стаж роботи - 27 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гур'єва Тетяна Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, спецiальнiсть - iсторик, викладач iсторiї та
суспiльствоведення, 1985 рiк; Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та
пiдприємництва, спецiальнiсть - Банкiвська справа, 1999 рiк.
6) стаж роботи (років)**
37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Департаменту VIP - обслуговування Бiзнесу корпоративних
VIP-клiєнтiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють
його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого
самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами
внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами
державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в
мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах,
адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi
України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при
Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством
України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника,
позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог,
включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової
вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру
позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження
рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної
виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому
провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти
необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi
дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати
документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати
присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - куратора вiддiлу кореспондентських вiдношень
Валютного управлiння, Начальника сектору Управлiння кореспондентських вiдношень,
Заступника начальника управлiння мiжбанкiвського кредитування, Начальника управлiння
мiжбанкiвського кредитування, Начальника Департаменту послуг на валютному ринку Заступника Керiвника Загальносистемного корпоративного бiзнесу, Керiвника бiзнесу
обслуговування iндивiдуальних VIP-клiєнтiв ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 24 роки, загальний стаж роботи - 37 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дубiлет Дмитро Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1985
5) освіта**
Вища, Київський нацiональний унiверситет iм.Т.Г.Шевченка,спецiальнiсть -Маркетинг, 2006р.,
MBA в Лондонськiй Бiзнес Школi, спецiальнiсть - Менеджмент органiзацiй, 2011р.
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», Заступник Голови Правлiння — Керiвник Напрямку «Загальний
маркетинг та реклама»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють
його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого
самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами
внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами
державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в
мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах,
адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi
України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при
Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством
України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника,
позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог,
включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової
вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру
позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження
рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної
виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому
провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти
необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi
дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати
документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати
присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення

iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник Департаменту мiжнародних розрахункiв за
валютними операцiями ГО, Керiвник Напряму "Загальний маркетинг i реклама".
Загальний стаж керiвної роботи - 10 рокiв, загальний стаж роботи - 10 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Заворотний Володимир Григорович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища, Українська сiльськогосподарча академiя, спец. - електрифiкацiя сiльського господарства,
1980р; Українська сiльськогосподарча академiя, спец. — менеджмент органiзацiй, 1990р.,
Українська академiя банкiвської справи, спец. - банкiвська справа, 2003р
6) стаж роботи (років)**
31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Директор Київського Головного регiонального управлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють
його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого
самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами
внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами
державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в
мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах,
адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi
України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при

Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством
України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника,
позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог,
включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової
вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру
позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження
рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної
виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому
провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти
необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi
дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати
документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати
присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - перший секретар К-Святошинського РКЛКСМУ, голова
ЦКК ЛКСМУ, голова контрольної комiсiї, Директор Київського Головного регiонального
управлiння ПриватБанку.
Загальний стаж керiвної роботи - 30 рокiв, загальний стаж роботи - 31 рiк.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ковальов Вадим Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1961
5) освіта**
Вища, Нацiональна металургiйна академiя України, Київська вища банкiвська школа
Мiжнародного центру ринкових вiдносин та пiдприємництва (Банкiвська справа). Кандидат
технiчних наук.
6) стаж роботи (років)**

32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший Заступник Голови Правлiння МКБ "Москомприватбанк", Керiвник напряму "Ризикменеджмент" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший заступник Голови Правлiння ЗАТ “БИНБАНК
кредитнi карти”.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють
його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого
самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами
внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами
державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в
мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах,
адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi
України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при
Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством
України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника,
позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог,
включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової
вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру
позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження
рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної
виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому
провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти
необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi
дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати
документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати
присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
Ковальова Вадима Леонiдовича обрано з 17.04.2015 року до складу Членiв Правлiння Банку та
призначено на посаду Заступника Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової
Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ
“ПРИВАТБАНК” вiд 17 квiтня 2015 року).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад: Перший Заступник Голови Правлiння МКБ "Москомприватбанк",
Керiвник напряму "Ризик-менеджмент" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Перший заступник Голови
Правлiння ЗАТ “БИНБАНК кредитнi карти”.
Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк, загальний стаж роботи - 32 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Коротiна Любов Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1964
5) освіта**
Вища, Одеський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1992 р.
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Заступник Головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та трудовому
договорi. Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi,
трудового договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку (Протокол № 18
Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО
БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - старший бухгалтер, економiст, старший економiст,
завiдуючий сектором, начальник вiддiлу, заступник головного бухгалтера банку.
Загальний стаж керiвної роботи - 27 рокiв, загальний стаж роботи - 32 роки.
Вiдомостi про iншi посади, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах, вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Крижановський Станiслав Вiкентiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища, Криворiзький ордена Трудового Червоного Прапора гiрничорудний iнститут, спецiальнiсть
- "Промислове та цивiльне будiвництво". Українська державна юридична академiя
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник напрямку "Служба Безпеки"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють
його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого
самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами
внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами
державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в
мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах,
адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi
України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при
Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством
України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника,
позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог,
включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової
вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру
позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження
рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної
виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому
провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти
необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi
дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати
документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати
присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного

законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник напрямку "Служби Безпеки ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
Загальний стаж керiвної роботи - 29 рокiв, загальний стаж роботи - 21 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Негинський Роман Маркович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1976
5) освіта**
Запорiзький iнститут державного та мунiципального управлiння (Менеджмент организаций),
Нацiональний унiверситет "Києво - Могилянська академiя" (Економiка i пiдприємництво)
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник бiзнесу iндивiдуальне кредитування
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють
його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого
самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами
внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами
державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в
мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах,
адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi
України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при
Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством
України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника,
позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог,
включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової
вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру
позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження
рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної

виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому
провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти
необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi
дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати
документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати
присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Змiни у персональному складi посадових осiб вiдбулись у вiдповiдностi до Статуту та чинного
законодавства України.
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Керiвник бiзнесу iндивiдуальне кредитування.
Загальний стаж керiвної роботи - 13 рокiв, загальний стаж роботи - 19 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чмона Любов Iванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1958
5) освіта**
Вища, Київський iнститут народного господарства, спецiальнiсть - економiст, 1980 р.
6) стаж роботи (років)**
35
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Департаменту обслуговування
промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.

Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють
його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого
самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами
внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами
державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в
мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах,
адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi
України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при
Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством
України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника,
позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог,
включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової
вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру
позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження
рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної
виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому
провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти
необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi
дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати
документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати
присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Перелiк попереднiх посад, що обiймала - Начальник вiддiлу фiнансового менеджменту, Начальник
Управлiння бiзнес - консалтингу та реструктуризацiї пiдприємств, Начальник Департаменту
антикризової пiдтримки пiдприємств та проектного фiнансування корпоративних клiєнтiв,
Начальник Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних пiдприємств, Начальник
Департаменту обслуговування промислових та комерцiйних VIP-клiєнтiв.
Загальний стаж керiвної роботи - 22 роки, загальний стаж роботи - 35 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Заступник Голови Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шмальченко Людмила Олександрiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**

1968
5) освіта**
Вища, Державна металургiйна академiя України, спецiальнiсть -iнженер -економiст, 1990 р.
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу-Директор казначейства
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства.
Заступники Голови Правлiння Банку на пiдставi довiреностi дiють вiд iменi Банку, представляють
його iнтереси перед будь-якими органами державної влади i управлiння, органами мiсцевого
самоврядування, правоохоронними органами, у тому числi в органами прокуратури, органами
внутрiшнiх справ, Служби Безпеки України, органами державної митної служби, органами
державної податкової служби, установами, органiзацiями i пiдприємствами та iншими особами, в
мiсцевих судах, апеляцiйних судах, господарських судах, апеляцiйних господарських судах,
адмiнiстративних судах, Вищому господарському судi України, Вищому адмiнiстративному судi
України, Верховному Судi України, у Мiжнародному комерцiйному арбiтражному судi при
Торгово-промисловiй палатi України, в iнших судах, що створюються та дiють за законодавством
України, з наданням прав, передбачених законодавством для кредитора, боржника, заявника,
позивача, вiдповiдача, третьої особи з самостiйними вимогами та без самостiйних вимог,
включаючи права подання (пiдписання, пред’явлення) позову, скарг, заяв, повної або часткової
вiдмови вiд позову, змiни пiдстави або предмету позову, зменшення або збiльшення розмiру
позовних вимог, повного чи часткового визнання позову, укладення мирової угоди, оскарження
рiшень, ухвал, постанов судiв, подачi документiв, передбачених законодавством, до Державної
виконавчої служби з метою їх виконання та користування iншими правами сторiн у виконавчому
провадженнi. Для чого надається право вiд iменi Банку пiдписувати, подавати, пред’являти
необхiднi документи, посвiдчувати своїм пiдписом копiї документiв, та виконувати iншi необхiднi
дiї, пов’язанi з цим повноваженням, а також подавати виконавчi документи до стягнення, подавати
документи для вчинення виконавчих написiв, одержувати вчиненi написи, отримувати
присуджене майно або грошi.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку на посаду Заступника
Голови Правлiння Банку (Протокол № 18 Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник вiддiлу операцiй на вiдкритому ринку,
Начальник Управлiння операцiй на вiдкритому ринку, Керiвник Управлiння по роботi з
державними борговими зобов'язаннями, Начальник Департаменту ресурсiв Казначейства,
Керiвник Мiжбанкiвського бiзнесу-Директор казначейства.
Загальний стаж керiвної роботи - 22 роки, загальний стаж роботи - 25 рокiв.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Начальник департаменту фiнансового монiторингу
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Терьохiн Iгор Леонiдович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1960
5) освіта**
Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут, спецiальнiсть -обробка металiв тиском, 1983.
Київська Вища Банкiвська Школа центру ринкових вiдносин та пiдприємництва, спецiальнiстьБанкiвська справа, 1999 р.
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту
загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
17.04.2015 три роки згiдно Статуту
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства. Iншi права, обов'язки
i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
З 17.04.2015 посадову особу переобрано до складу Членiв Правлiння Банку (Протокол № 18
Засiдання Наглядової Ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО
БАНКУ “ПРИВАТБАНК” вiд 17.04.2015).
Перелiк попереднiх посад, що обiймав - Начальник сектору кореспондентських рахункiв
"NOSTRO", Начальник вiддiлу по контролю за експортно-iмпортними операцiями, Начальник
вiддiлу валютного контролю та формування звiтностi -Заступник головного бухгалтеру
Мiжбанкiвського бiзнесу, Начальник Управлiння зведеного облiку та аналiзу департаменту
загальної пiдтримки Загальносистемного корпоративного бiзнесу.
Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк, загальний стаж роботи - 32 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Секретар Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Єрикалова Iрина Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--4) рік народження**
1962
5) освіта**
Вища, Криворiзький педагогiчний iнститут, спецiальнiсть -педагогiка, 1989 рiк.
6) стаж роботи (років)**
33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", Провiдний експерт Напряму УТСМ
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.12.2008 безстроково
9) Опис
Повноваження та обов'язки Секретаря правлiння визначено Статутом.
Секретар Правлiння:
а)дiє без довiреностi вiд iменi Банку з питань, делегованих Головою Правлiння Банку;
б)видає довiреностi вiд iменi Банку згiдно делегованих рiшенням Голови Правлiння Банку
повноважень, при додержаннi вимог пункту 9.4.9 Статуту.
Iншi права, обов'язки i вiдповiдальнiсть визначаються в трудовому договорi.
Оплата працi посадової особи здiйснюється згiдно Положення про оплату працi, трудового
договору та вiдображається у податковiй звiтностi за формою 1-ДФ.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадовою особою не надано згоди на поширення
iнформацiї паспортних даних та щодо винагороди (в тому числi в натуральнiй формi), яку
отримано протягом звiтного року.
Посади, що ранiше обiймала посадова особа - Провiдний експерт Напряму УТСМ.
Протягом звiтного року змiн у персональному складi щодо посадової особи не вiдбувалось.
Загальний стаж роботи - 33 роки.
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Посадова особа не має судимостей за корисливi та посадовi злочини.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Стельмах Володимир Семенович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- --4) рік народження**
1939
5) освіта**
Київський iнститут народного господарства (фiнанси i кредит)
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Адмiнiстрацiя Президента України, Радник Президента України
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 Три роки згiдно Статуту
9) Опис
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками)
позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на
загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених
законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права
вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння,
призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами
Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої
винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;
13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у
загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;

18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних
паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати
їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2
цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її
вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та
лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i
положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття
рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також
для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню
рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної
комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом,
вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до
пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком,
встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або
еквiвалент цiєї суми);

46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети
Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi,
визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та
бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам
акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих
функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi
згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Наглядова Рада Банку (далi – Наглядова Рада або Рада) обирається загальними зборами акцiонерiв
у кiлькiсному складi, встановленому загальними зборами. (сьогоднi кiлькiсний склад Наглядової
ради – 5 членiв).
Повноваження членiв Наглядової Ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням загальних
зборiв Банку i дiють протягом трьох рокiв. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження
членiв Наглядової Ради Банку дiйснi до прийняття загальними зборами Банку вiдповiдного
рiшення.
Голова та члени Наглядової Ради обираються з числа акцiонерiв (учасникiв) Банку, їх
представникiв та незалежних членiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї
щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої
дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними
здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Посадова особа обрана на посаду Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" згiдно
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015).
Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: радник Президента
України (Адмiнiстрацiя Президента України).
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лисицький Вiктор Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
--- --- --4) рік народження**
1945
5) освіта**
Диплом Кандидата Наук, 1982, Миколаївський орден Трудового Червоного Прапору
кораблебудiвного iнституту ум. адм. С.М. Макарова , 1973
6) стаж роботи (років)**
50
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”, Радник Голови Правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.04.2015 Три роки згiдно Статуту.
9) Опис
До виняткових компетенцiй Наглядової ради вiдносяться:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про
включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами (учасниками)
позачергових загальних зборiв, затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на
загальних зборах, повiдомлення про проведення загальних зборiв вiдповiдно до законодавства;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв вiдповiдно до
Статуту Банку та у випадках, встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства";
4) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених Банком;
5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна (включно з цiнними паперами) у випадках, передбачених
законодавством України та затвердження цiни викупу акцiй, з метою реалiзацiї акцiонерами права
вимоги обов'язкового викупу акцiй Банком у випадках, встановлених законодавством України;
8) призначення та звiльнення (обрання та припинення) повноважень Голови i членiв Правлiння,
призначення та звiльнення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що укладаються з членами
Правлiння Банку та працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої
винагороди, у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд здiйснення
повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Банку;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених Законом;

13) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту Банку, затвердження умов
договору, що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та
строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку визначеного п. 8.6 цього Статуту;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв (учасникiв), якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно до п. 9.2.10 цього Статуту та мають право на участь у
загальних зборах вiдповiдно до абз. 2 п. 9.2.9 Статуту;
16) прийняття рiшень про заснування iнших юридичних осiб затвердження їх статутiв;
17) вирiшення питань, вiднесених законом до компетенцiї Наглядової Ради, у разi злиття,
приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв вiдповiдно до законодавства України;
19) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе
зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної установи або депозитарiю цiнних
паперiв та затвердження умов договорiв, що укладатимуться з ними, встановлення розмiру оплати
їхнiх послуг;
22) надсилання пропозицiї акцiонерам (учасникам) про придбання належних їм простих акцiй
особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй вiдповiдно до п. 10.2
цього Статуту;
23) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її
вдосконалення, контроль за виконанням рiшень загальних зборiв;
24) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та участi в них, їх реорганiзацiї та
лiквiдацiї, створення та лiквiдацiя вiдокремлених пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i
положень;
25) встановлення обмеження у виглядi граничних сум (лiмiтiв) для Правлiння Банку на прийняття
рiшень по розпорядженню рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку, а також
для Голови Правлiння Банку на укладення угод та вчинення правочинiв по розпорядженню
рухомим та нерухомим майном, грошовими коштами Банку;
26) надання згоди на перевищення Правлiнням Банку та Головою Правлiння Банку обмежень,
вказаних в пiдпунктi «25» цього пункту;
27) аналiз дiй Правлiння Банку щодо реалiзацiї iнвестицiйної полiтики;
28) здiйснення попереднього розгляду рiчних звiтiв i балансiв та висновкiв по них Ревiзiйної
комiсiї;
29) затвердження звiтiв Правлiння Банку;
30) аналiз дiй Правлiння Банку щодо управлiння Банком;
31) визначення порядку проведення ревiзiй та контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю
Банку;
32) подання загальним зборам пропозицiй з питань дiяльностi Банку;
33) заслуховування iнформацiйних доповiдей Правлiння Банку про дiяльнiсть Банку;
34) прийняття рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi посадових осiб органiв
управлiння Банку;
35) затвердження кошторису витрат Правлiння Банку;
36) встановлення порядку та розмiру оплати працi посадових осiб Банку;
37) розгляд конфлiктних ситуацiй, якi виникають мiж Правлiнням Банку i трудовим колективом,
вжиття заходiв щодо їх вирiшення;
38) вирiшення питань про участь Банку у групах;
39) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його
дiяльнiстю, затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього аудиту Банку;
40) прийняття рiшення про вступ (вихiд) до складу учасникiв (засновникiв) суб’єктiв
господарювання та про придбання (вiдчуження) корпоративних прав (часток, паїв, акцiй) в їх
статутних капiталах, якщо сума складає вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними

останньої рiчної фiнансової звiтностi та/або перевищує граничну суму, встановлену вiдповiдно до
пiдпункту «25» цього пункту;
41) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз заiнтересованiстю згiдно з порядком,
встановленим у Законi;
42) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;
43) визначення кредитної полiтики Банку;
44) щорiчне затвердження полiтики Банку щодо винагород;
45) прийняття рiшення про вчинення правочинiв iз пов’язаними особами, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є їх предметом, становить понад 500 000 (п’ятсот тисяч) доларiв США (або
еквiвалент цiєї суми);
46) прийняття рiшення щодо створення комiтетiв Наглядової Ради, здiйснення через комiтети
Наглядової Ради повноважень, наданих таким комiтетам Положенням про Наглядову Раду;
47) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi,
визначених загальними зборами акцiонерiв (учасникiв) Банку;
48) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та
бiзнес-плану розвитку Банку;
49) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками, процедури управлiння
ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв;
50) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за її
ефективнiстю;
51) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками;
52) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку;
53) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку;
54) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту;
55) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв
Банку;
56) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка рекомендацiй загальним зборам
акцiонерiв (учасникiв) Банку для прийняття рiшення щодо нього;
57) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним банком України та iншими
органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за
дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами
проведення зовнiшнього аудиту;
58) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо його
дiяльностi вiдповiдно до законодавства;
59) прийняття рiшення про обрання (замiну) клiрингової установи та затвердження умов договору,
що укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг;
60) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами.
За рiшенням загальних зборiв на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих
функцiй, що належать до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) за винятком тих, якi
згiдно з законом вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Керуючись ч.2 ст.32 Конституцiї України, посадова особа не дала згоди на поширення iнформацiї
щодо паспортних даних, iнформацiї щодо попереднiх посад, якi займав протягом всiєї свої
дiяльностi,та отримуваної винагороди (у тому числi в натуральнiй формi).
Визначення розмiру винагороди Голови та членiв Наглядової Ради банку, затвердження умов
цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними
здiйснюється виключно Загальними зборами акцiонерiв.
Обраний на посаду Члена Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", згiдно рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв вiд 27-30.04.2015 року (Протокол № 37 27-30.04.2015). Повноваження членiв
Наглядової Ради дiйснi з моменту їх затвердження рiшенням загальних зборiв Банку i дiють
протягом трьох рокiв. Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової Ради
Банку дiйснi до прийняття загальними зборами Банку вiдповiдного рiшення
Iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх п'яти рокiв: Радник Голови Правлiння
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".

Вiдомостi про наявнiсть iнших посад, якi обiймає посадова особа на iнших пiдприємствах,
вiдсутнi.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової
особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової особи
або повне найменування
юридичної особи

Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який
видав)* або код за
ЄДРПОУ юридичної
особи

1

2

Член Наглядової
ради

Кількість за видами акцій
Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості
акцій (у
відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані
на пред'явника

3

4

5

6

7

8

9

Боголюбов Геннадiй
Борисович

---

25243985

33.2525

25243985

0

0

0

Заступник Голови
Правлiння

Вiтязь Олександр
Павлович

---

129291

0.1703

129291

0

0

0

Перший Заступник
Голови Правлiння

Гороховський Олег
Володимирович

---

245653

0.3236

245653

0

0

0

Заступник Голови
Гур'єва Тетяна Михайлiвна
Правлiння

---

183838

0.2422

183838

0

0

0

Заступник Голови
Правлiння

Дубiлет Дмитро
Олександрович

---

84039

0.1107

84039

0

0

0

Голова Правлiння

Дубiлет Олександр
Валерiйович

---

2068656

2.7249

2068656

0

0

0

Заступник Голови
Правлiння

Заворотний Володимир
Григорович

---

245116

0.3229

245116

0

0

0

Заступник Голови
Правлiння

Ковальов Вадим
Леонiдович

---

96968

0.1277

96968

0

0

0

Член Наглядової
ради

Коломойський Iгор
Валерiйович

---

31624473

41.6572

31624473

0

0

0

Головний
бухгалтер

Коротiна Любов Iванiвна

---

122558

0.1614

122558

0

0

0

Заступник Голови
Правлiння

Крижановський Станiслав
Вiкентiйович

---

61280

0.0807

61280

0

0

0

Заступник Голови
Правлiння

Негинський Роман
Маркович

---

37105

0.0489

37105

0

0

0

Перший Заступник
Голови Правлiння

Новiков Тимур Юрiйович

---

1034328

1.3625

1034328

0

0

0

Генеральний
Заступник Голови
Правлiння

Пiкуш Юрiй Петрович

---

245116

0.3229

245116

0

0

0

Заступник Голови
Правлiння

Чмона Любов Iванiвна

---

183838

0.2422

183838

0

0

0

Заступник Голови
Правлiння

Шмальченко Людмила
Олександрiвна

---

122558

0.1614

122558

0

0

0

Перший Заступник
Голови Правлiння

Яценко Володимир
Анатолiйович

---

245116

0.3229

245116

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Мартинов Олексiй
Георгiйович

---

0

0

0

0

0

0

Голова Ревiзiйної
комiсiї

Лопатiна Марiя Дмитрiвна

---

0

0

0

0

0

0

Член Ревзiйної
комiсiї

Басан Олена Iванiвна

---

0

0

0

0

0

0

Член Ревiзiйної
комiсiї

Єршова Нiна Сергiївна

---

0

0

0

0

0

0

Начальник
департаменту
фiнансового
монiторингу

Терьохiн Iгор Леонiдович

---

0

0

0

0

0

0

Секретар
Правлiння

Єрикалова Iрина
Олексiївна

---

0

0

0

0

0

0

Голова Наглядової
Ради

Стельмах Володимир
Семенович

---

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової
Ради

Лисицький Вiктор
Iванович

---

0

0

0

0

0

0

61973918

81.6349

61973918

0

0

0

Усього

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

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
Кількість за видами акцій

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

ТРIАНТАЛ
IНВЕСТМЕНТС ЛТД
(TRIANTAL
INVESTMENTS LTD)

193150

3095 Кiпр Лiмассол (Limassol)
OMIROU, 3 AGIOS
NIKOLAOS, P.C. 3095

12705478

16.7362

12705478

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прізвище, ім'я, по
батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта,
найменування органу, який видав
паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

Боголюбов Геннадiй
Борисович

---

25243985

33.2525

25243985

0

0

0

Коломойський Iгор
Валерiйович

---

31624473

41.6572

31624473

0

0

0

69573936

91.6459

69573936

0

0

0

Усього

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

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид
загальних
зборів*

чергові

X

Дата
проведення

10.02.2015

Кворум
зборів**

Опис

Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум

позачергові

90.1895
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний загальних зборiв акцiонерiв):
1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
4. Внесення змiн до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
Загальнi збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (протокол № 36
засiдання Наглядової ради вiд 12.12.2014 р.).
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв (додатковi питання) акцiонерами не
вносились.
За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв вiд 10.02.2015 р.
прийнятi наступнi рiшення:
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань,
оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення
iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв,
обрати строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв акцiонерiв
Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
- Голова Лiчильної комiсiї – панi Далматова Тетяна Вiкторiвна;
- Секретар Лiчильної комiсiї – панi Дугiнець Тетяна Станиславiвна.
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин;
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин;
- на виступи, довiдки – до 10 хвилин;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв
для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до законодавства рiшенням
Наглядової ради Товариства;
- голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв пана Ковтуна Максима Вiкторовича.
4.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту,
пов’язанi iз:
- збiльшенням розмiру статутного капiталу Банку;
- збiльшенням кiлькiсного складу Правлiння Банку;
- приведенням окремих положень Статуту Банку у вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi.
(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вiд 10.02.2015 р.).
4.2. Делегувати Головi Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубiлету Олександру Валерiйовичу
право пiдпису Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ
"ПРИВАТБАНК" в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 10.02.2015 р.
4.3. Доручити Головi Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубiлету Олександру Валерiйовичу
особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в
установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї,
затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства 10.02.2015 р.
Всi рiшення на зборах прийнятi одноголосно.
чергові

позачергові
X
06.04.2015
90.1895

зборів**

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний загальних зборiв акцiонерiв):
1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв.
5. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (iз зазначенням
перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
6. Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", якому надаються
повноваження, визначенi нормативно-правовим актом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, що встановлює порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного
товариства.
7. Визначення за потреби уповноважених осiб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яким надаються
повноваження, визначенi нормативно-правовим актом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, що встановлює порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного
товариства.
8. Затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Загальнi збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (протокол № 8
засiдання Наглядової ради вiд 13.03.2015 р.).
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв (додатковi питання) акцiонерами не
вносились.
За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв вiд 06.04.2015 р.
прийнятi наступнi рiшення:
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань,
оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення
iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв,
обрати строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв акцiонерiв
Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
- Голова Лiчильної комiсiї – панi Далматова Тетяна Вiкторiвна;
- Секретар Лiчильної комiсiї – панi Дугiнець Тетяна Станиславiвна.
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин;
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин;
- на виступи, довiдки – до 10 хвилин;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв
для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до законодавства рiшенням
Наглядової ради Товариства;
- голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв пана Ковтуна Максима Вiкторовича.
4.1. Збiльшити розмiр Статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" на 5 000 002 000, 00 грн. (п'ять мiльярдiв двi тисячi
гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення додаткових 17 857 150 (сiмнадцяти мiльйонiв
восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук простих iменних акцiй ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" iснуючої номiнальної вартостi рiвної 280,00 грн. (двiстi вiсiмдесят гривень 00
копiйок), за рахунок додаткових внескiв.
4.2. Збiльшення розмiру Статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" на 5 000 002 000, 00 грн. (п'ять мiльярдiв двi тисячi
гривень 00 копiйок) провести пiсля реєстрацiї у встановленому порядку звiту про результати
розмiщення попереднього випуску акцiй Банку (Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
реєстрацiйний номер 144/1/2014 – Т, дата реєстрацiї 09 грудня 2014 року) та видачi Нацiональною
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй.
4.3. Рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" на 5 000 002 000, 00 грн. (п'ять мiльярдiв
двi тисячi гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення додаткових 17 857 150 (сiмнадцяти
мiльйонiв восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук простих iменних акцiй ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" iснуючої номiнальної вартостi рiвної 280,00 грн. (двiстi вiсiмдесят гривень 00
копiйок), за рахунок додаткових внескiв вважати таким, що набуває чинностi з наступного робочого
дня, що слiдує за днем видачi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку свiдоцтва
про реєстрацiю випуску акцiй (за результатами реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення
попереднього випуску акцiй Банку - Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй

реєстрацiйний номер 144/1/2014 – Т, дата реєстрацiї 09 грудня 2014 року).
5.1. Здiйснити емiсiю простих iменних акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в кiлькостi 17 857 150
(сiмнадцяти мiльйонiв восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук, iснуючої номiнальної
вартостi кожної акцiї 280,00 грн. (двiстi вiсiмдесят гривень 00 копiйок).
5.2. Рiшення про здiйснення емiсiї простих iменних акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в кiлькостi 17 857
150 (сiмнадцяти мiльйонiв восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук, iснуючої
номiнальної вартостi кожної акцiї 280,00 грн. (двiстi вiсiмдесят гривень 00 копiйок) вважати таким,
що набуває чинностi з наступного робочого дня, що слiдує за днем видачi Нацiональною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (за результатами
реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення попереднього випуску акцiй Банку - Тимчасове
свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний номер 144/1/2014 – Т, дата реєстрацiї 09
грудня 2014 року).
5.3. З урахуванням пункту 5.2 даного рiшення загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",
приватне розмiщення акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здiйснити шляхом безпосередньої пропозицiї
акцiй виключно акцiонерам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" станом на дату наступного робочого дня, що
слiдує за днем видачi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку свiдоцтва про
реєстрацiю випуску акцiй (за результатами реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати розмiщення
попереднього випуску акцiй Банку - Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
реєстрацiйний номер 144/1/2014 – Т, дата реєстрацiї 09 грудня 2014 року).
5.4. Приватне розмiщення акцiй провести з наданням акцiонерам переважного права на придбання
акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, передбаченого статтею 27 Закону
України "Про акцiонернi товариства".
5.5. Надання акцiонерами Банку письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання свого
переважного права, умовами розмiщення не передбачено.
6.1. Визначити уповноваженими з розмiщення акцiй органами Правлiння та Наглядову раду ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
6.2. Правлiнню ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати повноваження щодо:
внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими
власниками та акцiї повнiстю оплачено);
затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй;
затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних
акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування
повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
6.3. Наглядовiй радi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати повноваження щодо:
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження Правлiнням ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд
розмiщення акцiй.
7.1. Визначити уповноваженою особою з розмiщення акцiй особу – Голову Правлiння ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
7.2. Головi Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", як уповноваженiй особi надати повноваження по
проведенню дiй щодо:
забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких
прийнято рiшення про розмiщення;
забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу
акцiонерним товариством належних їм акцiй.
8.1. Затвердити Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", яке оформити та викласти в окремому
Додатку № 1 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв Товариства вiд 06.04.2015 року.
8.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
пiдписати Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (Додаток № 1 до протоколу загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вiд 06.04.2015 року).
8.3. Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" вважати таким, що набуває чинностi з наступного
робочого дня, що слiдує за днем видачi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку

свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй (за результатами реєстрацiї НКЦПФР звiту про результати
розмiщення попереднього випуску акцiй Банку - Тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
реєстрацiйний номер 144/1/2014 – Т, дата реєстрацiї 09 грудня 2014 року).
Всi рiшення на зборах прийнятi одноголосно.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
27.04.2015
90.1895
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний загальних зборiв акцiонерiв):
1. Обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря загальних зборiв акцiонерiв.
4. Прийняття рiшення про припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
5. Встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
6. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
7. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з обраними членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", встановлення
розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з
членами Наглядової ради.
8. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членiв Наглядової
ради.
9. Внесення змiн до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
10. Про внесення змiн до Положень ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що регламентують дiяльнiсть органiв
управлiння та контролю Товариства.
11. Розгляд звiту Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фiнансово-господарської
дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
12. Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати дiяльностi в 2014 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
13. Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
14. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звiту про аудит рiчної фiнансової звiтностi
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк.
15. Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк.
16. Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звiту про аудит консолiдованої фiнансової
звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк.
17. Затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк.
18. Визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2015 рiк.
19. Визначення порядку розподiлу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за пiдсумками роботи
в 2014 роцi.
20. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв.
21. Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (iз зазначенням
перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
22. Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", якому надаються
повноваження, визначенi нормативно-правовим актом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, що встановлює порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного
товариства.
23. Визначення за потреби уповноважених осiб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яким надаються
повноваження, визначенi нормативно-правовим актом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, що встановлює порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного
товариства.
24. Затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Загальнi збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (протокол № 9
засiдання Наглядової ради вiд 18.03.2015 р.).

Пропозицiї до порядку денного загальних зборiв:
- Розгляд звiту Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фiнансово-господарської
дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння Товариства.
- Розгляд звiту Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати дiяльностi в 2014 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства.
- Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати перевiрки
фiнансово-господарської дiяльностi в 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та
висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
- Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звiту про аудит рiчної фiнансової звiтностi ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк.
- Затвердження рiчного звiту та балансу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк.
- Розгляд та затвердження аудиторського висновку та звiту про аудит консолiдованої фiнансової
звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк.
- Затвердження консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк.
- Визначення основних напрямiв дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2015 рiк.
- Визначення порядку розподiлу чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за пiдсумками роботи в
2014 роцi.
- Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом
приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових
внескiв.
- Прийняття рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (iз зазначенням
перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення).
- Визначення за потреби уповноваженого органу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", якому надаються
повноваження, визначенi нормативно-правовим актом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, що встановлює порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного
товариства.
- Визначення за потреби уповноважених осiб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", яким надаються
повноваження, визначенi нормативно-правовим актом Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку, що встановлює порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу акцiонерного
товариства.
- Затвердження протоколу рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
внесено акцiонером TRIANTAL INVESTMENTS LTD (Трiантал Iнвестментс Лтд), який є власником
бiльше 5% простих акцiй Банку, питання включено до порядку денного в порядку ст. 38 Закону
України "Про акцiонернi товариства". Текст повiдомлення акцiонерiв про включення додаткових
питань до порядку денного затверджено рiшенням Наглядової ради емiтента (протокол № 16
засiдання Наглядової ради вiд 10.04.2015 р.)
За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв вiд 27-30.04.2015 р.
прийнятi наступнi рiшення:
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань,
оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення
iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акцiонерiв,
обрати строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення загальних зборiв акцiонерiв
Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
- Голова Лiчильної комiсiї – панi Далматова Тетяна Вiкторiвна;
- Секретар Лiчильної комiсiї – панi Дугiнець Тетяна Станиславiвна.
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин;
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин;
- на виступи, довiдки – до 10 хвилин;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв
для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до законодавства рiшенням
Наглядової ради Товариства;
- голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
- у ходi загальних зборiв може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акцiонернi
товариства" перерву до наступного дня. Рiшення про оголошення перерви до наступного дня
приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос. Кiлькiсть перерв у ходi проведення
загальних зборiв не може перевищувати трьох. Пропозицiя про оголошення перерви вважається
процедурною пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться
шляхом вiдкритого голосування без використання бюлетенiв для голосування;
- фiксацiя технiчними засобами ходу загальних зборiв або розгляду окремих питань може бути
проведена виключно на пiдставi рiшення iнiцiаторiв загальних зборiв або самих зборiв. Дане рiшення

приймається простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у загальних
зборах, тобто 50 вiдсоткiв наявного кворуму плюс один голос, пропозицiя вважається процедурною
пропозицiєю, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом вiдкритого
голосування без використання бюлетенiв для голосування;
- загальнi збори акцiонерiв пiд час їх проведення можуть змiнювати черговiсть (послiдовнiсть)
розгляду питань порядку денного.
3.1. Обрати секретарем загальних зборiв акцiонерiв пана Ковтуна Максима Вiкторовича.
4.1. Збiльшити розмiр Статутного капiталу ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" на 5 000 002 000, 00 грн. (п'ять мiльярдiв двi тисячi
гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення додаткових 17 857 150 (сiмнадцяти мiльйонiв
восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук простих iменних акцiй ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" iснуючої номiнальної вартостi рiвної 280,00 грн. (двiстi вiсiмдесят гривень 00
копiйок), за рахунок додаткових внескiв.
5.1. Здiйснити емiсiю простих iменних акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в кiлькостi 17 857 150
(сiмнадцяти мiльйонiв восьмиста п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук, iснуючої номiнальної
вартостi кожної акцiї 280,00 грн. (двiстi вiсiмдесят гривень 00 копiйок).
5.2. Приватне розмiщення акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здiйснити шляхом безпосередньої
пропозицiї акцiй виключно акцiонерам ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що є акцiонерами станом на дату
прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення акцiй, тобто
станом на 27.04.2015 року.
5.3. Приватне розмiщення акцiй провести з наданням акцiонерам переважного права на придбання
акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, передбаченого статтею 27 Закону
України "Про акцiонернi товариства".
5.4. Надання акцiонерами Банку письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання свого
переважного права, умовами розмiщення не передбачено.
6.1. Визначити уповноваженими з розмiщення акцiй органами Правлiння та Наглядову раду ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
6.2. Правлiнню ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати повноваження щодо:
внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй;
прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у процесi
приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено договори з першими
власниками та акцiї повнiстю оплачено);
затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного
розмiщення акцiй;
затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй;
затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй;
письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних
акцiонерним товариством акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування
повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.
6.3. Наглядовiй радi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" надати повноваження щодо:
прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй;
повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження Правлiнням ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими
власниками у процесi приватного розмiщення акцiй, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд
розмiщення акцiй.
7.1. Визначити уповноваженою особою з розмiщення акцiй особу – Голову Правлiння ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК".
7.2. Головi Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", як уповноваженiй особi надати повноваження по
проведенню дiй щодо:
забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, стосовно яких
прийнято рiшення про розмiщення;
забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй;
здiйснення обов’язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу
акцiонерним товариством належних їм акцiй.
8.1. Затвердити Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК", яке оформити та викласти в окремому
Додатку до протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
8.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
пiдписати Рiшення про приватне розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" (Додаток до протоколу загальних зборiв акцiонерiв ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК").
9.1. Роботу Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2014 роцi визнати задовiльною та такою, що
вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.

9.2. Звiт Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства за 2014 рiк затвердити.
10.1. Роботу Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2014 роцi визнати задовiльною та такою,
що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
10.2. Звiт Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк затвердити.
11.1. Роботу Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2014 роцi визнати задовiльною та такою,
що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.
11.2. Звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" про результати фiнансовогосподарської дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в 2014 роцi затвердити.
12.1. Затвердити висновок i звiти ТОВ Аудиторська Фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" з
перевiрки рiчної фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк.
12.2. Визнати послуги ТОВ Аудиторська Фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" як якiснi i такi, що
задовольняють вимогам акцiонерiв банку.
13.1. Рiчний звiт та баланс ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк затвердити.
14.1. Затвердити висновок i звiт ТОВ Аудиторська Фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" з
перевiрки консолiдованої фiнансової звiтностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк.
14.2. Визнати послуги ТОВ Аудиторська Фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" як якiснi i такi, що
задовольняють вимогам акцiонерiв банку.
15.1. Консолiдовану фiнансову звiтнiсть ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк затвердити.
16.1. Основнi напрями дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 2015 рiк затвердити.
17.1. Затвердити прибуток у розмiрi 48 276 000, 00 грн. (сорок вiсiм мiльйонiв двiстi сiмдесят шiсть
тисяч гривень 00 копiйок), отриманий ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк.
17.2. Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку, отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у
2014 роцi:
- 2 413 800, 00 грн. (два мiльйони чотириста тринадцять тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок), що
складає 5,00% вiд суми чистого прибутку за 2014 рiк, у вiдповiдностi до п. 8.4 Статуту Банку,
вiдрахувати на поповнення резервного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";
- 482 760, 00 грн. (чотириста вiсiмдесят двi тисячi сiмсот шiстдесят гривень 00 копiйок), що складає
1,00% вiд суми чистого прибутку за 2014 рiк вiдрахувати на формування загальних резервiв ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК";
- 45 379 440,00 грн. (сорок п'ять мiльйонiв триста сiмдесят дев'ять тисяч чотириста сорок гривень 00
копiйок), що складає 94 % вiд суми чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за 2014 рiк залишити
нерозподiленою.
17.3. Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в
2014 роцi не проводити.
18.1. Припинити повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
18.2. Вважати повноваження дiючих Голови та членiв Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
такими, що втрачають чиннiсть з моменту прийняття даного рiшення загальними зборами акцiонерiв
Товариства.
19.1. Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" – 5 (п'ять) осiб.
20.1. Обрати членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК":
№ з/п Прiзвище, iм’я, по-батьковi
1 Боголюбов Геннадiй Борисович
2 Коломойський Iгор Валерiйович
3 Мартинов Олексiй Георгiйович
4 Лисицький Вiктор Iванович
5 Стельмах Володимир Семенович
21.1. Затвердити умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться мiж ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" та обраними членами Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
21.2. Затвердити кошторис по оплатi дiяльностi членiв Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
21.3. Уповноважити Голову Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пана Дубiлета Олександра
Валерiйовича у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку укласти та
пiдписати цивiльно-правовi договори мiж ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та обраними членами Наглядової
ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", з урахуванням кошторису по оплатi дiяльностi членiв Наглядової
ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
22.1. Обрати на посаду Голови Наглядової ради ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з числа обраних членiв
Наглядової ради Товариства пана Стельмаха Володимира Семеновича.
22.2. Повноваження пана Стельмаха Володимира Семеновича на посадi Голови Наглядової ради ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК" вважати дiйсними з моменту обрання загальними зборами акцiонерiв
Товариства.
23.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту,
пов’язанi iз:

- збiльшенням кiлькiсного складу Наглядової ради Банку;
- приведенням окремих положень Статуту Банку у вiдповiднiсть до змiн у дiючому законодавствi.
(Додаток до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК").
23.2. Делегувати Головi Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубiлету Олександру
Валерiйовичу право пiдпису Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в редакцiї, затвердженiй рiшенням загальних зборiв
акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
23.3. Доручити Головi Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубiлету Олександру Валерiйовичу
особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в
установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї,
затвердженiй рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
24.1. Шляхом викладення в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до дiючих внутрiшнiх
Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлення та контролю ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК",
а саме:
• Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК";
• Положення про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК";
• Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК";
• Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО
БАНКУ "ПРИВАТБАНК".
24.2. Делегувати Головi Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубiлету Олександру
Валерiйовичу право пiдпису Положень, що регламентують дiяльнiсть органiв управлiння та контролю
Товариства, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
Всi рiшення на зборах прийнятi одноголосно.
Також в роботi зборiв були прийнятi наступнi рiшення про оголошення перерв в порядку ст. 42
Закону України "Про акцiонернi товариства":
- Оголосити перерву у ходi загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 27 квiтня 2015
року до 17 години 00 хвилин 28 квiтня 2015 року.
- Оголосити перерву у ходi загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 28 квiтня 2015
року до 17 години 00 хвилин 29 квiтня 2015 року.
- Оголосити перерву у ходi загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" з 29 квiтня 2015
року до 16 години 00 хвилин 30 квiтня 2015 року.
Всi рiшення щодо оголошення перерв на зборах прийнятi одноголосно.
Вид
загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
10.07.2015
90.7032

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах (порядок денний загальних зборiв акцiонерiв):
1. Обрання лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
2. Прийняття рiшення з питань порядку проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
3. Обрання секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
4. Внесення змiн до Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
Загальнi збори було скликано вiдповiдно до рiшення Наглядової ради емiтента (протокол № 26
засiдання Наглядової ради вiд 02.06.2015 р.).
Пропозицiї до перелiку питань порядку денного загальних зборiв (додатковi питання) акцiонерами не
вносились.
За результатами розгляду питань порядку денного загальними зборами акцiонерiв вiд 10.07.2015 р.
прийнятi наступнi рiшення:
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення пiдрахунку голосiв пiд час голосувань,
оформлення результатiв голосувань з пропозицiй з питань порядку денного, а також для вирiшення
iнших питань, пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах
акцiонерiв, обрати строком повноважень до моменту оголошення про закiнчення позачергових
загальних зборiв акцiонерiв Лiчильну комiсiю з числа працiвникiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК".
1.2. Обрати наступний склад Лiчильної комiсiї:
- Голова Лiчильної комiсiї – панi Далматова Тетяна Вiкторiвна;

- Секретар Лiчильної комiсiї – панi Дугiнець Тетяна Станиславiвна.
2.1. Затвердити наступний Регламент проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв:
- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хвилин;
- вiдвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хвилин;
- на виступи, довiдки – до 10 хвилин;
- голосування на позачергових загальних зборах з питань порядку денного проводиться з
використанням бюлетенiв для голосування, форма i текст яких затвердженi у вiдповiдностi до
законодавства рiшенням Наглядової ради Товариства;
- голосування проводиться з усiх питань порядку денного, винесених на голосування.
3.1. Обрати секретарем позачергових загальних зборiв акцiонерiв пана Ковтуна Максима Вiкторовича.
4.1. Шляхом викладення Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ "ПРИВАТБАНК" в новiй редакцiї, внести та затвердити змiни до Статуту,
пов’язанi iз збiльшенням розмiру статутного капiталу Банку.
(Додаток № 1 до протоколу Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" вiд 10.07.2015 р.).
4.2. Делегувати Головi Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубiлету Олександру Валерiйовичу
право пiдпису Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ
"ПРИВАТБАНК" в редакцiї, затвердженiй рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд
10.07.2015 р.
4.3. Доручити Головi Правлiння ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" пану Дубiлету Олександру Валерiйовичу
особисто або через представника Товариства на пiдставi виданої довiреностi забезпечити в
установленому законодавством порядку державну реєстрацiю Статуту Товариства в новiй редакцiї,
затвердженiй рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 10.07.2015 р.
Всi рiшення на зборах прийнятi одноголосно.

9. Інформація про дивіденди
За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував
звітньому

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

за простими
акціями

за привілейованими
акціями

Сума нарахованих
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування
дивідендів на одну
акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених
дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання
переліку осіб, які
мають право на
отримання дивідендів
Дата виплати
дивідендів

Опис

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 27-30.04.2015 р., затверджено наступний
порядок розподiлу прибутку, отриманого ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" у 2014 роцi:
- 2 413 800, 00 грн. (два мiльйони чотириста тринадцять тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок),
що складає 5,00% вiд суми чистого прибутку за 2014 рiк, у вiдповiдностi до п. 8.4 Статуту
Банку, вiдрахувати на поповнення резервного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";
- 482 760, 00 грн. (чотириста вiсiмдесят двi тисячi сiмсот шiстдесят гривень 00 копiйок), що
складає 1,00% вiд суми чистого прибутку за 2014 рiк вiдрахувати на формування загальних
резервiв ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК";
- 45 379 440,00 грн. (сорок п'ять мiльйонiв триста сiмдесят дев'ять тисяч чотириста сорок
гривень 00 копiйок), що складає 94 % вiд суми чистого прибутку ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" за
2014 рiк залишити нерозподiленою.
Вiдрахування до фонду виплати дивiдендiв за пiдсумками дiяльностi ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" в 2014 роцi не проводилось.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська Київський м. Київ Нижнiй Вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ № 271447
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Адмiнiстрацiя державної служби спецiального зв'язку та захисту
iнформацiї України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.03.2015

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-19

Факс

(044) 482-52-07

Вид діяльності

Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм
послуг ЕЦП), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного
захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається КМУ)

Опис

Надання послуг у галузi криптографiчного захисту iнформацiї (крiм
послуг ЕЦП), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного
захисту iнформацiї (згiдно з перелiком, що визначається КМУ)

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЦЕНТР
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи IНВЕСТИЦIЙНОГО КОНСАЛТИНГУ"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

35739406

Місцезнаходження

49050 Україна - м. Днiпропетровськ пр. Гагарiна, буд. 137

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(056) 716-33-79 (49)

Факс

(056) 716-34-36

Вид діяльності

консалтинговi (консультацiйнi) послуги

Опис

Надання послуг з органiзацiї скликання та проведення
чергових/позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", дочiрнiх банкiв, оформлення результатiв зборiв.
Надання послуг з проведення комплексу заходiв щодо формування
пакету документiв на погодження Статуту ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
в НБУ.
Проведення комплексу заходiв з питання збiльшення розмiру
статутного капiталу ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" та реєстрацiї випуску
акцiй Банку в НКЦПФР.
Товариство не провадить дiяльностi, що пiдлягає лiцензуванню.

Повне найменування юридичної особи або ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи КОМПАНIЯ «IНГОССТРАХ»
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

33248430

Місцезнаходження

49094 Україна Дніпропетровська - мiсто Днiпропетровськ вул.
Набережна Перемоги, 32

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ №584787
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

02.08.2011

Міжміський код та телефон

0 (800) 500 801

Факс

(056) 716 56 32

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть (65.12 Iншi види страхування, крiм страхування
життя 66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 66.29 Iнша
допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного
забезпечення)

Опис

Здiйснення страхування вiдповiдальностi перед третiми особами;
страхування наземного транспорту (крiм залiзничного);
страхування майна;
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
страхування кредитiв;
страхування вiд нещасних випадкiв;
страхування здоров`я на випадок хвороби.

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «КРЕДО»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13622789

Місцезнаходження

69068 Україна Запорізька - мiсто Запорiжжя вул. Моторобудiвникiв,
34

Номер ліцензії або іншого документа на цей АГ № 569307
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.01.2011

Міжміський код та телефон

(061) 289-90-63

Факс

(061) 289-90-66

Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть (65.12 Iншi види страхування, крiм страхування
життя 66.21 Оцiнювання ризикiв та завданої шкоди 66.29 Iнша
допомiжна дiяльнiсть у сферi страхування та пенсiйного
забезпечення)

Опис

Обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв;
обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян
України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю,
за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок
володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї;
обов’язкове особисте страхування
членiв добровiльних пожежних дружин (команд).

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Норман Аудит"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23710342

Місцезнаходження

03680 Україна - м. Київ просп. Перемоги, 49/2, оф.2

Номер ліцензії або іншого документа на цей 1277
вид діяльності
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

+38 044 585 5905

Факс

+38 044 585 5905

Вид діяльності

69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Огляд квартальної фiнансової звiтностi Банку.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21603903

Місцезнаходження

01032 Україна - м. Київ вул. Жилянська 75,

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0152
вид діяльності
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

+38 044 354 0404

Факс

+38 044 354 0790

Вид діяльності

69.20 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

Аудит рiчної фiнансової звiтностi Банку.

Повне найменування юридичної особи або Fitch Ratings CIS Ltd.
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

E14 5 GN Great Britain - London 30 North Colonnade, Canary Wharf

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+44 20 3530 1000

Факс

-

Вид діяльності

-

Опис

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.

Повне найменування юридичної особи або Standard and Poor’s Credit Marnket Services Europe Limited
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ

-

Місцезнаходження

125009 Росiйська Федерацiя - м. Москва вул. Воздвиженка, 4/7,
будiвля 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+7 495 783 4000

Факс

+7 495 783 4001

Вид діяльності

-

Опис

Присвоєння та спостереження за кредитними рейтингами емiтента.

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Центр унiверсальних
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи юридичних рiшень «ФЕМIДА»
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

37185249

Місцезнаходження

36029 Україна Полтавська - м. Полтава ВУЛИЦЯ ШВЕДСЬКА,
будинок 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

Телефон 1: +380997020283

Факс

-

Вид діяльності

Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права

Опис

Правова допомога (юридичнi послуги): досудовий правовий аналiз та
пiдготовка висновкiв по правовим справам; юридичний аналiз
документiв та обставин до часу звернення до суду; пiдготовка
висновкiв i рекомендацiй для Банка по стратегiї ведення iснуючих
судових справ.

Повне найменування юридичної особи або АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЙ ЕМ ДЖI ПАРТНЕРС"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ

38978504

Місцезнаходження

04070 Україна Київська - м.Київ ВУЛИЦЯ IГОРIВСЬКА, будинок 1/8,
офiс 12

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

+380442011066

Факс

-

Вид діяльності

Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права

Опис

Надання правової допомоги (юридичних послуг) та здiйснення
представництва ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" в судових спорах.

Повне найменування юридичної особи або ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АНДРЕАС
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи НЕОКЛЕУС ЕНД КО. УКРАЇНА"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

40049303

Місцезнаходження

03150 Україна - м.Київ ВУЛИЦЯ ПРЕДСЛАВИНСЬКА, будинок 12,
офiс 195

Номер ліцензії або іншого документа на цей 0
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

0

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

Телефон 1: +380442377250 Телефон 2: +380979878602

Факс

-

Вид діяльності

Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi права

Опис

Надання юридичних консультацiй та представництво iнтересiв ПАТ
КБ "ПРИВАТБАНК" у Департаментi державної виконавчої служби
Мiнiстерства юстицiї України. А також представлення iнтересiв ПАТ
КБ «ПРИВАТБАНК» в судах рiзних iнстанцiй.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

144/1/2014

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000121388

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

280.00

68217000

19100760000.00

100

05.08.2014

Опис

22.05.2015

44/1/2015-Т

Опис

Рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу на 1 568 000 000,00 грн. (один мiльярд п'ятсот шiстдесят вiсiм мiльйонiв гривень 00
копiйок) шляхом приватного розмiщення додаткових 5 600 000 (п'яти мiльйонiв шестисот тисяч) штук простих iменних акцiй ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" iснуючої номiнальної вартостi рiвної 280,00 грн. (двiстi вiсiмдесят гривень 00 копiйок), за рахунок додаткових внескiв
прийнято загальними зборами акцiонерiв Товариства 24.11.2014 року.
Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй порiвняно iз запланованим обсягом - 1 000 020 000,00 грн. (один мiльярд двадцять
тисяч гривень 00 копiйок) – 63,77679% у порiвняннi iз запланованим обсягом. Кiлькiсть i тип розмiщених акцiй, щодо яких укладено договори з
першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй - 3 571 500 (три мiльйони п’ятсот сiмдесят одна тисяча п’ятсот) штук простих
iменних акцiй.
Збiльшення Статутного капiталу Товариства вiдбулось на суму 1 000 020 000,00 грн. (один мiльярд двадцять тисяч гривень 00 копiйок).
В обiгу на органiзованому ринку акцiї не перебувають. Лiстинг не проходили.

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA4000121388

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

280.00

17857150

5000002000.00

26.18

Загальними зборами акцiонерiв Товариства 27-30.04.2015 року прийняте рiшення про збiльшення розмiру Статутного капiталу на 5 000 002 000,
00 грн. (п'ять мiльярдiв двi тисячi гривень 00 копiйок) шляхом приватного розмiщення додаткових 17 857 150 (сiмнадцяти мiльйонiв восьмиста
п'ятдесяти семи тисяч ста п'ятдесяти) штук простих iменних акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" iснуючої номiнальної вартостi рiвної 280,00 грн.
(двiстi вiсiмдесят гривень 00 копiйок), за рахунок додаткових внескiв.
Прийняте рiшення про здiйснення емiсiї простих iменних акцiй в кiлькостi 17 857 150 (сiмнадцяти мiльйонiв восьмиста п'ятдесяти семи тисяч
ста п'ятдесяти) штук.
Приватне розмiщення акцiй ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" здiйснено шляхом безпосередньої пропозицiї акцiй виключно акцiонерам ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК", що є акцiонерами станом на дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу шляхом приватного розмiщення

акцiй, тобто станом на 27.04.2015 року. Приватне розмiщення акцiй проведено з наданням акцiонерам переважного права на придбання акцiй,
щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, передбаченого статтею 27 Закону України "Про акцiонернi товариства".
Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй порiвняно iз запланованим обсягом - 2 155 708 800,00 грн. (два мiльярди сто п'ятдесят
п'ять мiльйонiв сiмсот вiсiм тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок) – 43,1142% у порiвняннi iз запланованим обсягом. Кiлькiсть i тип розмiщених
акцiй, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй - 7 698 960 (сiм мiльйонiв шiстсот
дев'яносто вiсiм тисяч дев'ятсот шiстдесят) штук простих iменних акцiй.
В обiгу на органiзованому ринку акцiї не перебувають. Лiстинг не проходили.

22.05.2015

44/1/2015

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

Акція проста
бездокументарна
іменна

UA4000121388

Бездокументарні
іменні

280.00

75915900

21256468800.00

100

Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй порiвняно iз запланованим обсягом - 2 155 708 800,00 грн. (два мiльярди сто п'ятдесят
п'ять мiльйонiв сiмсот вiсiм тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок) – 43,1142% у порiвняннi iз запланованим обсягом. Кiлькiсть i тип розмiщених
акцiй, щодо яких укладено договори з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй - 7 698 960 (сiм мiльйонiв шiстсот
дев'яносто вiсiм тисяч дев'ятсот шiстдесят) штук простих iменних акцiй.
Збiльшення Статутного капiталу Товариства вiдбулось на суму 2 155 708 800,00 грн. (два мiльярди сто п'ятдесят п'ять мiльйонiв сiмсот вiсiм
тисяч вiсiмсот гривень 00 копiйок).
В обiгу на органiзованому ринку акцiї не перебувають. Лiстинг не проходили.

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(штук)

Форма
існування та
форма випуску

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

06/2/2012

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

10000000.00

350

Бездокументарні
іменні

3500000000.00

12

щомiсячно

0

14.02.2015

07.02.2012

Опис

Сума
Процентна
Загальна
Термін
виплачених
Дата
ставка за
номінальна
виплати
процентів за погашення
облігаціями (у
вартість (грн)
процентів звітний період облігацій
відсотках)
(грн)

Серiя V. Розмiщення та обiг олiгацiй здiйснюється на позабiржовому ринку серед обмеженого кола юридичних осiб нерезидентiв i резидентi в (закрите
(приватне) розмiщення). Облiгацiї не проходили лiстинг на жоднiй бiржi. Розмiщення вiдбувається емiтентом самостiйно, без послуг андеррайтера. Мета

випуску: фiнансування загальнобанкiвських програм кредитування. Вiдповiдно до умов випуску дозволяється пред'явленя частини або всiх облiгацiй до викупу
емiтентом.

22.06.2012

Опис

13.12.2012

Опис

09.07.2013

Опис

155/2/2012

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

10000000.00

201

Бездокументарні
іменні

2010000000.00

12

щомiсячно

20075769.86

26.06.2015

Серiя W. Розмiщення та обiг олiгацiй здiйснюється на позабiржовому ринку серед обмеженого кола юридичних осiб нерезидентiв i резидентi в (закрите
(приватне) розмiщення). Облiгацiї не проходили лiстинг на жоднiй бiржi. Розмiщення вiдбувається емiтентом самостiйно, без послуг андеррайтера. Мета
випуску: фiнансування загальнобанкiвських програм кредитування. Вiдповiдно до умов випуску дозволяється пред'явленя частини або всiх облiгацiй до викупу
емiтентом.

295/2/2012

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

10000000.00

122

Бездокументарні
іменні

1220000000.00

16

щомiсячно

0

26.06.2015

Серiя X. Розмiщення та обiг олiгацiй здiйснюється на позабiржовому ринку серед обмеженого кола юридичних осiб нерезидентiв i резидентi в (закрите
(приватне) розмiщення). Облiгацiї не проходили лiстинг на жоднiй бiржi. Розмiщення вiдбувається емiтентом самостiйно, без послуг андеррайтера. Мета
випуску: фiнансування загальнобанкiвських програм кредитування. Вiдповiдно до умов випуску дозволяється пред'явленя частини або всiх облiгацiй до викупу
емiтентом.

115/2/2013

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

10000000.00

122

Бездокументарні
іменні

1220000000.00

16

щомiсячно

0

13.07.2016

Серiя Y. Розмiщення та обiг олiгацiй здiйснюється на позабiржовому ринку серед обмеженого кола юридичних осiб нерезидентiв i резидентiв (закрите
(приватне) розмiщення). Облiгацiї не проходили лiстинг на жоднiй бiржi. Розмiщення вiдбувається емiтентом самостiйно, без послуг андеррайтера. Мета
випуску: фiнансування загальнобанкiвських програм кредитування. Вiдповiдно до умов випуску дозволяється пред'явленя частини або всiх облiгацiй до викупу
емiтентом.

XI. Опис бізнесу
Важливих подiй (етапiв розвитку) у тому числi злиття, подiл, приєднання, перетворення, видiл в
2015 роцi не вiдбулось.
Органiзацiйна структура управлiння ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» включає всi необхiднi форми
контролю для побудови ефективного i злагодженого механiзму над рiзними напрямками
дiяльностi банку. Розподiл повноважень, компетенцiй та пiдпорядкованостi органiв управлiння, а
також принципи їх взаємодiї, закрiпленi в Статутi банку та положеннях про органи управлiння.
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є мiжрегiональним унiверсальним та системним банком iз
розгалуженою мережею фiлiй та вiддiлень по всiй територiї Українi та за її межами, має гнучку
органiзацiйну структуру управлiння.
ОСУ Банка є однiєї з найбiльш прогресивних як серед банкiв України, так i банкiв Схiдної Європи.
По сутi вона є комбiнованою, тому що мiстить ознаки широко розповсюджених у свiтовiй
практицi видiв ОСУ.
Iнфраструктура ПриватБанку налiчує 26 фiлiй та майже 2 200 вiддiлень по всiй Українi, що
забезпечує найкращий доступ громадян до банкiвського обслуговування практично в будь-якiй
точцi країни.
Банк постiйно вдосконалює систему управлiння банком та персоналом, пiдвищує оперативнiсть
управлiння, усуває бар’єри мiж пiдроздiлами i пiднiмає рiвень кооперацiї взаємодiї. У 2015 роцi
були вжитi наступнi заходи щодо вдосконалення системи управлiння банку та персоналом:
1. Подальша централiзацiя функцiй на рiвнi head-office (Головного офiсу) та зменшення кiлькостi
рiвнiв управлiння.
2. Подальше пiдвищення ефективностi взаємодiї мiж мiдл-офiс i фронт-офiс (вiддiленнями) за
рахунок постiйної роботи спiвробiтникiв мiдл-офiс у фронт-офiс.
3. Подальша типiзацiя посад в Головному офiсi з метою впровадження єдиних стандартiв у роботi
спiвробiтникiв, що виконують однаковi функцiї у рiзних пiдроздiлах Головного офiсу тощо.
Базовим документом у формуваннi та актуалiзацiї органiзацiйної структури є Положення про
органiзацiйну структуру системи ПриватБанку.
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» є одним з найбiльших роботодавцiв України.
Важко переоцiнити значимiсть Банку як роботодавця на українському ринку працi.
На кiнець 2015 року в Банку працювало майже 25 тис. чоловiк, враховуючи працiвникiв на
договорах пiдряду.
ПриватБанк – соцiально вiдповiдальний банк (приймає на роботу iнвалiдiв – 4% iз загальної
кiлькостi спiвробiтникiв).
Середньооблiкова чисельнiсть штатного персоналу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за 2015 рiк
нараховує понад 19 500 осiб.
За 2015 р. фонд оплати працi ПриватБанку зменшився на 6.5% в порiвняннi з попереднiм роком.
Це сталося за рахунок оптимiзацiї бiзнес-процесiв банку, пiдвищення ефективностi працi i, як
наслiдок, зменшення чисельностi працiвникiв. Нашi спiвробiтники отримують зарплату в
середньому на 10% бiльшу, нiж їх колеги в iнших банках.
До того ж ПриватБанк надає своїм спiвробiтникам повний соцiальний пакет, щорiчну оплачувану
вiдпустку на 24 календарних днi, систему пiльгового кредитування, участь у програмi
недержавного пенсiйного фонду, пiльговi путiвки на вiдпочинок для дорослих i дiтей.
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на постiйнiй основi забезпечує безперервне пiдвищення
квалiфiкацiйного рiвня працiвникiв. З цiєю метою Банк одним з перших в Українi створив
Корпоративний Унiверситет (2003р.). Дiяльнiсть ПриватУнiверситету дає можливiсть залучати
квалiфiкованих фахiвцiв у банк, забезпечувати безперервне пiдвищення професiйного рiвня
працiвникiв, утримувати ключових працiвникiв.

У вiдповiдностi до ст. 70 Господарського кодексу України пiдприємства мають право на
добровiльних засадах об'єднувати свою господарську дiяльностi (виробничу, комерцiйну та iншу).
Господарськi об’єднання утворюються як асоцiацiї, корпорацiї, консорцiуми, концерни, iншi
об’єднання передбаченi законом (ст.120 ГК).
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
Разом з тим, банком укладено договори (угоди) про спiвпрацю з окремими асоцiацiями:
1) Незалежна асоцiацiя банкiв України (НАБУ), вул. Велика Василькiвська (Червоноармiйська),
72, 3 пiд`їзд, поверх 3, офiс 6, м. Київ, Україна, 03150. Мiсiя - всебiчно сприяти побудовi
стабiльної фiнансової системи України, вирiшенню завдань та проблем банкiвської системи для
збiльшення прибутковостi бiзнесу та розвитку нацiональної економiки.
2) Асоцiацiя «Український Кредитно-Банкiвський Союз», Київ, Кловський звiз, 9/2. Мета сприяння стабiльному розвитку i дiяльностi банкiвської системи України, захисту прав та
законних iнтересiв членiв Кредитно-Банкiвського Союзу, надання їм всебiчної допомоги,
забезпечення координацiї їх зусиль для вирiшення питань, що стоять перед кредитно-грошовою
системою.
3) Професiйна асоцiацiя реєстраторiв та депозитарiєв i Асоцiацiя фондове партнерство (ПАРД &
АФП), вул. Щорса, 31, 5-й поверх. м. Київ, 01133. Асоцiацiя представляє iнтереси депозитарних
установ та торговцiв цiнними паперами. ПАРД має статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за
видом професiйної дiяльностi - депозитарна дiяльнiсть та торгiвля цiнними паперами. ПАРД
створена з метою сприяння здiйсненню професiйної дiяльностi на фондовому ринку членами
ПАРД, розроблення iзатвердження правил, стандартiв професiйної поведiнки, пiдвищення
квалiфiкацiї фахiвцiв членiв ПАРД & АФП.
4) Приднiпровська фондова бiржа (ПФБ), вул. Набережна iм. Ленiна, 17, кiмн.332, м.
Днiпропетровськ, 49000. Приднiпровська фондова бiржа (далi ПФБ) є приватним акцiонерним
товариством, яке органiзує торгiвлю на ринку цiнних паперiв, створене та здiйснює свою
дiяльнiсть вiдповiдно до вимог законодавтсва України. Основними функцiями ПФБ є: - створення
умов щодо конкурентного цiноутворення на цiннi папери та iншi фiнансовi iнструменти шляхом
зосередження попиту та пропозицiй на їх купiвлю-продаж; - пiдтримання цiлiсностi та
стабiльностi ринку цiнних паперiв шляхом запровадження справедливих та рiвних для усiх
учасникiв бiржових торгiв правил поведiнки; - забезпечення прозоростi ринку цiнних паперiв
через оприлюднення iнформацiї, що характеризує кон`юнктуру ринку; -забезпечення
iнформування учасникiв бiржових торгiв та iнвесторiв щодо емiтентiв та їхнiх цiнних паперiв; застосування ефективних технологiй укладення бiржових угод та виконання бiржових контрактiв,
що вiдповiдають мiжнародним стандартам; - забезпечення захисту учасникiв бiржових торгiв та
iнвесторiв вiд зловживань шляхом установлення вимог щодо допуску до торгiвлi, проведення
торгiв, застосування процедур нагляду, контролю та накладання санкцiй за порушення. ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" є членом об'єднання, користується правами та виконує обов'язки, передбаченi
Статутом об'єднання. Членство в об'єднаннi є бестроковим та припиняється у випадках,
передбачених Статутом ПФБ.
Емiтентом не проводиться спiльна дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами,
установами.
Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходили.
1) метод нарахування амортизацiї,
Примiщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання. Примiщення, вдосконалення
орендованого майна та обладнання облiковуються за первiсною вартiстю або за сумою
переоцiнки, як описано нижче, мiнус накопичена амортизацiя та резерв на знецiнення, якщо

потрiбно. Первiсна вартiсть примiщень та обладнання придбаних дочiрнiх компанiй – це їхня
розрахункова справедлива вартiсть на дату придбання.
Вартiсть примiщень переоцiнюється з достатньою регулярнiстю, щоб забезпечити вiдсутнiсть
суттєвої рiзницi мiж їхньою балансовою вартiстю та сумою, визначеною на основi справедливої
вартостi, станом на кiнець звiтного перiоду. Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки
показується за кредитом в iнших сукупних доходах та призводить до збiльшення суми переоцiнки
у капiталi. Зменшення балансової вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення
балансової вартостi того самого активу, включається до iнших сукупних доходiв та призводить до
зменшення суми переоцiнки, ранiше визнаної у складi капiталу. Всi iншi випадки зменшення
балансової вартостi вiдображаються у складi прибутку чи збитку. Резерв переоцiнки примiщень та
обладнання, показаний у складi капiталу, вiдноситься безпосередньо на нерозподiлений прибуток
у тому випадку, коли сума переоцiнки реалiзована, тобто коли актив реалiзується або списується.
Накопичена амортизацiя на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу, а
чиста вартiсть трансформується до вартостi переоцiнки активу.
Керiвництво скоригувало балансову вартiсть примiщень, облiкованих за вартiстю переоцiнки,
станом на звiтну дату з використанням наявних ринкових даних, та переконане у тому, що цi
ринковi данi про справедливу вартiсть є достатнiми для обґрунтування скоригованої справедливої
вартостi.
Незавершене будiвництво облiковується за первiсною вартiстю, за мiнусом резерву на знецiнення,
якщо необхiдно. Незавершене будiвництво не амортизується до того моменту, поки актив не буде
придатним для використання.
Всi iншi компоненти примiщень, удосконалень орендованого майна та обладнання облiковуються
за первiсною вартiстю мiнус накопичена амортизацiя та збитки вiд знецiнення (за наявностi).
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням
замiненого компоненту.
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення
примiщень, удосконалень орендованого майна та обладнання. Якщо такi ознаки iснують,
керiвництво Банку розраховує вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу
мiнус витрати на продаж або вартостi використання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльша.
Балансова вартiсть зменшується до вартостi вiдшкодування, i збиток вiд знецiнення визнається у
складi прибутку чи збитку у сумi, яка перевищує суму переоцiнки, визнаної ранiше в капiталi.
Збиток вiд знецiнення, вiдображений щодо будь-якого активу у минулих перiодах, сторнується,
якщо мала мiсце змiна в оцiнках, що використовувались для визначення вартостi використання
активу або його справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж.
Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз
балансовою вартiстю та визнаються у складi прибутку чи збитку.
Амортизацiя. Амортизацiя на землю не нараховується. Амортизацiя iнших компонентiв
примiщень, удосконалень орендованого майна та обладнання розраховується лiнiйним методом з
метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi або вартостi оцiнки до лiквiдацiйної вартостi
протягом строку корисного використання активу у роках таким чином:
примiщення - 50 рокiв;
комп’ютери - 2-10 рокiв;
меблi та обладнання - 4-10 рокiв;
транспортнi засоби - 5-10 рокiв;
iнше - 4-12 рокiв.
Удосконалення орендованого майна амортизуються протягом строку оренди. Лiквiдацiйна
вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Банк отримав би у теперiшнiй момент вiд продажу цього
активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї даного активу
вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного
використання. Лiквiдацiйна вартiсть активiв та строк їх корисного використання переглядаються
та, за необхiдностi, коригуються станом на кiнець кожного звiтного перiоду.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Банку мають кiнцевий термiн використання та

включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення.
Придбанi лiцензiї на комп’ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат,
понесених на придбання та введення в експлуатацiю конкретного програмного забезпечення.
Витрати, безпосередньо пов’язанi з розробкою унiкальних програмних продуктiв, якi можуть бути
iдентифiкованi, контролюються Банком i, ймовiрно, принесуть додатковi економiчнi вигоди, що
перевищують витрати, облiковуються у складi нематерiальних активiв. Капiталiзованi витрати
включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, та
вiдповiдну частину накладних витрат. Усi iншi витрати, пов’язанi з програмним забезпеченням
(наприклад, його обслуговуванням), вiдносяться на видатки по мiрi їх виникнення. Амортизацiя на
капiталiзоване програмне забезпечення нараховується лiнiйним методом протягом очiкуваного
строку його використання, який становить 2-5 рокiв.
2) метод оцiнки вартостi запасiв,
Товарно-матерiальнi запаси включають в себе готову продукцiю, незавершене виробництво,
товари, матерiали, швидкозношуванi та iншi запаси (далi «запаси»).
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ за найменшою з двох оцiнок:
собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Собiвартiсть запасiв повинна включати всi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi
витрати, понесенi для доставки запасiв до їх поточного мiсцезнаходження та приведення у
поточний стан.
Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва повинна включати в себе вартiсть
матерiалiв, витрати на оплату працi, iншi прямi витрати i накладнi витрати. Процентнi витрати iз
залучення позикових коштiв не повиннi включатися в собiвартiсть запасiв.
Товари, отриманi на умовах комiсiї, не визнаються товарно-матерiальними запасами.
Чиста вартiсть реалiзацiї - це очiкувана цiна реалiзацiї запасiв в умовах звичайної дiяльностi, за
вирахуванням очiкуваних витрат на завершення їх виробництва та реалiзацiю.
3) Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу. Ця категорiя включає iнвестицiйнi цiннi
папери, якi Банк має намiр утримувати протягом невизначеного часу i якi можуть бути проданi для
покриття потреб лiквiдностi або внаслiдок змiн процентних ставок, курсу обмiну або цiн акцiй.
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу облiковуються за справедливою вартiстю.
Процентнi доходи, заробленi по боргових цiнних паперах для подальшого продажу, обчислюються
за методом ефективної процентної ставки та вiдображаються у складi прибутку чи збитку.
Дивiденди по iнструментах капiталу для подальшого продажу вiдображаються у складi прибутку
чи збитку в момент встановлення права Банку на одержання виплат i якщо iснує ймовiрнiсть
отримання дивiдендiв. Усi iншi елементи змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi
iнших сукупних доходiв до моменту списання iнвестицiї з балансу або її знецiнення; при цьому
кумулятивний прибуток або збиток рекласифiкується з iншого сукупного доходу у прибуток чи
збиток.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибутку чи збитку по мiрi їх виникнення в результатi
однiєї або кiлькох подiй («збиткових подiй»), що вiдбулися пiсля початкового визнання
iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу. Значне або тривале зниження
справедливої вартостi дольового цiнного паперу до рiвня, нижчого за його первiсну вартiсть, є
свiдченням того, що такий цiнний папiр знецiнений. Накопичений збиток вiд знецiнення, що
оцiнюється як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю мiнус будьякий збиток вiд знецiнення активу, ранiше визнаний у складi прибутку чи збитку,
рекласифiкується з iншого сукупного доходу у прибуток чи збиток. Збитки вiд знецiнення
iнструментiв капiталу не сторнуються, i будь-якi подальшi доходи визнаються у складi iнших
сукупних доходiв. Якщо в наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту для
подальшого продажу збiльшується i це збiльшення може бути об’єктивно вiднесене до подiї, яка
вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд знецiнення
сторнується через прибуток чи збиток.
Iнвестицiйнi цiннi папери, що утримуються до погашення. Ця категорiя включає непохiднi
фiнансовi активи, що мають ринковi котирування, з фiксованими платежами або такими, що

можуть бути визначенi, та визначеним строком погашення, якi керiвництво Банку має намiр та
здатнiсть утримувати до настання термiну їх погашення. Керiвництво визначає класифiкацiю
iнвестицiйних цiнних паперiв, що утримуються до погашення, при їх початковому визнаннi й
аналiзує доречнiсть такої класифiкацiї станом на кiнець кожного звiтного перiоду. Iнвестицiйнi
цiннi папери, що утримуються до погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю.
Торговi цiннi папери. Фiнансовi активи, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат, облiковуються за справедливою вартiстю. Змiни
справедливої вартостi торгових цiнних паперiв вiдображаються у звiтi про совокупний дохiд у
складi доходiв за вирахуванням витрат за операцiями з торговими цiнними паперами за перiод, у
якому мали мiсце данi змiни. При визначеннi ринкової вартостi всi торговi цiннi папери
оцiнюються за цiною останнiх торгiв, якщо данi цiннi папери котируються на бiржi. Вiдсотки,
отриманi вiд торгових цiнних паперiв , вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд як процентнi
доходи за цiнними паперами на рахунках «Процентний дохiд - торговi цiннi папери».
Iнформацiя про основнi види продукцiї або послуг
Приватним особам:
1. Депозити
2. Кредити:
• Картка «Унiверсальна»
• оплата частинами
• Кредит на купiвлю авто
• Кредит на купiвлю житла
3. Платiжнi картки:
• Картка Унiверсальна
• Картка для виплат
• Картка Gold
• Iнтернет-картка
• Картки рiвня VIP
• Картка Юнiор
• Картка MasterCard World
• Пенсiйна картка
• Картка для мам
• Картки Криму
• Iнвалiдам
4. Платежi та перекази
5. Вiддалений банкiнг:
• Iнтернет-банк «Приват24»
• Мобiльнi додатки
• Платежi за безкоштовним телефоном 3700
• регулярнi платежi
• SMS-банкiнг
• Банкомати
• термiнали самообслуговування
6. Сервiси до Вашої картки
• Послуга накопичення «Копилка»
• регулярнi платежi
• бонус Плюс
• Платежi по телефону
• Переклад зарплати з карт iнших банкiв на Карту для виплат регулярним платежем
• депозитна властивiсть
7. Поради
• Як зручно i безпечно здiйснювати покупки в Iнтернетi

• Як пiдключати карти до App Store i Google Play
• Як пiдключити карту до PayPal
• Як користуватися картками ПриватБанку i не платити зайвих комiсiй
• Як отримати i вiдправити грошi через кордон
• Що робити, якщо за кордоном Ви втратили карту?
• Поповнення рахунку в соцiальних мережах
• Як економити з Бонус Плюс?
8. За секторами
• Послуги для студентiв
• Послуги для батькiв
• Послуги для морякiв
• Послуги для нерезидентiв
• Послуги для фрiлансерiв
9. ПриватФонд
10. Квитки
11. Оренда сейфiв
12.VIP-Обслуговування
Бiзнесу:
1. Рахунок i платежi
• Рахунок в банку
• цiлодобове обслуговування
• торгова виручка
• Приват24 для бiзнесу
• безготiвковi платежi
• маршрутизацiя платежiв
• регулярнi платежi
• Платежi по телефону
• Платiжнi вимоги
• еквайринг
• оплата частинами
• бонус Плюс
• Мобiльний мiнi-термiнал
• Обслуговування груп ПП
• «Нотарiальнi платежi»
• Прийом платежiв
• Мiнi-вiддiлення
• Клiринг в «Приват24»
2. Зарплатний проект i сервiси для колективу
• Сервiс «Облiк робочого часу»
• Зарплатний проект
• Страхування колективу
• послуги безпеки
• УкрДок-електронний управлiнський комплекс
3.Депозити для корпоративних клiєнтiв
4. ЗЕД та операцiї з валютою
• Валютнi операцiї
• Консультацiї по ЗЕД
• митний супровiд
• Фiнансування мiжнародної торгiвлi
• Зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть
• Мiжнародне iнкасо
• Мiжнароднi банкiвськi гарантiї
• мiжнароднi акредитиви

• Фiнансування поставок через європейський склад
5.Карти
• Карта «Ключ до рахунку»
• Корпоративнi картки
• реєстровi поповнення
• паливний проект
6. Кредити
• гарантований платiж
• овердрафт
• Кредитний лiмiт
• Застрахована кредитний лiмiт
• Кредит пiд заставу депозиту
• Лiзинг сiльськогосподарської технiки
7. Торгове фiнансування, документарнi оперции
• Банкiвськi гарантiї
• вексельнi операцiї
• аккредитивное обслуговування
• Мiжнародне iнкасо
• Мiжнароднi банкiвськi гарантiї
• мiжнароднi акредитиви
8. Електронний облiк, звiтнiсть та iншi сервiси
• Електронний документооберт
• електроннi звiти
• Прiват24-1С
• 1С онлайн
• Презентацiя банкiвських послуг у Вашому офiсi
• Оренда примiщень у вiддiленнях ПриватБанку
• вiдеоконференцiї
• Проведення тендерiв в ПриватБанку
• Дисконтний клуб «ПриватБанк VIP»
• термiнал самообслуговування
• статус контрагента
• Полiс ОСЦПВ для юридичних осiб
• Страхування авiаквиткiв для партнерiв
• Недержавний пенсiйний фонд
• Послуги по створенню та супроводу сайтiв
• Онлайн-продаж квиткiв на заходи
• паливнi програми
9. По галузях
• торговим пiдприємствам
• бюджетним органiзацiям
• для HoReCa
• Iнтернет-бiзнесу
• агробiзнесу
• Послуги для ОСББ
• Робота зi страховими компанiями
• Послуги для судноплавних i крюїнгових компанiй
Основнi придбання активiв за 2011 - 2015 роки:
1. ЗАО МКБ “Москомприватбанк”, Росiя; частка станом на 25.02.2014 - 79,18%.
2. AS “PrivatBank”, Латвiя, частка станом на 31.12.2015 - 46,54436787%.
3. АО “ПРИВАТБАНК”, Грузiя; частка станом на 31.12.2014 - 57,3198 %.

4. Компанiя VIVEROLO HOLDINGS LTD, частка станом на 31.12.2014 - 99,90%.
Основнi вiдчуження активiв за 2011 - 2015 роки:
1. ЗАО МКБ “Москомприватбанк”, Росiя, всi акцiї, балансовою вартiстю 957 766 917,79 грн.
2. ТОВ “Приват Фiнансист”, вся доля, балансовою вартiстю 45 601 129,11 грн.
3. АО “ПРИВАТБАНК”, Грузiя, всi акцiї, балансовою вартiстю 246 339 899,04 грн.
4. Компанiя VIVEROLO HOLDINGS LTD, всi акцiї, балансовою вартiстю 1 148 964 060,44 грн.
5. AS “PrivatBank”, частина акцiй, балансовою вартiстю 30 114 899,09 грн.
6. ВАТ “Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв”, частина акцiй, балансовою вартiстю 6 629
000 грн.
7. Списанi з балансу за рахунок резерву (як безнадiйна заборгованiсть) акцiї та частки в статутних
капiталах емiтентiв загальною вартiстю 206,5 тис. грн.
Згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.02.16 № 103/БТ ПриватБанк
не може здiйснювати iнвестицiї та придбання цiнних паперiв (крiм державних облiгацiй України,
боргових цiнних паперiв, емiтованих Нацiональним банком України), а також не може
здiйснювати новi вкладення та iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї.
Протягом звiтного року ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" укладено договори (угоди) з наступними
особами, що вiдповiдають критерiям цього пункту звiту:
Стельмах В.С., 20.05.2015, EUR, особиста карта Platinum;
Стельмах В.С., 20.05.2015, UAH, особиста карта Platinum;
Стельмах В.С., 09.06.2015, UAH, карта для виплат;
Лисицький В.I., 14.07.2015, RUR, карта для виплат;
Лисицький В.I., 16.03.2015, UAH, Карта для выплат;
Чмона Л.Г., 20.05.2015, EUR, поточний рахунок;
Терьохiн I.Л., 12.01.2015, USD, Карта для виплат;
Крижановський С.В., 25.08.2015, USD, особиста карта Platinum;
Крижановський С.В., 25.08.2015, EUR, особиста карта Platinum;
Крижановський С.В., 25.08.2015, UAH, особиста карта Platinum;
Гур’єва Т.М., 29.04.2015, UAH, IНТЕРНЕТ- Карта;
Пiкуш Ю.П., 21.12.2015, UAH, IНТЕРНЕТ- Карта;
Дубiлет О.В., 17.07.2015, EUR, поточний рахунок;
Дубiлет О.В., 16.01.2015, USD Карта для виплат;
Дубiлет О.В., 12.11.2015, USD, IНТЕРНЕТ- Карта;
Коротiна Л.I., 23.11.2015, EUR, поточний рахунок;
Яценко В.А., 26.06.2015, USD, поточний рахунок;
Яценко В.А., 04.08.2015, USD, Карта для виплат;
Яценко В.А., 04.03.2015, USD, особиста карта Platinum;
Яценко В.А., 26.06.2015, USD, Карта для виплат;
Гороховський О.В., 17.11.2015, USD, Карта для виплат;
Гороховський О.В., 03.04.2015 , EUR, IНТЕРНЕТ- Карта;
Гороховський О.В., 13.08.2015 , EUR, IНТЕРНЕТ- Карта;
Гороховський О.В., 10.06.2015 , USD, IНТЕРНЕТ- Карта;
Негинський Р.М., 16.01.2015, USD, IНТЕРНЕТ- Карта.
За дiючими тарифами банку на момент укладання правочинiв операцiї виконанi безкоштовно.
ПАТ "КОБОС" (32470815):
№ 354110 вiд 03.04.2015, депоз.рахунок - 26005000178899, закрито - 04.07.2015, ставка 12%,
мiн.сума депозиту 1 000 грн.;
№ 391542 вiд 08.07.2015, депоз.рахунок - 26001000127338, закрито - 08.10.2015, ставка 14%,
мiн.сума депозиту 1 000 грн.
Примiтка 4.13. «Iнвестицiйна нерухомiсть»

Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля, об'єкт нерухомостi або частина об'єкта
нерухомостi, що знаходяться у розпорядженнi власника або орендаря за договором фiнансового
лiзингу з метою отримання орендних платежiв та / або iнших видiв доходiв для збiльшення
капiталу.
Один i той самий об'єкт нерухомостi може бути роздiлений на конструктивно вiдокремленi
частини, що використовуються в рiзних цiлях: одна частина - для отримання доходу вiд орендної
плати або збiльшення капiталу, iнша - для використання в процесi дiяльностi банку або для
адмiнiстративних цiлей.
У бухгалтерському облiку такi частини об'єктiв нерухомостi вiдображаються окремо, якщо вони
можуть бути проданi частинами. Якщо цi частини не можуть бути проданi окремо, то такий об'єкт
визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови, що лише незначна частина об'єкта утримується
для використання в процесi дiяльностi банку або для адмiнiстративних цiлей.
Критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi:
До iнвестицiйної нерухомостi Банк вiдносить нерухомiсть, якщо вiдбувається передача її частини
в оренду бiльше 70% вiд загальної площi. Переведення об'єктiв нерухомостi в категорiю
iнвестицiйної нерухомостi i назад в iншу категорiю проводиться тiльки в разi його
функцiонального змiну.
До iнвестицiйної нерухомостi належать:
- земля, утримувана з метою отримання вигод вiд зростання капiталу в довгостроковiй
перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi;
- земля, подальше використання якої в даний час не визначено;
- будiвля, що перебуває у власностi банку або в розпорядженнi за договором про фiнансовий
лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний
лiзинг (оренду);
- будiвля, не зайнята в даний час i призначена для надання в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома
договорами про оперативний лiзинг (оренду).
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi формується з:
• вартостi на її придбання;
• ремонтно-будiвельнi роботи, якi привели iнвестицiйну нерухомiсть у належний вигляд;
• юридичнi послуги, комiсiйнi винагороди, якi пов'язанi з її придбанням;
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi банк оцiнює та вiдображає її в
бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та
всi витрати, безпосередньо пов'язанi з її придбанням.
Банк визначає первiсну вартiсть об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi, якi мiстяться на умови
оперативного лiзингу та класифiкуються, як iнвестицiйна нерухомiсть згiдно умов фiнансового
лiзингу. Вона визначається за найменшою з 2-х величин: за справедливою вартiстю або
дисконтною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв.
Пiсля початкового визначення об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк
визначає за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення
корисного використання.
У разi здiйснення Банком оцiнки об'єкта нерухомостi за методом справедливої вартостi iнженерне
обладнання (лiфти, кондицiонери тощо), що є невiд'ємною частиною будiвлi, не визнається в
облiку окремо як основний засiб, а включається у справедливiй вартостi єдиного об'єкта
iнвестицiйної нерухомостi.
Переведення об'єктiв нерухомостi в категорiю iнвестицiйна нерухомiсть i навпаки проводиться
тiльки в разi його функцiонального використання та пiдтверджується такими дiями:
• початком використання як операцiйна нерухомiсть,
• пiдготовка операцiйної нерухомостi для використання як iнвестицiйної нерухомостi;
• передача її в оперативну оренду;
• переведення її з рахунка 4430 або в операцiйну нерухомiсть, або в iнвестицiйну нерухомiсть;
• пiдготовка до реалiзацiї з перекладом з iнвестицiйної нерухомостi на склад запасiв;
• пiсля завершення будiвництва з переведенням нерухомостi зi складу незавершеного будiвництва
до iнвестицiйної нерухомостi.

Переведення об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi до категорiї операцiйної нерухомостi проводиться
за методом переоцiненої вартостi по його балансової вартостi.
Лiзингоодержувач за договором оперативного лiзингу може класифiкувати i враховувати
нерухомiсть як iнвестицiйну нерухомiсть за умови, що вона вiдповiдає визначенню iнвестицiйної
нерухомостi i оцiнюється за методом справедливої вартостi.

Примiтка 4.15. «Основнi засоби»
Основнi засоби, що перебувають у банку на правах власностi i володiння - це сукупнiсть
матерiально-предметних цiнностей як засобiв працi, якi експлуатуються у виробничiй i
невиробничiй сферах протягом тривалого (понад рiк) термiну з метою отримання економiчних
вигод шляхом реалiзацiї послуг, створеної внаслiдок їх прямої i непрямої експлуатацiї.
При визнаннi та облiку основних засобiв банк керується МСФЗ 16 «Основнi кошти» та нормами
Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i
нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку
України № 480 вiд 20.12.2005 р. в останнiй редакцiї.
Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що:
1) пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання;
2) його вартiсть може бути достовiрно визначена.
Первiсне визнання основних засобiв банк здiйснює за собiвартiстю, яка складається з фактичних
витрат на придбання i витрат по приведення їх у стан, придатний до використання.
Банк переглянув строки корисного використання основних засобiв на початку 2014 року.
При переглядi строкiв корисного використання основних засобiв було
враховано:
1) очiкуваний ефект вiд використання об'єкта ОЗ з урахуванням його потужностi i фiзично ї
продуктивностi;
2) строки корисного використання подiбних об'єктiв ОЗ з урахуванням фiзичного та морального
зносу;
3) очiкувана економiчна вигода при використаннi об'єкта ОЗ;
4) правовi або iншi обмеження в частинi термiну використання об'єкта ОЗ.

У звiтньому 2015 р. нарахування амортизацiї по основним засобам здiйснювалося за такими
нормами:
Основнi засоби норми
амортизацiї, % термiни
корисного
використання, роки норми
амортизацiї, % термiни
корисного
використання, роки
2014 рiк 2015 рiк
Будiвлi 2 50 2 50
Квартири 2 50 2 50
Вантажнi автомобiлi 10 10 10 10
Меблi 20 5 20 5
Меблi кабiнетнi 10 10 10 10
Гаражi 6,66 15 6,66 15
Дизельна електростанцiя 6,66 15 6,66 15

Банкомати 10 10 10 10
ТСО 12,5 8 20 5
Касовi апарати 20 5 20 5
Легковi автомобiлi 16,66 6 16,66 6
Оргтехнiка 20 5 20 5
Багатофункцiональнi пристрої 20 5 20 5
Копiювальна технiка 20 5 20 5
Електроприлади 20 5 20 5
Банкiвськi модулi 12,5 8 12,5 8
Радiостанцiї 20 5 20 5
Мiнi АТС 10 10 10 10
Пристрої сигналiзацiї 20 5 20 5
Комп'ютерна технiка 20 5 20 5
Модеми 50 2 50 2
Газовi пiстолети 8,33 12 8,33 12
Електронасоси 25 4 25 4
Рекламнi щити 20 5 20 5
За вищезазначеним нормам амортизацiя розраховується вiд залишкової вартостi ОЗ виходячи з
нового строку корисного використання, починаючи з мiсяця наступного за мiсяцем змiни строку
корисного використання. Метод амортизацiї вiдображає процес очiкуваного споживання банком.
Якщо очiкуваний термiн служби певних компонентiв основних засобiв вiдрiзняється вiд
загального строку корисного використання цих необоротних активiв, такi компоненти
видiляються в окремi об'єкти облiку та амортизуються окремо вiдповiдно до їх iндивiдуальними
термiнами використання.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням
вартостi замiненого компоненту.
Прибуток та збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми
надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Примiтка 4.16. «Нематерiальнi активи»
Нематерiальний актив - це немонетарний актив, який не має матерiальної форми та може бути
iдентифiкований.
Для визнання об'єкта нематерiальним активом мають бути виконанi
наступнi умови:
1) актив як вид права має бути документально засвiдчений i конкретно позначений
(iдентифiкований);
2) вартiсть активу повинна бути достовiрно визначена (документально пiдтвердженi понесенi на
його створення витрати або вартiсть придбання).
Вiднесення активу до певного виду нематерiального активу можливе на
пiдставi документiв, якими такий актив засвiдчений.
Актив є iдентифiкованим, якщо:
1) його можна вiдокремити вiд компанiї i продати, передати, отримати на нього лiцензiю, здати в
оренду або обмiняти, або окремо, або разом iз пов'язаною з ним договором, активом чи
зобов'язанням;
2) вiн виникає з договiрних чи iнших юридичних прав незалежно вiд того, чи можна його
вiддiлити вiд банку / компанiї або вiд iнших прав i зобов'язань i передати iншому банку / компанiї;
3) кiнцевий термiн використання мають всi нематерiальнi активи банку i включають переважно
капiталiзувати програмне забезпечення.
Об'єкти, якi не вiдповiдають визначенню нематерiального активу (окремий об'єкт облiку,
контроль, майбутнi економiчнi вигоди), визнаються витратами поточного перiоду.
Придбанi або виготовленi нематерiальнi активи банк спочатку
оцiнює за собiвартiстю. Банк обрав метод собiвартостi для облiкової полiтики, згiдно з яким, пiсля
первинного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням

накопиченої амортизацiї.
На основi витрат капiталiзуються придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення,
понесенi на придбання та введення в експлуатацiю конкретного програмного забезпечення.
Пов'язанi з розробкою унiкальних програмних продуктiв витрати, якi можуть бути безпосередньо
iдентифiкованi, контролюються банком i, ймовiрно, принесуть додатковi економiчнi вигоди, що
перевищують витрати, облiковуються у складi нематерiальних активiв. Капiталiзованi витрати
включають витрати на персонал,
який займається розробкою програмного забезпечення, та вiдповiдну частину накладних витрат.
Всi iншi витрати, пов'язанi з програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговуванням),
вiдносяться до витрат по мiрi їх здiйснення. При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв
банк застосовує прямолiнiйний метод, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням
вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу корисного використання нематерiального
активу.
Протягом звiтного року банк переглянув метод амортизацiї нематерiальних активiв, але не
змiнював його. Також банк здiйснив перегляд строкiв корисного використання нематерiальних
активiв i, враховуючи те, що вони є оптимальними, залишив їх без змiн.
Основнi засоби норми
амортизацiї, % термiни
корисного
використання, роки норми
амортизацiї, % термiни
корисного
використання, роки
2014 рiк 2015 рiк
ПЗ (10%) 10,00 10 10,00 10
ПЗ (50%) 50,00 2 50,00 2
IПЗ(14,3%) 14,30 7 14,30 7
ПЗ (20%) 20,00 5 20,00 5
IПЗ(25%) 25,00 4 25,00 4
IПЗ(33%) 33,30 3 33,30 3
IПЗ(6,7%) 6,70 15 6,70 15
IПЗ авторськi права 50,00 2 50,00 2
ПЗ (Патенти) 10,00 10 10,00 10
Роялтi 20,00 5 20,00 5
1. Ситуацiя «замороженого» конфлiкту в Донецькiй i Луганськiй областях України.
2. Висока вартiсть запозичення для банкiв i пiдприємств реального сектора економiки.
3. Вiдсутнiсть зовнiшнього фiнансування для банкiв i закриття кредитних лiмiтiв.
4. Зменшення реального бiзнесу в країнi.
5. Посилення вимог вiд iноземних банкiв-кореспондентiв до платежiв.
Потягом звiтного року банком виплачено штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) на загальну
суму 8433423,93 гривень.
Основними джерелами фiнансування дiяльностi емiтента є власний капiтал, кошти залученi вiд
фiзичних i юридичних осiб, а також кошти, залученi на внутрiшньому та зовнiшньому ринках
капiталiв.
Емiтент регулярно збiльшує капiтал за рахунок коштiв власникiв та капiталiзацiї отриманих
прибуткiв. У разi необхiдностi для регулювання лiквiдностi емiтент залучає додатковi кошти на
внутрiшньому та зовнiшньому ринках в залежностi вiд ситуацiї на ринках та вартостi ресурсiв.

Станом на 31.12.2015 року капiтальнi зобов'язання банку склали 9 укладених, але не виконаних
договорiв (угод) на загальну суму 140 969 330,00 грн.
У зв'язку з тим, що укладенi договори передбачають придбання товарiв або послуг, очiкуванi
прибутки вiд виконання зазначених договорiв вiдсутнi.
Стратегiя ПриватБанку на 2016–2017 рр.
Генеральна мета
Бути лiдером в Українi з надання населенню та юридичним особам платiжних та iнших
банкiвських послуг з переходом вiд обслуговування у вiддiленнях банку до навчання клiєнтiв
використання дистанцiйного iнструментарiю банкiвського обслуговування.
Вимiрюванi цiлi на 2016–2017 рр.
1. Повернення вкладникiв.
2. Надання українцям права вибору банку для отримання зарплати.
3. Вiдновлення зв’язку з клiєнтами.
4. Навчання клiєнтiв самостiйному виконанню банкiвських операцiй.
5. Пiдвищення ефективностi зустрiчей з клiєнтами малого та середнього бiзнесу для побудови
довгострокових вiдносин.
6. Активне використання мобiльного додатка «Приват24 для бiзнесу» представниками
корпоративних клiєнтiв.
7. Збiльшення частки позитивних оцiнок клiєнтiв 5+.
8. Пiдвищення eNPS спiвробiтникiв до 57%.
9. Продаж небанкiвських продуктiв.
10. Пiдвищення комфорту зон обслуговування банку з рiвнем задоволеностi клiєнтiв 5+ не нижче
70%.
11. Утримання параметрiв кредитних портфелiв вiдповiдно до затверджених стратегiчних
показникiв ризик-апетиту.
Опис полiтики щодо дослiджень i розробок.
Всi експерименти в банку регламентуються наступними правилами:
·Рiвнiсть умов - зовнiшня i внутрiшня середу експериментальних i контрольних об'єктiв повинна
бути однаковою i вiдрiзнятися тiльки за iнновацiйними параметрами, а результати — порiвняннi.
·Цiлеспрямованiсть - результати експерименту повиннi сприяти успiшнiй реалiзацiї Стратегiї
Банку
·Комплекснiсть - у процесi експерименту повиннi бути охопленi всi види дiяльнiсть, пов'язанi з
впровадженням iнновацiї, i розглянутi всi позитивнi i негативнi його наслiдки;
·Конкретнiсть - гiпотеза й контрольнi параметри експерименту повиннi мати точну якiсну i
кiлькiсну визначенiсть, а етапи - чiтко прописанi, тобто вiдповiдати на питання: що, як, хто i коли
повинен робити;
·Забезпеченiсть - всi етапи експерименту, повиннi бути укомплектованi необхiдними ресурсами
(трудовими, фiнансовими, iнформацiйними та матерiально — технiчними);
·Економiчна безпека експерименту - ймовiрнiсть виникнення збиткiв або разових втрат повинна
зводитися до мiнiмуму.
·Чистота експерименту - виключення впливу випадкових, що не експериментальних факторiв на
отриманi в ходi експерименту результати.
Експеримент - це перевiрка ефективностi впроваджуваних iнновацiй (продукту, послуги,
технологiї), заснована на спостереженнi за змiною результатiв дiяльностi пiдроздiлiв банку.
Гiпотеза експерименту - передбачувана реакцiя експериментальних об'єктiв на iнновацiю.
Експериментальний об'єкт - це пiдроздiли банку, в яких вiдбувається впровадження iнновацiй
(продукту, послуги, технологiї).
Контрольний об'єкт - це пiдроздiл банку, порiвняний з експериментальним за низкою ознак

(показниками дiяльностi, чисельностi персоналу, органiзацiйну структуру, реалiзованих бiзнеспроцесiв та iнше), але в якому не впроваджуються iнновацiї, намiченi в експериментальному
об'єктi.
Контрольнi параметри - це однаковi, як для експериментального, так i для контрольного об'єктiв
показники, якi повиннi змiнитися пiд впливом iнновацiї.
Контрольнi параметри, є iндикаторами наявностi причинно-наслiдкового зв'язку i вiдображаються
в гiпотезi.
Прикладами, контрольних параметрiв може бути: обсяг продажiв, витрати, час на виконання
операцiї, кiлькiсть клiєнтiв i т.п.
Учасники експерименту - це персонал експериментальних i контрольних об'єктiв, а також члени
робочої групи, очолюваної Модератором експерименту i створеної для управлiння ним.
В учасникiв експерименту є рiзнi ролi:
1. Модератор експерименту - виконує керуючi функцiї з реалiзацiї експерименту паралельно з
основними посадовими обов'язками:
а) планування експерименту;
б) управлiння експериментом;
в) координацiя дiяльностi членiв команди експерименту;
г) мотивацiя i розвиток команди експерименту.
2. Член робочої групи - спiвробiтник банку, вiдповiдальний за якiсну i своєчасну реалiзацiю
завдань, що виконуються в рамках експерименту
а) органiзацiя виконання робiт по закрiпленiй завданню експерименту;
б) контроль пiдготовки звiтностi про виконання закрiплених завдань по експерименту.
Видiляються наступнi етапи реалiзацiї експерименту:
- Iнiцiювання;
- Планування;
- Вiдкриття;
- Виконання i монiторинг;
- Пiдведення пiдсумкiв.
При пiдтвердженнi гiпотези експерименту готується наказ про запуск iнновацiї.
За жодною iз судових справ, стороною в яких був ПриватБанк, не розглядались позовнi вимоги на
суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного перiоду.
1. Надання саме якiсних послуг, задоволення потреб та очiкувань клiєнтiв вiдноситься до головних
прiоритетiв банку. В тому числi, ставлення до клiєнтiв окремо визначено у затвердженому Кодексi
корпоративної етики:
Ми прагнемо бути найулюбленiшою компанiєю у країнах присутностi, у якої найлояльнiшi
клiєнти.
Ми готовi звернути гори, щоб гарно обслуговувати клiєнта. Якщо ми не можемо цього зробити
самi, то залучаємо iнших спiвробiтникiв – аж до Голови Правлiння банку.
Нашi комiсiї й iншi умови надання послуг повиннi бути максимально зрозумiлими, прозорими та
справедливими для клiєнтiв.
У спiлкуваннi з клiєнтами ми повиннi бути не тiльки найбiльш професiйними, але й найбiльш
привiтними та ввiчливими.
Ми посмiхаємося нашим клiєнтам. Робимо це щиро i якнайчастiше, адже ми вдячнi їм за те, що
вони нашi клiєнти!
Якiсть обслуговування наших клiєнтiв повинна бути не просто гарною, а найкращою. Для цього
ми маємо не тiльки вiдповiдати очiкуванням клiєнта, але й перевершувати їх.
Ми обслуговуємо клiєнта так, як хотiли б, щоб обслуговували нас або нашу маму.
Якщо ми бачимо, що в банку є системна помилка, яка викликає незадоволення у клiєнтiв i заважає
якiсно обслуговувати їх, ми робимо все, щоб її виправити. Аж до залучення Голови Правлiння.

Ми намагаємося не бути нав’язливими! Ми пропонуємо клiєнту тi продукти та послуги, якi йому
дiйсно потрiбнi.
2. Сайти банкiв-лiдерiв, окрiм обов’язкової для розкриття iнформацiї, мiстять данi про пов’язанi
компанiї та операцiї з ними, промiжнi звiтностi за МСФЗ, а також внутрiшньобанкiвськi
документи (положення про корпоративне управлiння та колегiальнi органи, полiтику управлiння
ризиками та дивiдендну полiтику).
«Ми зробили сайт ПриватБанку не тiльки важливим iнформацiйним ресурсом, де нашi клiєнти
можуть отримати всю необхiдну iнформацiю про банк i послуги, але й iнтерактивним каналом
комунiкацiї, за допомогою якого можна за пару клiкiв замовити картку, депозит, зробити переказ i
скористатися багатьма iншими послугами, – зазначає маркетинг-директор ПриватБанку Сергiй
Даниленко. – Наскiльки це важливо для клiєнтiв, говорить хоча б той факт, що сайт ПриватБанку є
одним з найпопулярнiших в Українi iнтернет-ресурсiв разом з пошуковими системами та
соцiальними мережами».
3.У жодному iншому банку України не дiє стiльки програм iз захисту оточуючого середовища!
Увесь документообiг у банку електронний, тому ми практично не використовуємо папiр. У нас
працює екологiчна технологiя iнкасацiї. Щороку ПриватБанк проводить суботники, стати
учасником якого можуть усi бажаючi.
4. ПриватБанк не тiльки сам постiйно навчається чомусь новому, але й з радiстю дiлиться своїми
знаннями з клiєнтами. У нас дiють освiтнi програми, в яких кожен може знайти щось цiкаве для
себе. ЮнiорБанк навчає школярiв фiнансовiй грамотностi та програмуванню. Топ-менеджери
ПриватБанку проводять бiзнес-семiнари для пiдприємцiв i дiляться своїм досвiдом. На плазмових
екранах у вiддiленнях транслюються навчальнi ролики з фiнансовими споживчими порадами,
наприклад, як розрахуватися банкiвською карткою в Iнтернетi.
5. ПриватБанк – соцiально вiдповiдальний банк. У нас працює власний благодiйний фонд
«Допомагати просто», який регулярно допомагає дитячим будинкам i школам-iнтернатам,
онкохворим дiтям, а також постраждалим вiд стихiйних лих чи терактiв. Усi бажаючi можуть
зробити благодiйний внесок на будь-яку суму через касу ПриватБанку, банкомат або Iнтернетбанк Приват24.
ПриватБанк першим серед українських банкiв отримав вiдзнаку Social Responsibility Mark, що в
усьому свiтi присвоюється найбiльш соцiально вiдповiдальним компанiям. Як повiдомив
український сайт органiзацiї, за пiдсумками 2015 року ПриватБанк очолив рейтинг соцiально
вiдповiдальних українських компанiй завдяки активнiй дiяльностi iз закупiвлi медичного
обладнання для українських клiнiк.
«Знак соцiальної вiдповiдальностi – це в першу чергу визнання активної участi клiєнтiв банку в
програмах благодiйностi, якi ПриватБанк здiйснює за допомогою найсучаснiших технологiй, –
вiдповiдає перший заступник Голови Правлiння ПриватБанку Олег Гороховський.
За пiдсумками 2015 року ПриватБанк визнано найкращим благодiйником серед великих
українских компанiй у рамках Нацiонального конкурсу «Благодiйна Україна». Як повiдомили
органiзатори конкурсу, саме ПриватБанк визнано переможцем «Благодiйної України».
«Ця нагорода перш за все заслуга понад 320 000 громадян України та свiту, якi в 2015 роцi
пiдтримували благодiйнi проекти, органiзованi ПриватБанком, – зазначає Ганна Павлова, керiвник
благодiйних проектiв ПриватБанку. – Також слова вдячностi ми висловлюємо всiм благодiйним
фондам, громадським органiзацiям, волонтерам, якi щодня плекають та розбудовують нову
Україну».
Члени конкурсної комiсiї вiдзначили вагомий вплив благодiйної дiяльностi ПриватБанку в
масштабах країни у 2015 роцi на пiдтримку благодiйних проектiв було зiбрано понад 34 млн грн, з
них понад 2,5 млн грн перерахував ПриватБанк. На зiбранi кошти було надано допомогу
пiдроздiлам ЗСУ, Нацiональної гвардiї України; пораненим в АТО; дiтям, хворим на рак i серцевосудиннi захворювання; вихованцям дитячих будинкiв та iнтернатiв. Результати усiх благодiйних
програм, у яких бере участь ПриватБанк та його клiєнти, можна подивитись на сайтi blago.pb.ua.
Олександр Дубiлет, Голова правлiння ПриватБанку:
«Як ми покращуємо якiсть обслуговування наших клiєнтiв.
Щодня я та мої колеги робимо все, щоб пiдвищити якiсть обслуговування наших клiєнтiв. Ми

вiдкриваємо новi вiддiлення, банкомати i термiнали самообслуговування, аби бути ще
доступнiшими. Ми проводимо навчання наших спiвробiтникiв, щоб вони були найбiльш чемними
та професiйними банкiрами країни. Ми робимо нашi продукти простiшими та прозорiшими, щоб у
них не було нiяких прихованих комiсiй, а клiєнти завжди знали, скiльки та за що вони платять.
У кодексi корпоративної етики банку написано, що клiєнт – наша головна цiннiсть. I, повiрте, це
не формальнiсть.
Згiдно з опитуваннями клiєнтiв, проведеними мiжнародною компанiєю GfK Ukraine, нещодавно
ПриватБанк увiйшов до трiйки найбiльших банкiв iз найвищими показниками задоволеностi
клiєнтiв. Дiзнайтеся, як ми цього досягли, i що ми робимо, щоб обслуговувати Вас ще краще.
Ми прагнемо до того, аби спiвробiтники ПриватБанку були найбiльш чемними та компетентними
У спiвробiтникiв вiддiлень ПриватБанку зарплата в середньому на 15% бiльша, нiж у їхнiх колег з
iнших банкiв, тому ми приймаємо на роботу найбiльш достойних i компетентних спецiалiстiв.
Нещодавно ПриватБанк розпочав регулярно обдзвонювати клiєнтiв, якi звертаються до наших
вiддiлень, з проханням оцiнити, чи задоволенi вони обслуговуванням. Сьогоднi в 99,5% випадкiв
клiєнти задоволенi та ставлять нам позитивну оцiнку! До того ж у всiх вiддiленнях банку є плакати
з номером, на який завжди можна надiслати SMS зi скаргою на якiсть обслуговування.
Ми боремося з чергами
Щодня ми обслуговуємо близько 2 мiльйонiв клiєнтiв. Практично кожен третiй українець – клiєнт
ПриватБанку, тому, на жаль, iнодi у вiддiленнях виникають черги.
Для боротьби з чергами ми застосовуємо найрiзноманiтнiшi методи. По-перше, ми постiйно
зростаємо.
I це незважаючи на те, що у нас i так найширша мережа серед комерцiйних банкiв країни.
По-друге, ми пропонуємо нашим клiєнтам найновiтнiшi канали самообслуговування. За
допомогою таких чудових сервiсiв, як Iнтернет-банк Приват24,«SMS-банкiнг» ,«Платежi за
безкоштовним телефоном 3700» , а також мобiльних додаткiв для iPhone i Android Ви можете
робити майже все, заради чого ранiше доводилося вiдвiдувати вiддiлення!
Ми допомагаємо нашим клiєнтам не виходити на прострочення за кредитами
Ми щиро прагнемо, щоб нашi клiєнти не платили зайву комiсiю за кредитами, тому регулярно
нагадуємо про термiни внесення платежiв. Усiм нашим клiєнтам ми надсилаємо SMS i листи на email iз нагадуваннями про те, коли та в якому обсязi потрiбно гасити кредити.
Так, ми при своєму розумi. Ми дiйсно хочемо, щоб нашим клiєнтам не було прикро через те, що
довелося заплатити зайву комiсiю, тому що вони не зрозумiли чи просто забули, коли потрiбно
вносити платiж.
Ми продовжуємо бути одним iз найбiльш iнновацiйних банкiв свiту
Я та мої колеги постiйно шукаємо, як зробити нашi послуги зручнiшими та вигiднiшими для
клiєнтiв.
Щороку ПриватБанк одержує нагороди мiжнародних журналiв i визнання свiтової громадськостi.
Нашi клiєнти першими у свiтi почали користуватися одноразовими SMS-паролями. Ми стали
першим банком, який почав працювати без монет, перераховуючи решту на телефон або картку.
Ми першими в Європi запропонували своїм клiєнтам платiжнi мiнi-термiнали, за допомогою яких
можна приймати платежi карткою через смартфон... I цей список можна продовжувати дуже
довго!"

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

2959982

2792448

0

0

2959982

2792448

будівлі та
споруди

1101441

1258023

0

0

1101441

1258023

машини та
обладнання

1392699

1168054

0

0

1392699

1168054

транспортні
засоби

103858

74826

0

0

103858

74826

0

0

0

0

0

0

інші

361984

291545

0

0

361984

291545

2. Невиробничого
призначення:

10416

14290

0

0

10416

14290

будівлі та
споруди

10416

14290

0

0

10416

14290

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

2970398

2806738

0

0

2970398

2806738

Найменування
основних засобів

земельні ділянки

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Примiтка 4.13. «Iнвестицiйна нерухомiсть»
Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля, об'єкт нерухомостi або частина об'єкта
нерухомостi, що знаходяться у розпорядженнi власника або орендаря за договором фiнансового
лiзингу з метою отримання орендних платежiв та / або iнших видiв доходiв для збiльшення
капiталу.
Один i той самий об'єкт нерухомостi може бути роздiлений на конструктивно вiдокремленi
частини, що використовуються в рiзних цiлях: одна частина - для отримання доходу вiд орендної
плати або збiльшення капiталу, iнша - для використання в процесi дiяльностi банку або для
адмiнiстративних цiлей.
У бухгалтерському облiку такi частини об'єктiв нерухомостi вiдображаються окремо, якщо вони
можуть бути проданi частинами. Якщо цi частини не можуть бути проданi окремо, то такий об'єкт
визнається iнвестицiйною нерухомiстю за умови, що лише незначна частина об'єкта утримується
для використання в процесi дiяльностi банку або для адмiнiстративних цiлей.
Критерiї визнання iнвестицiйної нерухомостi:
До iнвестицiйної нерухомостi Банк вiдносить нерухомiсть, якщо вiдбувається передача її частини
в оренду бiльше 70% вiд загальної площi. Переведення об'єктiв нерухомостi в категорiю
iнвестицiйної нерухомостi i назад в iншу категорiю проводиться тiльки в разi його
функцiонального змiну.
До iнвестицiйної нерухомостi належать:
- земля, утримувана з метою отримання вигод вiд зростання капiталу в довгостроковiй
перспективi, а не для реалiзацiї в короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi;
- земля, подальше використання якої в даний час не визначено;

- будiвля, що перебуває у власностi банку або в розпорядженнi за договором про фiнансовий
лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про оперативний
лiзинг (оренду);
- будiвля, не зайнята в даний час i призначена для надання в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома
договорами про оперативний лiзинг (оренду).
Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi формується з:
• вартостi на її придбання;
• ремонтно-будiвельнi роботи, якi привели iнвестицiйну нерухомiсть у належний вигляд;
• юридичнi послуги, комiсiйнi винагороди, якi пов'язанi з її придбанням;
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi банк оцiнює та вiдображає її в
бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та
всi витрати, безпосередньо пов'язанi з її придбанням.
Банк визначає первiсну вартiсть об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi, якi мiстяться на умови
оперативного лiзингу та класифiкуються, як iнвестицiйна нерухомiсть згiдно умов фiнансового
лiзингу. Вона визначається за найменшою з 2-х величин: за справедливою вартiстю або
дисконтною вартiстю мiнiмальних лiзингових платежiв.
Пiсля початкового визначення об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку Банк
визначає за первiсною вартiстю з урахуванням накопиченої амортизацiї та витрат вiд зменшення
корисного використання.
У разi здiйснення Банком оцiнки об'єкта нерухомостi за методом справедливої вартостi iнженерне
обладнання (лiфти, кондицiонери тощо), що є невiд'ємною частиною будiвлi, не визнається в
облiку окремо як основний засiб, а включається у справедливiй вартостi єдиного об'єкта
iнвестицiйної нерухомостi.
Переведення об'єктiв нерухомостi в категорiю iнвестицiйна нерухомiсть i навпаки проводиться
тiльки в разi його функцiонального використання та пiдтверджується такими дiями:
• початком використання як операцiйна нерухомiсть,
• пiдготовка операцiйної нерухомостi для використання як iнвестицiйної нерухомостi;
• передача її в оперативну оренду;
• переведення її з рахунка 4430 або в операцiйну нерухомiсть, або в iнвестицiйну нерухомiсть;
• пiдготовка до реалiзацiї з перекладом з iнвестицiйної нерухомостi на склад запасiв;
• пiсля завершення будiвництва з переведенням нерухомостi зi складу незавершеного будiвництва
до iнвестицiйної нерухомостi.
Переведення об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi до категорiї операцiйної нерухомостi проводиться
за методом переоцiненої вартостi по його балансової вартостi.
Лiзингоодержувач за договором оперативного лiзингу може класифiкувати i враховувати
нерухомiсть як iнвестицiйну нерухомiсть за умови, що вона вiдповiдає визначенню iнвестицiйної
нерухомостi i оцiнюється за методом справедливої вартостi.
Примiтка 4.15. «Основнi засоби»
Основнi засоби, що перебувають у банку на правах власностi i володiння - це сукупнiсть
матерiально-предметних цiнностей як засобiв працi, якi експлуатуються у виробничiй i
невиробничiй сферах протягом тривалого (понад рiк) термiну з метою отримання економiчних
вигод шляхом реалiзацiї послуг, створеної внаслiдок їх прямої i непрямої експлуатацiї.
При визнаннi та облiку основних засобiв банк керується МСФЗ 16 «Основнi кошти» та нормами
Iнструкцiї з бухгалтерського облiку основних засобiв i
нематерiальних активiв банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку
України № 480 вiд 20.12.2005 р. в останнiй редакцiї.
Об'єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що:
1) пiдприємство отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання;
2) його вартiсть може бути достовiрно визначена.
Первiсне визнання основних засобiв банк здiйснює за собiвартiстю, яка складається з фактичних
витрат на придбання i витрат по приведення їх у стан, придатний до використання.
Банк переглянув строки корисного використання основних засобiв на початку 2014 року.
При переглядi строкiв корисного використання основних засобiв було
враховано:
1) очiкуваний ефект вiд використання об'єкта ОЗ з урахуванням його потужностi i фiзично ї
продуктивностi;
2) строки корисного використання подiбних об'єктiв ОЗ з урахуванням фiзичного та морального
зносу;
3) очiкувана економiчна вигода при використаннi об'єкта ОЗ;
4) правовi або iншi обмеження в частинi термiну використання об'єкта ОЗ.
У звiтньому 2015 р. нарахування амортизацiї по основним засобам здiйснювалося за такими
нормами:
Основнi засоби норми

амортизацiї, % термiни
корисного
використання, роки норми
амортизацiї, % термiни
корисного
використання, роки
2014 рiк 2015 рiк
Будiвлi 2 50 2 50
Квартири 2 50 2 50
Вантажнi автомобiлi 10 10 10 10
Меблi 20 5 20 5
Меблi кабiнетнi 10 10 10 10
Гаражi 6,66 15 6,66 15
Дизельна електростанцiя 6,66 15 6,66 15
Банкомати 10 10 10 10
ТСО 12,5 8 20 5
Касовi апарати 20 5 20 5
Легковi автомобiлi 16,66 6 16,66 6
Оргтехнiка 20 5 20 5
Багатофункцiональнi пристрої 20 5 20 5
Копiювальна технiка 20 5 20 5
Електроприлади 20 5 20 5
Банкiвськi модулi 12,5 8 12,5 8
Радiостанцiї 20 5 20 5
Мiнi АТС 10 10 10 10
Пристрої сигналiзацiї 20 5 20 5
Комп'ютерна технiка 20 5 20 5
Модеми 50 2 50 2
Газовi пiстолети 8,33 12 8,33 12
Електронасоси 25 4 25 4
Рекламнi щити 20 5 20 5
За вищезазначеними нормам амортизацiя розраховується вiд залишкової вартостi ОЗ виходячи з
нового строку корисного використання, починаючи з мiсяця наступного за мiсяцем змiни строку
корисного використання. Метод амортизацiї вiдображає процес очiкуваного споживання банком.
Якщо очiкуваний термiн служби певних компонентiв основних засобiв вiдрiзняється вiд
загального строку корисного використання цих необоротних активiв, такi компоненти видiляються
в окремi об'єкти облiку та амортизуються окремо вiдповiдно до їх iндивiдуальними термiнами
використання.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх виникнення.
Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються iз наступним списанням
вартостi замiненого компоненту.
Прибуток та збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми
надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про фiнансовi результати.
Примiтка 4.16. «Нематерiальнi активи»
Нематерiальний актив - це немонетарний актив, який не має матерiальної форми та може бути
iдентифiкований.
Для визнання об'єкта нематерiальним активом мають бути виконанi
наступнi умови:
1) актив як вид права має бути документально засвiдчений i конкретно позначений
(iдентифiкований);
2) вартiсть активу повинна бути достовiрно визначена (документально пiдтвердженi понесенi на
його створення витрати або вартiсть придбання).
Вiднесення активу до певного виду нематерiального активу можливе на
пiдставi документiв, якими такий актив засвiдчений.
Актив є iдентифiкованим, якщо:
1) його можна вiдокремити вiд компанiї i продати, передати, отримати на нього лiцензiю, здати в
оренду або обмiняти, або окремо, або разом iз пов'язаною з ним договором, активом чи
зобов'язанням;
2) вiн виникає з договiрних чи iнших юридичних прав незалежно вiд того, чи можна його
вiддiлити вiд банку / компанiї або вiд iнших прав i зобов'язань i передати iншому банку / компанiї;
3) кiнцевий термiн використання мають всi нематерiальнi активи банку i включають переважно
капiталiзувати програмне забезпечення.
Об'єкти, якi не вiдповiдають визначенню нематерiального активу (окремий об'єкт облiку,

контроль, майбутнi економiчнi вигоди), визнаються витратами поточного перiоду.
Придбанi або виготовленi нематерiальнi активи банк спочатку
оцiнює за собiвартiстю. Банк обрав метод собiвартостi для облiкової полiтики, згiдно з яким, пiсля
первинного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за вирахуванням
накопиченої амортизацiї.
На основi витрат капiталiзуються придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення,
понесенi на придбання та введення в експлуатацiю конкретного програмного забезпечення.
Пов'язанi з розробкою унiкальних програмних продуктiв витрати, якi можуть бути безпосередньо
iдентифiкованi, контролюються банком i, ймовiрно, принесуть додатковi економiчнi вигоди, що
перевищують витрати, облiковуються у складi нематерiальних активiв. Капiталiзованi витрати
включають витрати на персонал,
який займається розробкою програмного забезпечення, та вiдповiдну частину накладних витрат.
Всi iншi витрати, пов'язанi з програмним забезпеченням (наприклад, його обслуговуванням),
вiдносяться до витрат по мiрi їх здiйснення. При нарахуваннi амортизацiї нематерiальних активiв
банк застосовує прямолiнiйний метод, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням
вартостi, яка амортизується, на очiкуваний перiод часу корисного використання нематерiального
активу.
Протягом звiтного року банк переглянув метод амортизацiї нематерiальних активiв, але не
змiнював його. Також банк здiйснив перегляд строкiв корисного використання нематерiальних
активiв i, враховуючи те, що вони є оптимальними, залишив їх без змiн.
Основнi засоби норми
амортизацiї, % термiни
корисного
використання, роки норми
амортизацiї, % термiни
корисного
використання, роки
2014 рiк 2015 рiк
ПЗ (10%) 10,00 10 10,00 10
ПЗ (50%) 50,00 2 50,00 2
IПЗ(14,3%) 14,30 7 14,30 7
ПЗ (20%) 20,00 5 20,00 5
IПЗ(25%) 25,00 4 25,00 4
IПЗ(33%) 33,30 3 33,30 3
IПЗ(6,7%) 6,70 15 6,70 15
IПЗ авторськi права 50,00 2 50,00 2
ПЗ (Патенти) 10,00 10 10,00 10
Роялтi 20,00 5 20,00 5
Згiдно змiни до Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України групу рахункiв 984
"Операцiї за основними засобами" групу рахункiв 984 "Операцiї за основними засобами" роздiлу
98 "Облiк iнших цiнностей та документiв" класу 9 "Позабалансовi рахунки" та позабалансовий
рахунок 9840 А "Основнi засоби та нематерiальнi активи, що прийнятi в оперативний лiзинг
(оренду)" виключено. У зв'язку iз зазначеним, облiк орендованих основних засобiв не
здiйснюється.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

0

0

Статутний капітал
(тис. грн.)

0

0

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

0

0

Опис

У таблицi "Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента" вказується розрахунок
вартостi чистих активiв, який складається акцiонерними товариствами та емiтентами товариствами з обмеженою вiдповiдальнiстю, окрiм тих, що здiйснюють банкiвську, страхову
дiяльнiсть та дiяльнiсть iнститутiв спiльного iнвестування.

Висновок

3. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

209681

X

X

X

9271

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

9271

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому
числі за похідними цінними
паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

933

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

11216

X

X

Усього зобов'язань

X

231101

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Примiтка: цифри зазначенi в мiльйонах українських гривень.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній
інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

06.04.2015

07.04.2015

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

17.04.2015

20.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

27.04.2015

28.04.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій

27.04.2015

28.04.2015

Відомості про прийняття рішення про
розміщення цінних паперів на суму, що
перевищує 25 відсотків статутного капіталу

28.04.2015

30.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

30.04.2015

18.05.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб
емітента

19.08.2015

19.08.2015

Інформація про зміну власників акцій, яким
належить 10 і більше відсотків голосуючих
акцій

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника
податків - фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва
про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс
(Аудит)"
21603903
01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, Тел.: +38
044 354 0404, Факс: +38 044 354 0790
0152 26.01.2001

272 П 000272 27.08.2015 до 30.07.2020.

Текст аудиторського висновку (звіту)
Акцiонерам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»:
Ми провели аудит поданої нижче окремої фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
КОМЕРЦIЙНОГО БАНКУ «ПРИВАТБАНК» (далi – «Банк» або ПАТ КБ «ПриватБанк»), що складається з окремого
звiту про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2015 року та окремих звiтiв про прибуток чи збиток та iнший сукупний
дохiд, про змiни капiталу i про рух грошових коштiв за 2015 фiнансовий рiк, а також примiток, що складаються з
опису основних принципiв облiкової полiтики та iншої пояснювальної iнформацiї.
Вiдповiдальнiсть керiвництва за окрему фiнансову звiтнiсть
Керiвництво вiдповiдає за пiдготовку та достовiрне представлення цiєї окремої фiнансової звiтностi вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, а також за функцiонування системи внутрiшнього контролю, яку
керiвництво визначило необхiдною для забезпечення пiдготовки окремої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих
викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора

Ми вiдповiдаємо за надання висновку щодо цiєї окремої фiнансової звiтностi на пiдставi проведеного нами аудиту. Ми
провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вимог
етики, а також планування i проведення аудиту для отримання достатньої впевненостi стосовно вiдсутностi у окремiй
фiнансовiй звiтностi суттєвих викривлень.
Аудит передбачає проведення процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриття iнформацiї у
окремiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд професiйного судження аудитора, в тому числi вiд оцiнки
ризикiв суттєвих викривлень у окремiй фiнансовiй звiтностi внаслiдок помилки або шахрайства. При здiйсненнi
оцiнки ризикiв аудитор розглядає систему внутрiшнього контролю, що стосується пiдготовки i достовiрного
представлення органiзацiєю окремої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, доцiльних за
iснуючих обставин, а не з метою надання висновку стосовно ефективностi внутрiшнього контролю органiзацiї. Аудит
також включає оцiнку вiдповiдностi застосування облiкової полiтики та обґрунтованостi облiкових оцiнок, здiйснених
керiвництвом, а також оцiнку загального представлення окремої фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми та вiдповiдними i надають пiдстави для висловлення
нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
В 2015 роцi та 2016 роцi до дати цього звiту Банк набув право власностi на заставне майно для врегулювання
заборгованостi за кредитами та авансами клiєнтам. Як описано у Примiтцi 4, станом на дату цього звiту керiвництво
Банку не завершило оцiнку можливого впливу цих операцiй на перелiк пов’язаних сторiн Групи та на вiдповiдне
розкриття iнформацiї в окремiй фiнансовiй звiтностi. У результатi, у нас не було можливостi отримати достатнi
прийнятнi аудиторськi докази щодо повноти розкриття iнформацiї у Примiтцi 31 про залишки за операцiями та
операцiї з пов’язаними сторонами станом на 31 грудня 2015 року i за 2015 фiнансовий рiк. Вiдповiдно, у нас не було
можливостi визначити потенцiйну необхiднiсть коригувань у форматi представлення залишкiв за операцiями та
операцiй з пов’язаними сторонами.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, описаного у параграфi «Пiдстава для висловлення умовнопозитивної думки», подана нижче окрема фiнансова звiтнiсть достовiрно вiдображає, в усiх суттєвих аспектах,
фiнансовий стан Банку станом на 31 грудня 2015 року та результати його дiяльностi i рух грошових коштiв за 2015
фiнансовий рiк вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо вашу увагу на Примiтки 2, 4, 10 та 32 до цiєї окремої фiнансової звiтностi, в яких зазначено, що
дiяльнiсть Банку та дотримання ним нормативно-правових вимог зазнає i може зазнавати у найближчому
майбутньому впливу полiтичної та економiчної невизначеностi, що спостерiгається в Українi. Ми не вносимо
застережень до нашої думки щодо цього аспекту.
22 липня 2016 року
Олена Волкова
Сертифiкат аудитора №0095
Виданий 31 сiчня 2013 року
Продовжений до 31 сiчня 2018
Директор - член Дирекцiї
ТОВ АФ “ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС (АУДИТ)”
Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської
дiяльностi № 0152
Видане 26 сiчня 2001 року
Подовжене до 30 липня 2020 року
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв № 156
Видане 20 серпня 2013 року

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

2015

4

3

2

2014

2

1

3

2013

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): -

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

41

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)

У складi Наглядової Ради
комiтети не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(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 ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Визначається Загальними зборами
акцiонерiв.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть):

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Ні

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Протягом останнiх троьх рокiв
змiна внутрiшнього аудитора не
вiдбувалась. Аудит фiнансової
звiтностi ПАТ КБ
"ПРИВАТБАНК" протягом
останнiх трьох рокiв проводився
Товариством з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська
фiрма «Норман Аудит» та
мiжнародною аудиторською
компанiєю
«PricewaterhouseCoopers»
Україна».

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів

Ні
X

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Так

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так
Випуск акцій

Ні

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть):

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
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? Ні
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: Кодекс
корпоративного управлiння станом на 31.12.2015 товариством не прийнято.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Генеральна мета: бути лiдером в Українi з надання населенню та юридичним особам платiжних та
iнших банкiвських послуг з переходом вiд обслуговування у вiддiленнях банку до навчання
клiєнтiв використання дистанцiйного iнструментарiю банкiвського обслуговування. Мiсiя:
надавати банкiвськi послуги з найкращою якiстю обслуговування на прозорих i справедливих
умовах усiм жителям i компанiям країни. Слоган: ПриватБанк для тих, хто любить Україну!
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власниками iстотної участi ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на 31.12.2015 року є: Боголюбов Геннадiй
Борисович - 33,2525%, Коломойський Iгор Валерiйович - 41,6572%, ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС
ЛТД (TRIANTAL INVESTMENTS LTD), реєстрацiйний код - 193150, мiсцезнаходження OMIROU, 3 AGIOS NIKOLAOS, P.C. 3095 (ОМIРУ, 3 АГIОС НIКОЛАОС, П.С. 3095), Limassol,
3095 - 16,7362%. 100% у статутному капiталi ТРIАНТАЛ IНВЕСТМЕНТС ЛТД (TRIANTAL
INVESTMENTS LTD) належить ФРАНСIАНО IНВЕСТМЕНТС ЛТД (FRANSIANO
INVESTMENTS LTD), iдентифiкацiйний код 632196, мiсцезнаходження: Крагмуiр Чамберс, П. С.
71. Роад Таун, Тортола, Британськi Вiргiнськi острови, що внаслiдок зазначеного опосередковано
володiє 16,7362% в статутному капiталi банку. Фактiв, що могли б свiдчити про невiдповiднiсть
зазначених осiб встановленим законодавством вимогам, не виявлено. Протягом 2015 року
вiдбувались наступнi змiни в складi власникiв iстотної участi: змiна частки фiзичної особи в
статутному капiталi банку. Вiдомостi про зазначенi змiни розкрито у встановленому
законодавством порядку.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Не встановлено фактiв порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу (Правлiння)
фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi
або споживачам фiнансових послуг протягом 2015 року.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Протягом звiтного року до банку застосовувались заходи впливу, передбаченi законодавством
України (накладення штрафних санкцiй згiдно чинного законодавства, надання застережень щодо
вжиття окремих заходiв, надання пояснень щодо окремих показникiв та операцiй).
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Управлiння ризиками в Банку полягає у своєчасному виявленнi, монiторингу, контролi рiвня та
концентрацiї ризикiв, що виникають у зв'язку з дiяльнiстю Банку. Основнi категорiї ризику, що
властивi Банку: - Кредитний ризик; - Ринковий ризик (фондовий, процентний, валютний); - Ризик
лiквiдностi; - Операцiйний ризик; - Комплаєнс ризик. Полiтика Банку в областi управлiння
ризиками дозволяє виявляти та аналiзувати перерахованi вище типи ризикiв, встановлювати лiмiти
i проводити вiдповiдний монiторинг на постiйнiй основi. Банк здiйснює управлiння ризиками,
спираючись на принципи безперервностi, передбачливостi i хеджування. Методи i системи

управлiння ризиками, що використовуються Банком, постiйно удосконалюються, вiдображаючи
змiни умов ринку i продуктiв. У процесi управлiння ризиками приймають участь наступнi
пiдроздiли та органи Банку: - Спостережна Рада; - Правлiння Банку; - Кредитний Комiтет; Напрям «Фiнанси i ризики» (Ризик лiквiдностi, Процентний ризик); - Напрям «Ризикменеджмент» (Кредитний ризик); - Напрям «Внутрiшнiй контроль та fraud-менеджмент»
(Операцiйний ризик); - Казначейство Банку (Валютний ризик); - Департамент «Compliance»
(Комплаєнс ризик); - Напрям «Credit Collection», Напрям «Служба Безпеки» (в рамках роботи з
простроченою заборгованiстю); - Кредитуючi пiдроздiли (в межах функцiй прийняття
iндивiдуальних ризикiв в рамках затверджених лiмiтiв повноважень); - Back-office, Напрям
Внутрiшнього аудиту (в рамках своїх функцiй контролю операцiй i встановлених вимог).
«Вiдповiдно до внутрiшнiх процедур банку оцiнка i управлiння оцiнка ризиком лiквiдностi
регламентується наступними положеннями: 1) Полiтика управлiння ризиком лiквiдностi
банкiвської групи «ПРИВАТБАНК» 2) Процедура iдентифiкацiї, оцiнки, контролю та монiторингу
ризику лiквiдностi по банкiвськiй групi «ПРИВАТБАНК» 3) План першочергових заходiв при
виникненнi кризи лiквiдностi банкiвської групи «ПРИВАТБАНК» 4) Положення про порядок
проведення стрес-тестування ризику лiквiдностi ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та в банках-учасниках
банкiвської групи «ПРИВАТБАНК» 5) Положення по дотриманню банкiвською групою
"ПРИВАТБАНК" економiчних нормативiв» Оцiнка i управлiння процентним ризиком
регламентується наступними положеннями: 1) Полiтика управлiння ризиком процентних ставок
ПАТ КБ «ПриватБанк» 2) Положення про основнi рекомендацiї, пiдходах по управлiнню
процентним ризиком ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»» Банк видiляє наступнi категорiї типiв подiй
операцiйного ризику: Внутрiшнє шахрайство; Зовнiшнє шахрайство; Кадрова полiтика i безпека
працi; Клiєнти, продукти i дiлова практика; Заподiяння шкоди фiзичних активiв; Порушення у
веденнi бiзнесу i системнi збої; Виконання, доставка i управлiння процесами. Управлiння
операцiйним ризиком в Банку здiйснюється на основi «Полiтики управлiння операцiйним
ризиком» Розроблено автоматизований комплекс облiку та аналiзу подiй операцiйного ризику, в
якому впровадженi такi блоки: побудова карти операцiйного ризику за рiзними параметрами;
врахування зовнiшнiх подiй операцiйного ризику; облiк iнцидентiв операцiйного ризику. Один раз
в квартал проводиться комплексний аналiз накопичених подiй операцiйного ризику, на пiдставi
якого готується аналiтичний звiт. Зазначенi звiти доводяться до керiвництва Банку, а так само до
зацiкавлених осiб. З метою навчання спiвробiтникiв принципам управлiння операцiйним ризиком
в корпоративнiй системi навчання дiє навчальний курс «Операцiйний ризик» з екзаменацiйними
питаннями. Основними джерелами надання iнформацiї про всi подiї в Банку на даний момент, в
тому числi i скоєннi шахрайських операцiй, є щоденнi зведення пригод, матерiали службових
розслiдувань, данi облiкових комплексiв.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Результати функцiонування протягом року системи внутрiшнього аудиту пiдтверджуються
звiтами щодо виконання щорiчного плану аудиторських робiт, затверджених Наглядовою радою
банку. Оцiнка системи внутрiшнього контролю проводиться зовнiшним аудитом та
вiдображається у звiтi щодо рiчної фiнансової звiтностi банку.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
АТ “ПРИВАТБАНК”, Грузiя, всi акцiї загальною балансовою вартiстю 246 339 899,04 грн.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Таких операцiй протягом 2015 року не вiдбулось.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Iнформацiя про операцiї з пов'язаними особами розкрита в Примiтцi 31" Операцiї з пов’язаними
сторонами". Для визнання сторiн пов’язаними з точки зору Мiжнародного стандарту
бухгалтерського облiку 24 «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони» (МСБО 24) аналiзуються
юридичнi та фактичнi вiдносини сторiн на предмет наявностi в них встановлених МСБО 24
критерiїв, що дозволяють визнати сторони пов’язаними. Пiд час розгляду кожного випадку
вiдносин, що можуть являти собою вiдносини мiж пов’язаними сторонами, увага придiляється сутi
цих вiдносин, а не лише їх юридичнiй формi. Протягом 2015 року емiтентом наданi iнформацiйноконсультацiйнi послуги Товариству з обмеженою вiдповiдальнiстю ”БУДIВЕЛЬНОПРОМИСЛОВА КОМПАНIЯ «ПРИВАТ-IНВЕСТОР», вартiсть наданих послуг складає 9000,00
грн (в т.ч. ПДВ). Також вiдбулись операцiї з оренди обладнання з афiлiйованими особами (IРЦ
поз. 16, 19-25, 33-35).
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг,
щодо аудиторського висновку (звiту) протягом звiтного року не надходили
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Вiдомостi про призначення зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи до банку
не надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Норман Аудит» (код за ЄДРПОУ
23710342, мiсцезнаходження - 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2, Тел.: +38 097 682 7352,
+38 044 585 5905, Факс: +38 044 585 5905; www.normanaudit.com.ua). Загальний стаж аудиторської
дiяльностi - 20 рокiв. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма
"ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код за ЄДРПОУ 21603903, мiсцезнаходження - 01032, м. Київ,
вул. Жилянська, 75, Тел.: +38 044 354 0404, Факс: +38 044 354 0790, www.pwc.com.ua) Загальний
стаж аудиторської дiяльностi - 22 рiк.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає
аудиторські послуги фінансовій установі.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Норман Аудит» (код за ЄДРПОУ
23710342, мiсцезнаходження - 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 49/2, оф.2, Тел.: +38 097 682 7352,
+38 044 585 5905, Факс: +38 044 585 5905; www.normanaudit.com.ua). Кiлькiсть рокiв, протягом
яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi - 6 рокiв. Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)" (код за ЄДРПОУ
21603903, мiсцезнаходження - 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 75, Тел.: +38 044 354 0404, Факс:
+38 044 354 0790, www.pwc.com.ua) Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги
фiнансовiй установi - 18 рокiв.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що
надавалися фінансовій установі протягом року.
Зовнiшнi аудитори, що надають аудиторськi послуги банку, здiйснюють дiяльнiсть у вiдповiдностi
до законодавства України на пiдставi дозвiльних документiв встановленого зразка. Перелiк iнших
аудиторських послуг, що надавалися фiнансовiй установi протягом року – не надавались.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів
та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.

Зовнiшнi аудитори протягом тривалого часу надають банку послуги високої якостi. Випадкiв
виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора – не
виникало.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі
протягом останіх п`яти років.
Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п’яти рокiв – не вiдбувалась.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора
Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності
фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які
здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
У 2015 роцi було застосовано стягнення до директора ТОВ АФ «НОРМАН АУДИТ» Жука
Олександра Панасовича Аудиторською палатою України (у зв’язку iз скаргою фiзичної особи) у
виглядi зупинення чинностi сертифiката аудитора банкiв строком на три мiсяцi, рiшення АПУ вiд
24.12.2015р., №319/5.3. Звiльнений з посади директора 30.12.2015р. за власним бажанням. Iншi
стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком
(звiтом), виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг вiдсутнi.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність механізму розгляду скарг.
Єдиний порядок обробки скарг клiєнтiв дiє в банку з 2010 року, затвердженi схеми вiдпрацювання
запитiв та скарг. З метою пiдвищення якостi обслуговування та роботи наших сервiсiв на
офiцiйному веб-сайтi банку privatbank.ua розмiщено окрему сторiнку "Про банк » Якiсть
обслуговування": https://privatbank.ua/about/service-level/. ПриватБанк робить усе, щоб бути
максимально прозорою компанiєю. У рамках цього завдання на цiй сторiнцi ми зiбрали всi
ключовi показники, що дозволяють оцiнити те, наскiльки якiсно нашi спiвробiтники й нашi ITсистеми обслуговують наших клiєнтiв. Оновлення вiдбувається раз на 2 тижнi. Ми працюємо над
тим, щоб данi вiдображалися в режимi реального часу. На тiй же сторiнцi розмiщено окремий
вiджет для надання скарг або пропозицiй. Як визначено у розмiщеному на веб-сайтi зверненнi
Голови Правлiння банку, те, наскiльки кожен клiєнт є задоволеним роботою банку, є нашим
головним прiоритетом: "Якщо Ви бачите, де ми могли б обслуговувати Вас ще краще, будь ласка,
повiдомте нам про це! Надiшлiть SMS* iз текстом 977349 на номер 7660 (Вам зателефонують мої
спiвробiтники) або пишiть Вашi пропозицiї на e-mail: help@pb.ua".
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги.
Для кожного виду скарг, що надходять до банку, застосовується затвердженi зони
вiдповiдальностi, бiзнес-процес та операцiйна iнструкцiя. Безпосередньо збiр та консолiдацiя
вiдомостей здiйснюється пiдроздiлами банку в залежностi вiд продуктiв, щодо яких отримано
запит або скаргу. Враховуючи значну кiлькiсть банкiвських продуктiв та операцiй,
вiдповiдальнiсть за розгляд скарг щодо окремих послуг несуть експерти вiдповiдних пiдроздiлiв,
залученi до процесу обробки скарг на кожному етапi обробки. Для кожного процесу визначено
порядок дiй, перелiк нормативних актiв та розроблено вiдповiднi шаблони документiв.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан
розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Протягом 2015 року до банку надiйшло 4 413 скарг. Зокрема, щодо функцiонування
банкоматної/термiнальної мережi, вкладiв осiб, скарг на дiї працiвникiв банку (вiддiлень тощо) та
скарг щодо iнших операцiй та послуг . Всi скарги було розглянуто у вiдповiдностi до

законодавства та встановленого регламенту (протягом 30 днiв) та надано мотивованi вiдповiдi в
порядку, визначеному процедурами банку.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Станом на кiнець 2015 р. на розглядi в судах України перебувало 2229 справ за позовами до банку.

Річна фінансова звітність
Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на

31.12.2015
(число, місяць,
рік)

Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

7

29184

14447

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному
банку України

0

0

Торгові цінні папери

0

0

28,29

30673

19978

Кошти в інших банках

8

3365

13321

Кредити та заборгованість клієнтів

9

189314

159173

Цінні папери в портфелі банку на продаж

1734

981

Цінні папери в портфелі банку до погашення

216

142

435

435

Інвестиційна нерухомість

0

0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на
прибуток

98

142

Відстрочений податковий актив

0

0

Гудвіл

0

0

2857

3003

Інші фінансові активи

238

797

Інші активи

306

148

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи
групи вибуття

191

246

258611

212813

13,14

31707

21790

Кошти клієнтів

15

177974

140680

Боргові цінні папери, емітовані банком

16

9271

8111

Інші залучені кошти

0

0

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

0

7

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти

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

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії

Основні засоби та нематеріальні активи

11

12

Усього активів
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків

Відстрочені податкові зобов’язання

23

933

737

Резерви за зобов’язаннями

17

721

711

Інші фінансові зобов'язання

17

685

10607

Інші зобов'язання

17

763

563

Субординований борг

18

Зобов'язання групи вибуття
Усього зобов'язань

9047

5110

0

0

231101

188316

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал

19

21257

18101

Емісійні різниці

19

23

20

Незареєстровані внески до статутного капіталу

19

0

1000

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2855

2603

Резервні та інші фонди банку

1448

1445

Резерви переоцінки

1927

1328

0

0

Усього власного капіталу

27510

24497

Усього зобов'язань та власного капіталу

258611

212813

Неконтрольована частка3

Примітки

Цю фiнансову звiтнiсть подано в мiльйонах українських гривень, якщо не
зазначено iнше.

Затверджено до випуску та
підписано
22.07.2016

року

Керівник

Дубiлет Олександр
Валерiйович
(підпис, ініціали, прізвище)

Зубаткiна А.О., тел.(056) 716 52 48
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Коротiна Любов Iванiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи

20

30309

25556

Процентні витрати

20

-27861

-18295

2448

7261

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
Комісійні доходи

21

6991

4390

Комісійні витрати

21

-1640

-1043

Результат від операцій з цінними паперами в торговому
портфелі банку

0

0

Результат від операцій з хеджування справедливої
вартості

0

0

6517

6723

187

192

Результат від операцій з іноземною валютою

-1324

400

Результат від переоцінки іноземної валюти

1745

-4202

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної
нерухомості

0

0

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного
визнання фінансових активів за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

0

Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою,
вищою або нижчою, ніж ринкова

0

0

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та
коштів в інших банках

-6070

-4631

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської
заборгованості та інших фінансових активів

-167

-176

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Відрахування до резервів за зобов'язаннями

0

-700

247

229

-8544

-8489

0

0

390

-46

-152

94

238

48

0

0

238

48

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів,
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
результату переоцінки у фінансових результатах

29

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
продаж

Інші операційні доходи
Адміністративні та інші операційні витрати

22

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Витрати на податок на прибуток
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік

23

Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію

0

0

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

0

0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту
акцію за рік

0

0

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам
банку:

Примітки

Цю фiнансову звiтнiсть подано в мiльйонах українських гривень, якщо не
зазначено iнше.

Затверджено до випуску та
підписано
22.07.2016

року

Керівник

Дубiлет Олександр
Валерiйович
(підпис, ініціали, прізвище)

Зубаткiна А.О., тел.(056) 716 52 48
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Коротiна Любов Iванiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про сукупний дохід
за 2015 рік
Найменування статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

238

48

752

540

0

246

Результат переоцінки за операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту
подання звітності

0

0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої
компанії

0

0

-136

-150

Інший сукупний дохід після оподаткування

616

636

Усього сукупного доходу за рік

854

684

власникам банку

0

0

неконтрольованій частці

0

0

Прибуток/(збиток) за рік
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Переоцінка основних засобів та нематеріальних
активів

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом

12

23

Усього сукупного доходу, що належить:

Примітки

Цю фiнансову звiтнiсть подано в мiльйонах українських гривень, якщо не
зазначено iнше.

Затверджено до випуску та
підписано
22.07.2016

року

Керівник

Дубiлет Олександр
Валерiйович
(підпис, ініціали, прізвище)

Зубаткiна А.О., тел.(056) 716 52 48
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Коротiна Любов Iванiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2015 рік
Належить власникам банку
Усього
резервні,
Найменування
Неконтрольована
Примітки статутний емісійні інші фонди нерозподілений
власного
статті
частка
усього
капіталу
капітал різниці та резерви
прибуток
переоцінки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Залишок на
кінець періоду,
що передує
попередньому
періоду (до
перерахунку)

16352

20

2177

3990

22539

0

22539

Вплив змін
облікової
політики,
виправлення
помилок та
вплив переходу
на нові та/або
переглянуті
стандарти і
тлумачення

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок
попереднього
періоду

16352

20

2177

3990

22539

0

22539

0

0

636

48

684

0

684

1000

0

0

0

1000

0

1000

0

0

0

0

0

0

0

купівля

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

-40

314

274

0

274

Дивіденди

1749

0

0

-1749

0

0

0

Залишок на
кінець
попереднього
періоду

19101

20

2773

2603

24497

0

24497

0

0

616

238

854

0

854

Усього
сукупного
доходу
Емісія акцій:
номінальна
вартість
емісійний дохід

19

Власні акції,
що викуплені в
акціонерів:

Усього
сукупного

доходу
Емісія акцій:
номінальна
вартість

19

2156

0

0

0

2156

0

2156

0

3

0

0

3

0

3

купівля

0

0

0

0

0

0

0

продаж

0

0

0

0

0

0

0

анулювання

0

0

0

0

0

0

0

Об'єднання
компаній

0

0

-14

14

0

0

0

Дивіденди

0

0

0

0

0

0

0

21257

23

3375

2855

27510

0

27510

емісійний дохід
Власні акції,
що викуплені в
акціонерів:

Залишок на
кінець звітного
періоду

Примітки

Цю фiнансову звiтнiсть подано в мiльйонах українських гривень, якщо не
зазначено iнше.
1) В категорiї "Емiсiя акцiй: номiнальна вартiсть" - внески по
незареєстрованому статутному капiталу.
2) В категорiї "Об'єднання компанiй" - iншi категорiї Звiту про змiни у
власному капiталi, пiд якi не було видiлено категорiї в даннiй формi, а саме
Переведення дооцiнки примiщень у категорiю нерозподiленого прибутку i
Премiювання акцiями.
3) Категорiя "резервнi, iншi фонди та резерви переоцiнки" включає в себе
Резерв переоцiнки примiщень, Резерв переоцiнки iнвестицiйних цiнних
паперiв для подальшого продажу, Загальнi резерви та iншi фонди.

Затверджено до випуску та
підписано
22.07.2016

року

Керівник

Дубiлет Олександр
Валерiйович
(підпис, ініціали, прізвище)

Зубаткiна А.О., тел.(056) 716 52 48
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Коротiна Любов Iванiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік
Назва статті

Примітки

Звітний рік

Попередній рік

1

2

3

4

Процентні доходи, що отримані

27166

23610

Процентні витрати, що сплачені

-26965

-18856

Комісійні доходи, що отримані

6991

4374

Комісійні витрати, що сплачені

-1640

-1043

0

0

-12488

2547

-1324

400

247

174

Витрати на утримання персоналу, сплачені

-3342

-3733

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені

-4468

-3930

-57

-320

-15880

3223

0

0

-21

3821

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних
паперів

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів, що обліковуються за справедливою вартістю з
визнанням результату переоцінки у фінансових
результатах

0

0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках

16432

11918

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та
заборгованості клієнтів

-5063

-14778

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових
активів

-75

-297

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів

-177

171

298

-3365

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів

6342

-18409

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних
паперів, що емітовані банком

0

0

207

128

0

0

2063

-17588

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

Результат операцій з торговими цінними паперами
Результат операцій з фінансовими похідними
інструментами

29

Результат операцій з іноземною валютою
Інші отримані операційні доходи

Податок на прибуток, сплачений
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної
діяльності до змін в операційних активах та
зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у
Національному банку України

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за
зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових
зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від операційної діяльності

13

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

0

0

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі
банку на продаж

0

0

Придбання цінних паперів у портфелі банку до
погашення

0

0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі
банку до погашення

0

0

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих
грошових коштів

0

-380

863

488

Придбання асоційованих компаній

0

0

Надходження від реалізації асоційованих компаній

0

0

Придбання інвестиційної нерухомості

0

0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості

0

0

-528

-830

42

35

-192

0

Надходження від вибуття нематеріальних активів

0

0

Дивіденди, що отримані

0

0

185

-687

Надходження від реалізації дочірньої компанії за
мінусом сплачених грошових коштів

Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані)
від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій

19

2159

1000

Емісія привілейованих акцій

19

3

0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій

0

0

Викуп власних акцій

0

0

Продаж власних акцій

0

0

1694

0

0

0

Отримання субординованого боргу

18

Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів

13

9700

19889

Повернення інших залучених коштів

16

-3503

-10766

Додаткові внески в дочірню компанію

0

0

Надходження від продажу частки участі без втрати
контролю

0

0

Дивіденди, що виплачені

0

0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів

0

0

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані)
від фінансової діяльності

10053

10123

Вплив змін офіційного курсу Національного банку
України на грошові кошти та їх еквіваленти

2415

5199

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх
еквівалентів

14716

-2953

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок
періоду

7

14300

17253

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду

7

29016

14300

Примітки

Цю фiнансову звiтнiсть подано в мiльйонах українських гривень, якщо не
зазначено iнше.

Затверджено до випуску та
підписано
22.07.2016

року

Керівник

Дубiлет Олександр
Валерiйович
(підпис, ініціали, прізвище)

Зубаткiна А.О., тел.(056) 716 52 48
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

Коротiна Любов Iванiвна
(підпис, ініціали, прізвище)

