
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.  

В.о.Голови 
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Шатковскi Г. 

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

М.П. 
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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне Акцiонерне Товариство "КРЕДОБАНК"  

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

09807862 

4. Місцезнаходження 

Львівська , Франкiвський, 79026, м.Львiв, вул.Сахарова, 78 

5. Міжміський код, телефон та факс 

032 2972308 032 2972309 

6. Електронна поштова адреса 

lesya.tykhan@kredobank.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.04.2016 

 
(дата) 

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень. Цiннi папери України № 78   28.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на 

власній сторінці http://www.kredobank.com.ua/about/annual_reports.html 

в мережі 

Інтернет 28.04.2016 

  (адреса сторінки)   (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)  

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 
 

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 
 

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 
 

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 

ПАТ "КРЕДОБАНК" не приймав участi у створеннi юридичних осiб у 

звiтному перiодi. 

Посада корпоративного секретаря в Банку вiдсутня. 

Дiючий Статут "ПАТ КРЕДОБАНК" не мiстить iнформацiї про засновникiв. 

Засновники емiтента на дату звiту не мають iстотного впливу на управлiння 

дiяльнiстю емiтента, єдиним власником iстотної участi емiтента є Powszechna 

Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna (ПОЛЬСЬКИЙ АКЦIОНЕРНИЙ 

БАНК «ЗАГАЛЬНА ОЩАДНА КАСА»), що не була засновником емiтента. 

ПОЛЬСЬКИЙ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ЗАГАЛЬНА ОЩАДНА КАСА», якому 

належить 191 063 171 008 простих iменних акцiй попереднiх емiсiй, та 33 000 

000 000 простих iменних акцiй нової емiсiї, звiт про розмiщення яких на звiтну 

дату не зареєстрований, тобто володiє 99,5655% вiд кiлькостi акцiй попереднiх 

емiсiй та 99,6293% вiд загальної кiлькостi емiтованих акцiй. 

Рiшення про виплату дивiдендiв у звiтному перiодi не приймалось. Виплата 

дивiдендiв у звiтному перiодi не здiйснювалась.  

Емiтент у звiтному перiодi не здiйснював випуску облiгацiй. Рiшень щодо 

викупу власних акцiй не приймалось, власнi акцiї емiтентом не 

викуповувались. 

Емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть, тому "Iнформацiя щодо вартостi 



чистих активiв емiтента", "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї 

основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї" не заповнена. 

Iпотечних облiгацiй ПАТ "КРЕДОБАНК" не випускав. 

У зв'язку з невiдповiднiстю електронної форми структурi, складеної 

вiдповiдно до МСФЗ та пiдтвердженої аудитором фiнансової звiтностi, у 

електроннiй формi заповнено пiдсумковi данi, а окрема фiнансова звiтнiсть 

Публiчного акцiонерного товариства «Кредобанк» (надалi «Банк»), яка 

включає окремий звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2015 року та 

окремi звiти про прибутки та збитки та iншi сукупнi доходи, про рух грошових 

коштiв та про змiни капiталу за 2015 фiнансовий рiк розкривається у 

вiдповiдних примiтках електронних форм звiтностi емiтента.  



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне Акцiонерне Товариство "КРЕДОБАНК"  

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 №208300 

3. Дата проведення державної реєстрації 

31.03.1992 

4. Територія (область) 

Львівська  

5. Статутний капітал (грн) 

1918969469.16 

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) 

1683 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 iнше грошове посередництво 

- - 

- - 

10. Органи управління підприємства 

Загальнi збори Спостережна Рада Правлiння 

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 

32009111101026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

THE BANK OF NEW YORK MELLON 

5) МФО банку 

- 



6) поточний рахунок 

8900057211 

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 

Банкiвськi операцiї №43 11.10.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами (брокерська дiяльнiсть) 
АЕ№185273 07.11.2012 НКЦПФР Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть) 
АЕ№185274 07.11.2012 НКЦПФР Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами (андеррайтинг) 
АЕ№185275 07.11.2012 НКЦПФР Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку -депозитарна 

дiяльнiсть. 
АЕ№286595 10.10.2013 НКЦПФР Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 

  

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть (дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного 

iнвестування) 

АЕ№286596 10.10.2013 НКЦПФР Необмежена 

Опис Термiн дiї лiцензiї необмежений. 

  

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 
міжнародне рейтингове 

агентство 
26.11.2015 

CCC+/C(мiжн.шкала); 

uaB+(нац.шкала) 

РА "Експерт-

Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
11.11.2015 uaAA+ 

РА "Стандарт-

Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
23.10.2015 uaAA+ 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

В.о.Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шатковскi Гжегож Станiслав 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1970 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "КРЕДОБАНК" (08.08.2014р.-01.12.2015р.)- Перший заступник Голови Правлiння . ПАТ 

"КРЕДОБАНК" (02.08.2012р.-08.08.2014)- заступник Голови Правлiння . ПАТ «КРЕДОБАНК» 

(27.04.2011- 24.04.2012) – Член Спостережної Ради Банку. РКО ВР SA (04.05.2011- 31.08.2012) 

Заступник директора Департаменту розвитку корпорацiї, ТIФ АКЙ СА (09.2007-07.2010) – 

директор. 26.11.2015р. Спостережна Рада ПАТ "КРЕДОБАНК" у зв'язку iз закiнченням 

30.11.2015р. строку дiї контракту Голови Правлiння Крепака Дмитра Леонiдовича прийняла 

рiшення, яким призначила виконуючим обов'язки Голови Правлiння ПАТ "КРЕДОБАНК" з 

01.12.2015р. Першого Заступника Голови Правлiння п. Шатковського Гжегожа.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.12.2015 3 

9) Опис 

Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння є колегiальним виконавчим органом ПАТ 

"КРЕДОБАНК". Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку. Правлiння дiє на 

пiдставi законодавства України, Статуту Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i 

Спостережної Ради та Положення про Правлiння. Права i обов'язки кожного члена Правлiння 

визначає укладений з Банком контракт. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння. 

До компетенцiї Правлiння належить: забезпечення пiдготовки для затвердження Спостережною 

Радою Банку проектiв бюджету Банку , стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; визначення 

форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку; реалiзацiя стратегiї та полiтики 

управлiння ризиками, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та 

монiторингу ризикiв; формування визначеної Спостережною Радою Банку органiзацiйної 

структури Банку; розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв 

Банку згiдно iз стратегiєю розвитку; забезпечення безпеки iнфолрмацiйних систем; затвердження 

внутрiшнiх нормативних документiв; iнформування Спостережної Ради Банку про показники 

дiяльностi; забезпечення дотримання законодавства України i внутрiшнiх положень Банку. 

Посади в iнших юридичних особах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя про розмiр 



виплаченої винагороди 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 

Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Раган Дам'ян Мєчислав 

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 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Nordea Bank Polska SA (04.2011- 08.2014) – Виконавчий директор напрямку роздрiбного бiзнесу. 

Банк ВРН SA (11.2007 – 09.2010) – директор Вертикалi Дистрибуцiї .  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

11.09.2014 3 

9) Опис 

Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння є колегiальним виконавчим органом ПАТ 

"КРЕДОБАНК". Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку. Правлiння дiє на 

пiдставi законодавства України, Статуту Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i 

Спостережної Ради та Положення про Правлiння. Права i обов'язки кожного члена Правлiння 

визначає укладений з Банком контракт. 

Посади в iнших юридичних особах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя про розмiр 

виплаченої винагороди 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 

Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Островський Кароль 

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 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса» (04.2013-04.2015) – Експерт ; ТзОВ «BZ 

WBK Faktor» (01.2003-09.2011) – директор з питань оцiнки ризику, Член Правлiння . Спостережна 

Рада Банку 19.02.2015р. постановила обрати п.Кароля Островського до складу Правлiння ПАТ 

"КРЕДОБАНК" на трирiчний термiн повноважень, який встановлюється з дня отримання 

п.Каролем Островським дозволу на працевлаштування в Українi в ПАТ "КРЕДОБАНК" та 

звiльнити п.Марека Щесьняка з посади Заступника Голови Правлiння ПАТ "КРЕДОБАНК" у 

зв'язку iз закiнченням строку повноважень Члена Правлiння i строку дiї Трудового контракту 

03.03.2015р 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.04.2015 3 

9) Опис 

Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння є колегiальним виконавчим органом ПАТ 

"КРЕДОБАНК". Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку. Правлiння дiє на 

пiдставi законодавства України, Статуту Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i 

Спостережної Ради та Положення про Правлiння. Права i обов'язки кожного члена Правлiння 

визначає укладений з Банком контракт. 

Посади в iнших юридичних особах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя про розмiр 

виплаченої винагороди 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 правлiння-директор департаменту  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ващук Максим Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «КРЕДОБАНК» (09.2007 – 06.2015), директор департаменту контролю та фiнансового 



монiторингу. 19.02.2015р. Спостережна Рада Банку постановила обрати п. Ващука Максима 

Володимировича до складу Правлiння ПАТ "КРЕДОБАНК" на трирiчний термiн повноважень, 

який встановлюється з дня погодження його Нацiональним банком України .  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.06.2015 3 

9) Опис 

Вiдповiдно до Статуту Банку Правлiння є колегiальним виконавчим органом ПАТ 

"КРЕДОБАНК". Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку. Правлiння дiє на 

пiдставi законодавства України, Статуту Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв i 

Спостережної Ради та Положення про Правлiння. Права i обов'язки кожного члена Правлiння 

визначає укладений з Банком контракт. 

Посади в iнших юридичних особах не обiймає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

злочини не має. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя про розмiр 

виплаченої винагороди 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 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лотоцький Василь Володимирович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

24 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Головний бухгалтер ПАТ "КРЕДОБАНК" з вересня 2005 р. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

09.09.2005 3 

9) Опис 

Головний бухгалтер Банку очолює службу бухгалтерського облiку, виконує органiзацiйнi й 

контрольнi функцiї в сферi бухгалтерського облiку дiяльностi Банку. Головний бухгалтер 

вiдповiдає за бухгалтерський облiк в Банку, формування та достовiрнiсть фiнансової звiтностi, 

дотримання строкiв її подання та оприлюднення, а також вiдображення реального становища 

Банку в цiй звiтностi. Головний бухгалтер Банку призначається Спостережною Радою. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посади в iнших юридичних 

особах не обiймає. Дозвiл на розкриття персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя про розмiр 

виплаченої винагороди 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 

Голова Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Папєрскi Якуб 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

23 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

З 2010 р. по теперiшнiй час Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса» - Заступник 

Голови Правлiння.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 

9) Опис 

Спостережна Рада Банку є органом, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист прав 

вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв.  

Спостережна Рада приймає рiшення у всiх питаннях, якi згiдно з Статутом ПАТ "КРЕДОБАНК" 

належать до компетенцiї Спостережної Ради. Роботу Спостережної Ради органiзовує Голова Ради. 

З членами Спостережної Ради укладaються договори (контракти або цивiльно-правовi договори).  

Статутом ПАТ «КРЕДОБАНК» передбачено, що кiлькiсний склад Спостережної Ради 

визначається Загальними зборами акцiонерiв. Члени Спостережної Ради, в тому числi Голова та 

Заступник Голови, призначаються Загальними зборами акцiонерiв шляхом кумулятивного 

голосування.  

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення 

вiдкликати Спостережну Раду Банку та обрати склад Спостережної Ради на новий трьохрiчний 

термiн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл на розкриття 

персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 

Заступник Голови Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Обленковскi Яцек 



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

з 2011 р. - Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса», Заступник Голови Правлiння. 

01.05.2009 р. – 18.03.2011 р. Акцiонерне Товариство «БНП Парiбас/Фортiс Банк Польска» – 

Заступник Голови Правлiння.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 

9) Опис 

Спостережна Рада Банку є органом, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист прав 

вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв.  

Спостережна Рада приймає рiшення у всiх питаннях, якi згiдно з Статутом ПАТ "КРЕДОБАНК" 

належать до компетенцiї Спостережної Ради. 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення 

вiдкликати Спостережну Раду Банку та обрати склад Спостережної Ради на новий трьохрiчний 

термiн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Дозвiл на розкриття персональних 

даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Борис Павел 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



з 2011 р. по теперiшнiй час - Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса», виконавчий 

директор .  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 

9) Опис 

Спостережна Рада Банку є органом, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист прав 

вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв.  

Спостережна Рада приймає рiшення у всiх питаннях, якi згiдно з Статутом ПАТ "КРЕДОБАНК" 

належать до компетенцiї Спостережної Ради. 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення 

вiдкликати Спостережну Раду Банку та обрати склад Спостережної Ради на новий трьохрiчний 

термiн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл на розкриття 

персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Косьмiцка Магдалена 

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 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

з 18.12.2008 р. по теперiшнiй час - Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса», 

Заступник Директора Департаменту планування i контролiнгу. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 

9) Опис 

Спостережна Рада Банку є органом, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист прав 

вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв.  

Спостережна Рада приймає рiшення у всiх питаннях, якi згiдно з Статутом ПАТ "КРЕДОБАНК" 

належать до компетенцiї Спостережної Ради. 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення 

вiдкликати Спостережну Раду Банку та обрати склад Спостережної Ради на новий трьохрiчний 

термiн. 



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Дозвiл на розкриття персональних 

даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Мош Марцiн 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса», Директор Бюро трансакцiй з капiталом; 

Попереднi посади: Директор, Група Фiнансових Iнституцiй (FIG); Барклайз, Вiцедиректор, Група 

Фiнансових Iнституцiй ABN AMRO.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 

9) Опис 

Спостережна Рада Банку є органом, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист прав 

вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв.  

Спостережна Рада приймає рiшення у всiх питаннях, якi згiдно з Статутом ПАТ "КРЕДОБАНК" 

належать до компетенцiї Спостережної Ради. 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення 

вiдкликати Спостережну Раду Банку та обрати склад Спостережної Ради на новий трьохрiчний 

термiн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Дозвiл на розкриття персональних 

даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Щесьняк Марек 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 



- - - 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "PKO Iпотечний Банк", Заступник Голови Правлiння. Попереднi посади: Польський 

акцiонерний банк «Загальна ощадна каса», ДиректорДепартаменту; Заступник Голови Правлiння 

ПАТ "КРЕДОБАНК" ; Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса», Директор 

Департаменту Ризику. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 

9) Опис 

Спостережна Рада Банку є органом, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист прав 

вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв.  

Спостережна Рада приймає рiшення у всiх питаннях, якi згiдно з Статутом ПАТ "КРЕДОБАНК" 

належать до компетенцiї Спостережної Ради. 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення 

вiдкликати Спостережну Раду Банку та обрати склад Спостережної Ради на новий трьохрiчний 

термiн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Дозвiл на розкриття персональних 

даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кльоба Лев Гнатович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1953 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

48 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

НУ "Львiвська полiтехнiка", доцент кафедри фiнансiв. 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 

9) Опис 

Спостережна Рада Банку є органом, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист прав 

вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв.  

Спостережна Рада приймає рiшення у всiх питаннях, якi згiдно з Статутом ПАТ "КРЕДОБАНК" 

належать до компетенцiї Спостережної Ради. 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення 

вiдкликати Спостережну Раду Банку та обрати склад Спостережної Ради на новий трьохрiчний 

термiн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Дозвiл на розкриття персональних 

даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Чулада Iвона 

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 

6) стаж роботи (років)** 

22 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса» , Директор Департаменту Розвитку 

Корпорацiї. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2013 3 

9) Опис 

Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КРЕДОБАНК» було обрано згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «КРЕДОБАНК» вiд 25 квiтня 2013 р., пiсля вiдкликання попереднього складу 

Ревiзiйної комiсiї. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Ревiзiйна 

комiсiя : 

-проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року 

та спецiальну перевiрку/перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi; 

вносить на Загальнi збори акцiонерiв або до Спостережної ради вiдповiдно до їх повноважень 

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

фiнансово-господарської дiяльностi Банку.  



Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл на розкриття 

персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 

Заступник Голови Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Людвiняк Сабiна 

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 

6) стаж роботи (років)** 

37 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса» , начальник вiддiлу. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2013 3 

9) Опис 

Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КРЕДОБАНК» було обрано згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «КРЕДОБАНК» вiд 25 квiтня 2013 р., пiсля вiдкликання попереднього складу 

Ревiзiйної комiсiї. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Ревiзiйна 

комiсiя : 

-проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року 

та спецiальну перевiрку/перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi; 

вносить на Загальнi збори акцiонерiв або до Спостережної ради вiдповiдно до їх повноважень 

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

фiнансово-господарської дiяльностi Банку.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл на розкриття 

персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 Спостережної Ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Чухрай Наталiя 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 

6) стаж роботи (років)** 

30 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

НУ "Львiвська полiтехнiка" проректор з наукової роботи, завiдувач кафедри. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 

9) Опис 

Спостережна Рада Банку є органом, що здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння, захист прав 

вкладникiв, iнших кредиторiв та учасникiв.  

Спостережна Рада приймає рiшення у всiх питаннях, якi згiдно з Статутом ПАТ "КРЕДОБАНК" 

належать до компетенцiї Спостережної Ради. 

29 квiтня 2015 року Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "КРЕДОБАНК" прийняли рiшення 

вiдкликати Спостережну Раду Банку та обрати склад Спостережної Ради на новий трьохрiчний 

термiн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Дозвiл на розкриття персональних 

даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Росьцiшевська Анна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса» , експерт. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 



25.04.2013 3 

9) Опис 

Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КРЕДОБАНК» було обрано згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «КРЕДОБАНК» вiд 25 квiтня 2013 р., пiсля вiдкликання попереднього складу 

Ревiзiйної комiсiї. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Ревiзiйна 

комiсiя : 

-проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року 

та спецiальну перевiрку/перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi; 

вносить на Загальнi збори акцiонерiв або до Спостережної ради вiдповiдно до їх повноважень 

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

фiнансово-господарської дiяльностi Банку.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл на розкриття 

персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Курек Беата 

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 

6) стаж роботи (років)** 

35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса» , начальник вiддiлу.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2013 3 

9) Опис 

Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КРЕДОБАНК» було обрано згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «КРЕДОБАНК» вiд 25 квiтня 2013 р., пiсля вiдкликання попереднього складу 

Ревiзiйної комiсiї. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Ревiзiйна 

комiсiя : 

-проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року 

та спецiальну перевiрку/перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi; 

вносить на Загальнi збори акцiонерiв або до Спостережної ради вiдповiдно до їх повноважень 

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



фiнансово-господарської дiяльностi Банку.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл на розкриття 

персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Васяк Богдан 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1948 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

40 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса» , експерт. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2013 3 

9) Опис 

Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КРЕДОБАНК» було обрано згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «КРЕДОБАНК» вiд 25 квiтня 2013 р., пiсля вiдкликання попереднього складу 

Ревiзiйної комiсiї. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Ревiзiйна 

комiсiя : 

-проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року 

та спецiальну перевiрку/перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi; 

вносить на Загальнi збори акцiонерiв або до Спостережної ради вiдповiдно до їх повноважень 

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

фiнансово-господарської дiяльностi Банку.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл на розкриття 

персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Старчиновська Iнга  



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1972 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Польський акцiонерний банк «Загальна ощадна каса» , заступник директора Департаменту . 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.04.2013 3 

9) Опис 

Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КРЕДОБАНК» було обрано згiдно з рiшенням рiчних Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ «КРЕДОБАНК» вiд 25 квiтня 2013 р., пiсля вiдкликання попереднього складу 

Ревiзiйної комiсiї. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Ревiзiйна 

комiсiя : 

-проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року 

та спецiальну перевiрку/перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi; 

вносить на Загальнi збори акцiонерiв або до Спостережної ради вiдповiдно до їх повноважень 

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

фiнансово-господарської дiяльностi Банку.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дозвiл на розкриття 

персональних даних вiдсутнiй. Iнформацiя щодо виплаченої винагороди 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 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Член Правлiння - 

директор 

департементу 

контролю та 

фiнансового 

монiторингу 

Ващук Максим 

Володимирович 
- - - 12700 0.000007 12700 0 0 0 

Усього 12700 0.000007 12700 0 0 0 

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



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

Найменування юридичної 

особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Powszechna Kasa Oszczednosci 

Bank Polski Spolka Akcyjna 

(ПОЛЬСЬКИЙ 

АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

«ЗАГАЛЬНА ОЩАДНА 

КАСА») 

- 
- Польща - м.Варшава 

вул. Пулавська, 15 
191063171008 99.5655 191063171008 0 0 0 

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) 

Кількість за видами акцій 

прості іменні 
прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

д/н - - - 0 0 0 0 0 0 

Усього 191063171008 99.5655 191063171008 0 0 0 

* 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 позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
29.04.2015 

Кворум 

зборів** 
99.66119 

Опис 

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв 29.04.2015р., скликанi за iнiцiативою Спостережної Ради. 

Кворум наявний. Перелiк питань: 

1 Затвердження кiлькiсного складу i вибори лiчильної комiсiї. 

2 Прийняття рiшення стосовно затвердження звiту Ревiзiйної Комiсiї Банку про її дiяльнiсть у 2014 

роцi; 

3 Прийняття рiшення стосовно затвердження висновку Ревiзiйної Комiсiї Банку щодо рiчного 

фiнансового звiту Банку за 2014 рiк i звiту Правлiння про дiяльнiсть Банку у 2014 роцi; 

4 Прийняття рiшення стосовно затвердження звiту Спостережної Ради Банку про її дiяльнiсть у 2014 

роцi разом з рекомендацiями для рiчних Загальних зборiв акцiонерiв стосовно затвердження рiчного 

фiнансового звiту Банку i звiту Правлiння про дiяльнiсть ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2014 роцi; 

5 Прийняття рiшення стосовно затвердження звiту Правлiння про дiяльнiсть ПАТ «КРЕДОБАНК» у 

2014 роцi; 

6 Прийняття рiшення стосовно затвердження рiчного звiту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2014 рiк разом з 

висновком аудитора; 

7 Прийняття рiшення стосовно затвердження консолiдованого рiчного звiту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 

2014 рiк разом з висновком аудитора; 

8 Прийняття рiшення стосовно розподiлу прибутку або покриття збиткiв ПАТ «КРЕДОБАНК»; 

9 Внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК». 

10 Внесення змiн та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК». 

11 Внесення змiн та доповнень до Положення про Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК». 

12 Внесення змiн та доповнень до Положення про Ревiзiйну Комiсiю ПАТ «КРЕДОБАНК». 

13 Змiни у складi Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК». 

В результатi розгляду питань прийнято наступнi рiшення: 

1. Щодо затвердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї. 

1) Визначити, що лiчильна комiсiя складається з чотирьох осiб. 

2. Щодо Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

1) Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: 

Мацiєвський Вячеслав Миколайович; 

Багрiй Назар Iванович; 

Матвiйчук Микола Олегович; 

Гапа Анна Андрiївна. 

3. Щодо затвердження Звiту Ревiзiйної Комiсiї Банку про її дiяльнiсть у 2014 роцi. 

1) Рiчнi Загальнi збори затверджують звiт Ревiзiйної комiсiї Банку про її дiяльнiсть у 2014 р.  

2) Рiшення вступає в силу з дня його прийняття. 

4. Щодо затвердження висновку Ревiзiйної комiсiї Банку до рiчного фiнансового звiту Банку за 2014 

рiк i звiту Правлiння про дiяльнiсть Банку у 2014 роцi. 

1) Рiчнi Загальнi Збори затверджують висновок Ревiзiйної комiсiї Банку щодо рiчного фiнансового 

звiту Банку за 2014 рiк i звiту Правлiння про дiяльнiсть Банку у 2014 роцi. 

2) Рiшення вступає в силу з дня його прийняття. 

5. Щодо прийняття рiшення стосовно затвердження звiту Спостережної Ради Банку про її дiяльнiсть у 

2014 роцi разом з рекомендацiями для рiчних Загальних зборiв акцiонерiв стосовно затвердження 

рiчного фiнансового звiту Банку i звiту Правлiння про дiяльнiсть ПАТ «КРЕДОБАНК» в 2014 роцi. 

1) Рiчнi Загальнi збори затверджують звiт Спостережної ради Банку про її дiяльнiсть у 2014 роцi 

разом з рекомендацiями для рiчних Загальних зборiв акцiонерiв стосовно затвердження рiчного 

фiнансового звiту Банку за 2014 рiк i звiту Правлiння про дiяльнiсть ПАТ "КРЕДОБАНК" в 2014 роцi. 

2) Рiшення вступає в силу з дня його прийняття. 

6. Щодо затвердження звiту Правлiння про дiяльнiсть Банку у 2014 р. 

1) Рiчнi Загальнi збори затверджують звiт Правлiння про дiяльнiсть ПАТ "КРЕДОБАНК" у 2014 р. 

2) Рiшення вступає в силу з дня його прийняття. 

7. Прийняття рiшення стосовно затвердження рiчного звiту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2014 рiк разом з 

висновком аудитора. 

1) Рiчнi Загальнi Збори Акцiонерiв затверджують рiчний звiт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 2014 рiк разом з 



висновком аудитора ТОВ Аудиторська компанiя "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)", у яких вказано: 

- валюта балансу – 5 812,4 млн. грн., 

- чистий збиток – 181,2 млн. грн. 

2) Рiшення вступає в силу з дня його прийняття. 

8. Прийняття рiшення стосовно затвердження консолiдованого рiчного звiту ПАТ «КРЕДОБАНК» за 

2014 рiк разом з висновком аудитора. 

1) Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв затверджують консолiдований рiчний звiт ПАТ «КРЕДОБАНК» за 

2014 рiк разом з висновком аудитора ТОВ Аудиторська компанiя "ПрайсвотерхаусКуперс(Аудит)", у 

яких вказано: 

- валюта балансу – 6 014,9 млн. грн., 

- чистий збиток – 285,2 млн. грн. 

2) Рiшення вступає в силу з дня його прийняття. 

9. Щодо прийняття рiшення стосовно розподiлу прибутку або покриття збиткiв ПАТ «КРЕДОБАНК». 

1) Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв затверджують отриманий ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2014 роцi 

облiковий чистий прибуток в сумi 23 416 192,70 грн. та постановляють направити його на покриття 

збиткiв попереднiх перiодiв.  

2) Рiшення вступає в силу з дня його прийняття. 

10. Щодо внесення змiн та доповнень до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК» 

1) Внести змiни та доповнення до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК». 

2) Зобов’язати Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК» забезпечити державну реєстрацiю змiн та доповнень 

до статуту. 

3) Рiшення вступає в силу з дня його прийняття, змiни та доповнення до Статуту вступають в дiю з 

дня їх державної реєстрацiї. 

11. Щодо внесення змiн та доповнень до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК» 

1) Внести змiни та доповнення до Положення про Спостережну Раду ПАТ «КРЕДОБАНК». 

2) Рiшення вступає в силу з дня його прийняття. 

12. Щодо внесення змiн та доповнень до Положення про Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК» 

1) Внести змiни та доповнення до Положення про Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК». 

2) Рiшення вступає в силу з дня його прийняття. 

13. Щодо внесення змiн та доповнень до Положення про Ревiзiйну Комiсiю ПАТ «КРЕДОБАНК». 

1) Внести змiни та доповнення до Положення про Ревiзiйну Комiсiю ПАТ «КРЕДОБАНК». 

2) Рiшення вступає в силу з дня його прийняття. 

14. Щодо вiдкликання усiх членiв Спостережної Ради. 

1) Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв вiдкликають всiх членiв Спостережної Ради. 

2) Рiшення вступає в силу з моменту його прийняття. 

15. Щодо визначення кiлькiсного складу членiв Спостережної Ради: 

1) Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв визначають восьмиособовий склад Спостережної Ради.  

2) Рiшення вступає в силу з моменту його прийняття. 

16. Щодо обрання членiв Спостережної Ради. 

1) В результатi кумулятивного голосування Рiчнi загальнi збори Акцiонерiв обрали до складу 

Спостережної Ради строком на 3 (три) роки, тобто до 29.04.2018р. кандидатiв, котрi отримали 

найбiльшу кiлькiсть голосiв: 

Якуб Папєрскi  

Яцек Обленковскi  

Павел Борис  

Марцiн Мош  

Марек Щесняк  

Маґдалєна Косьмiцка  

Чухрай Наталiя Iванiвна  

Кльоба Лев Гнатович  

2) Рiшення вступає в силу з дня i години його прийняття. 

17. Щодо укладання договорiв з Членами Спостережної Ради: 

1) Рiчнi Загальнi збори затверджують укладання з членами Спостережної Ради ПАТ «КРЕДОБАНК» 

цивiльно-правових договорiв на наступних умовах:  

- Члени Спостережної Ради, дiючи колегiально, захищають права акцiонерiв, а також здiйснюють 

контроль i регулювання дiяльностi Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК» вiдповiдно до українського 

законодавства, норм Статуту та Положення про Спостережну Раду ПАТ „КРЕДОБАНК”.  

- Члени Спостережної Ради виконують свої функцiї безоплатно, крiм незалежних членiв 

Спостережної Ради, яким компенсуються витрати на переїзд та проживання, пов’язанi iз участю в 

засiданнях Спостережної Ради, а також виплачується винагорода в розмiрi: 

4000 грн. – за участь у розглядi i прийняттi рiшень на кожному засiданнi Спостережної Ради, в якому 

незалежний член Спостережної Ради брав участь та голосував, у т.ч. при проведеннi засiдання 

Спостережної Ради у формi телеконференцiї; 



1000 грн. – за участь у кожному засiданнi комiтету Спостережної Ради, в якому незалежний член 

Спостережної Ради брав участь, у т.ч. при проведеннi засiдання у формi телеконференцiї; 

1000 грн. – за кожне розглянуте та проголосоване незалежним Членом Спостережної Ради рiшення, 

яке приймалось шляхом проведення заочного голосування (прийняття рiшення у робочому порядку). 

2) Рiчнi Загальнi Збори доручають Польському акцiонерному банку „Загальна ощадна каса” (PKO BP 

SA) укласти вiд iменi ПАТ „КРЕДОБАНК” договори з Членами Спостережної Ради ПАТ 

„КРЕДОБАНК”. 

3) Рiшення вступає в силу з дня його прийняття. 

18. Щодо обрання Голови Спостережної Ради: 

1. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв обирають Головою Спостережної Ради Якуба Папєрскi.  

2. Рiшення вступає в силу з моменту його прийняття. 

19. Щодо обрання Заступника Голови Спостережної Ради: 

1. Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв обирають Заступником Голови Спостережної Ради Яцека 

Обленовскi.  

2. Рiшення вступає в силу з моменту його прийняття. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавалися. Акцiонери Powszechna Kasa 

Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna (ПОЛЬСЬКИЙ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ЗАГАЛЬНА 

ОЩАДНА КАСА») та Удалов Валерiй Олексiйович надали пропозицiї кандидатiв до складу 

Спостережної Ради.  

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
21.09.2015 

Кворум 

зборів** 
99.67383 

Опис 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв 21.09.2015р., скликанi за iнiцiативою Спостережної Ради. 

Кворум наявний. Перелiк питань: 

1 Затвердження кiлькiсного складу i обрання лiчильної комiсiї. 

2 Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом приватного 

розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

3 Затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення перелiку 

осiб, якi є учасниками такого розмiщення. 

4 Прийняття рiшення про визначення уповноваженого органу ПАТ «КРЕДОБАНК», якому надаються 

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; 

- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством 

строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 

акцiй органом ПАТ «КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття 

рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання 

розмiщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування 

повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

5 Прийняття рiшення про визначення уповноважених осiб ПАТ «КРЕДОБАНК», яким надаються 

повноваження: 

- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання 

акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; 

- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй. 

В результатi розгляду питань прийнято наступнi рiшення: 

1. Щодо затвердження кiлькiсного складу лiчильної комiсiї. 

Змiст рiшення: 



1) Визначити, що лiчильна комiсiя складається з чотирьох осiб. 

2. Щодо Обрання членiв лiчильної комiсiї. 

Змiст рiшення: 

1) Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: 

Мацiєвський Вячеслав Миколайович; 

Багрiй Назар Iванович; 

Матвiйчук Микола Олегович; 

Гапа Анна Андрiївна. 

3. Щодо прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом 

приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових 

внескiв 

Змiст рiшення: 

1) Збiльшити статутний капiтал ПАТ «КРЕДОБАНК» на 330 000 000,00 грн. (Триста тридцять 

мiльйонiв гривень 00 копiйок), шляхом приватного розмiщення 33 000 000 000 (Тридцять три 

мiльярди штук) додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi (0,01 грн.) за рахунок додаткових 

внескiв. 

2) Збiльшення статутного капiталу ПАТ «КРЕДОБАНК» здiйснити за спрощеною процедурою у 

вiдповiдностi до вимог Закону України «Про заходи, спрямованi на сприяння капiталiзацiї та 

реструктуризацiї банкiв» вiд 28.12.2014р. №78-VIII. 

4. Щодо затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення 

перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення. 

Змiст рiшення: 

1) Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «КРЕДОБАНК» (додається). 

2) Учасниками приватного розмiщення акцiй є особи, котрi є акцiонерами ПАТ «КРЕДОБАНК» на 

дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом 

приватного розмiщення акцiй. 

3) Положення законодавства щодо обов’язкового викупу акцiй на вимогу учасникiв банку не 

застосовуються. 

5. Щодо прийняття рiшення про визначення уповноваженого органу ПАТ «КРЕДОБАНК», якому 

надаються 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; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення 

акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi 

законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй органом ПАТ «КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 

прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, 

який має переважне право на придбання розмiщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцiй, про можливiсть 

реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

Змiст рiшення: 

1) Визначити, що Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК» є уповноваженим органом ПАТ «КРЕДОБАНК», 

якому надаються 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; 

прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством 

строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 

акцiй органом ПАТ «КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття 

рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних 

ПАТ «КРЕДОБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення 

про це в офiцiйному друкованому органi. 

6. Щодо прийняття рiшення про визначення уповноважених осiб ПАТ «КРЕДОБАНК», яким 

надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного 

права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо 



забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй. 

Змiст рiшення: 

1) Визначити, що: 

Крепак Дмитро Леонiдович – Голова Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК»,  

Шатковскi Гжегож – Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК», 

Малюк Юрiй Валентинович – Директор Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК», 

Мацiєвський В’ячеслав Миколайович – Заступник Директора Департаменту органiзацiї Банку, 

стратегiї i PR ПАТ «КРЕДОБАНК», 

Багрiй Назар Iванович – Начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами Департаменту казначейства 

ПАТ «КРЕДОБАНК», 

є уповноваженими особами ПАТ «КРЕДОБАНК», яким надаються повноваження:  

проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, 

стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; 

проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй. 

В межах своїх повноважень вищезазначенi особи мають право, зокрема: вести переговори з 

акцiонерами, укладати вiд iменi ПАТ «КРЕДОБАНК» договори, здiйснювати дiї на виконання таких 

договорiв, пiдписувати вiдповiднi внутрiшнi розпорядчi документи. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавалися. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
03.11.2015 

Кворум 

зборів** 
99.66904 

Опис 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв 03.11.2015р., скликанi за iнiцiативою Спостережної Ради. 

Кворум наявний. Перелiк питань: 

1 Затвердження кiлькiсного складу i обрання лiчильної комiсiї. 

2 Скасування рiшень позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.09.2015р. 

3 Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом приватного 

розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

4 Затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення перелiку 

осiб, якi є учасниками такого розмiщення. 

5 Прийняття рiшення про визначення уповноваженого органу ПАТ «КРЕДОБАНК», якому надаються 

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; 

- прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством 

строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 

акцiй органом ПАТ «КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття 

рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

- письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання 

розмiщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування 

повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

6 Прийняття рiшення про визначення уповноважених осiб ПАТ «КРЕДОБАНК», яким надаються 

повноваження: 

- проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання 

акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; 

- проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй. 

В результатi розгляду питань прийнято наступнi рiшення: 

1. Щодо Затвердження кiлькiсного складу i обрання лiчильної комiсiї. 



Змiст рiшення: 

1) Визначити, що лiчильна комiсiя складається з чотирьох осiб.  

2) Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: 

Мацiєвського В'ячеслава Миколайовича; 

Багрiя Назара Iвановича; 

Матвiйчук Миколу Олеговича; 

Гапу Анну Андрiївну. 

2. Щодо скасування рiшень позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.09.2015р. 

Змiст рiшення: 

1) Скасувати рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.09.2015р. щодо прийняття 

рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом приватного розмiщення 

додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

2) Скасувати рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.09.2015р. щодо затвердження 

рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення перелiку осiб, якi є 

учасниками такого розмiщення. 

3) Скасувати рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.09.2015р. щодо прийняття 

рiшення про визначення уповноваженого органу ПАТ «КРЕДОБАНК», якому надаються 

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; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення 

акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi 

законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй органом ПАТ «КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 

прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, 

який має переважне право на придбання розмiщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцiй, про можливiсть 

реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

4) Скасувати рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.09.2015р. щодо прийняття 

рiшення про визначення уповноважених осiб ПАТ «КРЕДОБАНК», яким надаються повноваження: 

проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, 

стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо забезпечення укладення 

договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй. 

3. Щодо прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом 

приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових 

внескiв 

Змiст рiшення: 

1) Збiльшити статутний капiтал ПАТ «КРЕДОБАНК» на 330 000 000,00 грн. (Триста тридцять 

мiльйонiв гривень 00 копiйок), шляхом приватного розмiщення 33 000 000 000 (Тридцять три 

мiльярди штук) додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi (0,01 грн.) за рахунок додаткових 

внескiв. 

2) Збiльшення статутного капiталу ПАТ «КРЕДОБАНК» здiйснити за спрощеною процедурою у 

вiдповiдностi до вимог Закону України «Про заходи, спрямованi на сприяння капiталiзацiї та 

реструктуризацiї банкiв» вiд 28.12.2014р. №78-VIII. 

4. Щодо затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «КРЕДОБАНК» та визначення 

перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення. 

Змiст рiшення: 

1) Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй ПАТ «КРЕДОБАНК» (додається). 

2) Учасниками приватного розмiщення акцiй є особи, котрi є акцiонерами ПАТ «КРЕДОБАНК» на 

дату прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу ПАТ «КРЕДОБАНК» шляхом 

приватного розмiщення акцiй. 

3) Положення законодавства щодо обов’язкового викупу акцiй на вимогу учасникiв банку не 

застосовуються. 

5. Щодо прийняття рiшення про визначення уповноваженого органу ПАТ «КРЕДОБАНК», якому 

надаються 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; прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення 

акцiй; повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi 

законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 



розмiщення акцiй органом ПАТ «КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi 

прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; письмового повiдомлення кожного акцiонера, 

який має переважне право на придбання розмiщуваних ПАТ «КРЕДОБАНК» акцiй, про можливiсть 

реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

Змiст рiшення: 

1) Визначити, що Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК» є уповноваженим органом ПАТ «КРЕДОБАНК», 

якому надаються 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; 

прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження у встановленi законодавством 

строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення 

акцiй органом ПАТ «КРЕДОБАНК», уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття 

рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання розмiщуваних 

ПАТ «КРЕДОБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення 

про це в офiцiйному друкованому органi. 

6. Щодо прийняття рiшення про визначення уповноважених осiб ПАТ «КРЕДОБАНК», яким 

надаються повноваження: проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного 

права на придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; проводити дiї щодо 

забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй. 

Змiст рiшення: 

1) Визначити, що: 

Крепак Дмитро Леонiдович – Голова Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК»,  

Шатковскi Гжегож – Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК», 

Малюк Юрiй Валентинович – Директор Департаменту казначейства ПАТ «КРЕДОБАНК», 

Мацiєвський В’ячеслав Миколайович – Заступник Директора Департаменту органiзацiї Банку, 

стратегiї i PR ПАТ «КРЕДОБАНК», 

Багрiй Назар Iванович – Начальник вiддiлу по роботi з цiнними паперами Департаменту казначейства 

ПАТ «КРЕДОБАНК», 

є уповноваженими особами ПАТ «КРЕДОБАНК», яким надаються повноваження:  

проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, 

стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; 

проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй. 

2) В межах своїх повноважень вищезазначенi особи мають право, зокрема: вести переговори з 

акцiонерами, укладати вiд iменi ПАТ «КРЕДОБАНК» договори, здiйснювати дiї на виконання таких 

договорiв, пiдписувати вiдповiднi внутрiшнi розпорядчi документи. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавалися. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
09.12.2015 

Кворум 

зборів** 
99.56606 

Опис 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв 09.12.2015р., скликанi за iнiцiативою Спостережної Ради. 

Кворум наявний. Перелiк питань: 

1. Затвердження кiлькiсного складу i обрання лiчильної комiсiї. 

2. Внесення змiн до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК». 

В результатi розгляду питань прийнято наступнi рiшення: 

1. Щодо Затвердження кiлькiсного складу i обрання лiчильної комiсiї. 

Змiст рiшення: 

1) Визначити, що лiчильна комiсiя складається з чотирьох осiб.  



2) Обрати членами лiчильної комiсiї наступних осiб: 

Мацiєвського В'ячеслава Миколайовича; 

Багрiя Назара Iвановича; 

Матвiйчук Миколу Олеговича; 

Гапу Анну Андрiївну. 

2. Внесення змiн до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК». 

Змiст рiшення: 

1) Викласти п. 4.1. Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК» в наступнiй редакцiї: 

«4.1. „Статутний капiтал Банку складає 2 248 969 469,16 гривень, який подiлений на 224 896 946 

916 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 (одна) копiйка кожна (в подальшому – „Акцiї”).  

Статутний капiтал Банку формується виключно за рахунок грошових внескiв акцiонерiв.» 

2) Всi iншi норми Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК» залишаються без змiн. 

3) Доручити Правлiнню ПАТ «КРЕДОБАНК» здiйснити усi необхiднi дiї з метою державної 

реєстрацiї змiн до Статуту ПАТ «КРЕДОБАНК». 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного не надавалися. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Альфа 

Страхування" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30968986 

Місцезнаходження 02160 Україна м. Київ - м.Київ пр-т Московський, 9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ№522523;АЕ№522510 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацкомфiнпослуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.08.2014 

Міжміський код та телефон 044 4999999 

Факс 044 4997760 

Вид діяльності страховi послуги 

Опис Страхування майна, банкомати, готiвка в банкоматах, готiвка в 

сховищах та касах. Цивiльно- правова вiдповiдальнiсть власникiв 

наземних транспортних засобiв (АЕ№522508). Страхування 

автомобiлiв (КАСКО) (АЕ№522515). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПрАТ "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20782312 

Місцезнаходження 04053 Україна м. Київ - м.Київ вул.Артема, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ№500104 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацкомфiнпослуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2009 

Міжміський код та телефон 044 2386238 

Факс 044 2386238 

Вид діяльності страховi послуги 

Опис Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами. 

Страхування майна (лiцензiї АВ№500113; АВ№500100 вiд 15.12.2009) 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПрАТ "Страхова компанiя "НОВА" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31241449 

Місцезнаходження 02660 Україна м. Київ - м.Київ вул.М.Раскової, 11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ№284227 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацкомфiнпослуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 20.12.2013 



Міжміський код та телефон 044 5016955 

Факс 044 5016955 

Вид діяльності страховi послуги 

Опис Страхування валютних цiнностей в спецконтейнерах та 

автотранспортi. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство Українська страхова компанiя 

"КНЯЖА ВIЄННА IНШУРАНС ГРУП" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 24175269 

Місцезнаходження 04050 Україна м. Київ - м.Київ вул.Глибоцька,44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ№483129;АВ№483133 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацкомфiнпослуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2009 

Міжміський код та телефон 044 2077272 

Факс 044 2077276 

Вид діяльності страховi послуги 

Опис Страхування майна. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 

компанiя" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 26207129 

Місцезнаходження 04080 Україна м. Київ - м.Київ вул.Кирилiвська, 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ№641963 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацкомфiнпослуг 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.06.2015 

Міжміський код та телефон 044 4636421 

Факс 044 4171615 

Вид діяльності страховi послуги 

Опис Страхування майна. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Юридична компанiя "Закон Перемоги" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37441139 

Місцезнаходження 03150 Україна м. Київ - м.Київ вул.Червоноармiйська, 108 

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 044 5295176 

Факс 044 5295176 

Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 

Опис юридичний супровiд справ. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Адвокатське об'єднання "Арцiнгер" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми  

Код за ЄДРПОУ 36958968 

Місцезнаходження 01032 Україна м. Київ - м.Київ вул.Жилянська, 75 

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 044 3905533 

Факс 044 3905540 

Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 

Опис юридичнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Юридична фiрма "Гринчук Мазур та партнери" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Код за ЄДРПОУ 38099727 

Місцезнаходження 79008 Україна Львівська - м.Львiв вул.Винниченка, 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 032 2422480 

Факс 032 2422481 

Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 

Опис юридичнi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Адвокатське об'єднання "Коваленко i партнери" 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми  

Код за ЄДРПОУ 38425469 

Місцезнаходження 79008 Україна Львівська - м.Львiв пл. Ринок, 37 

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 032 2367095 

Факс 032 2367095 

Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 

Опис юридичнi послуги. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з 

обслуговування договорiв на фiнансових ринках" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна м. Київ - м.Київ вул.Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ№263463 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.10.2013 

Міжміський код та телефон 044 5854240 

Факс 044 5854240 

Вид діяльності клiрингова дiяльнiсть 

Опис д/н 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01601 Україна м. Київ - м.Київ вул.Шовковична, 42/44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АД№034421 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон 044 2775000 

Факс 044 2775001 

Вид діяльності дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис д/н 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТзОВ "Пiдприємство "Росан-Цiннi папери" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 22335534 

Місцезнаходження 79035 Україна Львівська - м.Львiв вул.Пасiчна,135 

Номер ліцензії або іншого документа на цей АЕ№263310 



вид діяльності 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.09.2013 

Міжміський код та телефон 032 2948776 

Факс 032 2948775 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Опис д/н 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТзОВ АФ "Украудит XXI-Захiд" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 30203617 

Місцезнаходження 79069 Україна Львівська - м.Львiв вул.Томашiвського, 5/1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво №2010 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.05.2001 

Міжміський код та телефон 032 2970569 

Факс 032 2970569 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис д/н 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ - м.Київ вул.Грiнченка, 3 

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 044 2791278 

Факс 044 2796075 

Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiя 

Опис Вiдповiдно до ч. 1 ст. 29 Закону України «Про депозитарну систему 

України» лiцензування депозитарної дiяльностi Центрального 

депозитарiю не здiйснюється. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "ФОНДОВА БIРЖА ПЕРСПЕКТИВА" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 



Код за ЄДРПОУ 33718227 

Місцезнаходження 49000 Україна Дніпропетровська - м.Днiпропетровськ вул.Ленiна,30 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ№294782 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2015 

Міжміський код та телефон 056 3739594 

Факс 056 3739781 

Вид діяльності дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис д/н 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КПМГ АУДИТ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31032100 

Місцезнаходження 01010 Україна м. Київ - м.Київ вул. Московська, 32/2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво №2397 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

АПУ 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон 044 4905507  

Факс 044 4905508 

Вид діяльності аудиторськi послуги 

Опис д/н 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "ЕКСПЕРТ-РЕЙТИНГ"  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34819244 

Місцезнаходження 04073 Україна м. Київ - м.Київ пер.Куренiвський, 15 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

свiдоцтво №5 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.06.2010 

Міжміський код та телефон 044 2276074 

Факс 044 5926736 

Вид діяльності рейтингова оцiнка 

Опис д/н 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТзОВ "РЕЙТИНГОВЕ АГЕНСТВО "СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ" 



Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37413337 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ - м.Київ вулюВерхнiй Вал, 4-а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Свiдоцтво №8 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044 5991612 

Факс 044 5991612 

Вид діяльності рейтингова оцiнка 

Опис д/н 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Stanard&Poor's International Services, Inc., Московське представництво 

Організаційно-правова форма Представництво  

Код за ЄДРПОУ - 

Місцезнаходження 12500 Росiйська Федерацiя - м.Москва вул.Воздвиженка, 4/7 

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 7834112 

Факс 7-495 7834001 

Вид діяльності рейтингова оцiнка 

Опис Отримання лiцензii мiжнародним рейтинговим агенством не 

передбачено законодавством України. 

 



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 

26.01.2010 №23/01/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA1300571007 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.01 191896946916 1918969469.16 100.00 

Опис 

Простi iменнi акцiї Банку включенi до бiржових спискiв ПАТ „ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» (код в ПФТС - ZUKB) та ПАТ “УКРАЇНСЬКА 

БIРЖА” (код в торговiй системi - KRDB) без включення до бiржових реєстрiв. Фактiв лiстингу/делiстингу за звiтний перiод не було. Банк не 

має iнформацiї щодо здiйснення торгiвлi його цiнними паперами на зовнiшнiх ринках. 

Акцiї ПАТ «КРЕДОБАНК» були розмiщеннi кiлькома випусками протягом строку дiяльностi шляхом вiдкритого (публiчного) та закритого 

(приватного) розмiщення, кожна з емiсiй мала окрему мету, котра, в усякому разi була пов’язана зi збiльшенням основного капiталу банку для 

здiйснення банкiвської дiяльностi, передбаченої Статутом ПАТ «КРЕДОБАНК» та законодавством України. 

  

03.11.2015 №132/1/201-Т 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA1300571007 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.01 33000000000 330000000 0 

Опис 

Мета емiсiї - збiльшення портфеля автокредитування (кредитування автомобiльного транспорту). Тимчасово вiльнi кошти (до моменту 

наповнення портфелю автокредитування на вищезазначену суму) можуть бути iнвестованi в короткостроковi низькоризиковi iнструменти 

фондового ринку: депозитнi сертифiкати НБУ та облiгацiї внутрiшньої державної позики. Спосiб розмiщення: приватне розмiщення. 

  



XI. Опис бізнесу 

Публiчне Акцiонерне Товариство "КРЕДОБАНК" створено на пiдставi рiшення зборiв засновникiв 

вiд 16.01.1992 року i загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.02.1992 року як акцiонерне товариство 

"Захiдно-Український Комерцiйний Банк", яке за рiшенням загальних зборiв вiд 17.08.2001 р. 

змiнило назву на Акцiонерне товариство "Кредит Банк (Україна)", а за рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв вiд 17.11.2005 р. змiнило назву на Вiдкрите Акцiонерне товариство "КРЕДОБАНК". За 

рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 26.11.2009р. у зв"язку з приведенням своєї 

дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" Банк змiнив 

назву на Публiчне Акцiонерне Товариство "КРЕДОБАНК". 

ПАТ "КРЕДОБАНК" виступає правонаступником всiх прав i обов"язкiв ВАТ "КРЕДОБАНК", 

який в свою чергу виступає правонаступником всiх прав i зобов"язань АТ ЗУКБ i АТ "Кредит Банк 

(Україна)". 

Банк створений за типом публiчного акцiонерного товариства та входить до складу банкiвської 

системи України. 

Банк не має намiрiв щодо реорганiзацiї шляхом злиття, приєднання, подiлу та перетворення. 

  

Органами управлiння ПАТ «КРЕДОБАНК» є: 

Загальнi збори акцiонерiв (вищий орган управлiння); 

Спостережна Рада Банку (представляє iнтереси акцiонерiв в перервi мiж проведенням Загальних 

зборiв i в межах компетенцiї, визначеної Статутом Банку, контролює i регулює дiяльнiсть 

Правлiння Банку); 

Правлiння Банку (колегiальний виконавчий орган). 

Органами контролю за дiяльнiстю ПАТ «КРЕДОБАНК» є: 

Ревiзiйна комiсiя; 

Пiдроздiл внутрiшнього аудиту. 

Члени Спостережної Ради обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну 

дiєздатнiсть та юридичних осiб-акцiонерiв. Кiлькiсний склад Спостережної Ради визначається 

Загальними зборами акцiонерiв, але не менше п’яти осiб. Не менш як на одну четверту 

Спостережна Рада складається з незалежних членiв. Члени Спостережної Ради обираються 

строком до 3 рокiв 

Членами Правлiння можуть бути фiзичнi особи, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть. Кiлькiсний 

склад членiв Правлiння визначається Спостережною Радою, але не менше нiж 3 особи. Члени 

Правлiння, включаючи Голову Правлiння, обираються Спостережною Радою термiном на три 

роки.  

Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi 

мають повну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб-акцiонерiв на строк 3 роки. 

Чисельний склад Ревiзiйної комiсiї визначається Загальними зборами акцiонерiв при обраннi її 

членiв. 

Структурнi змiни в органах управлiння Банку протягом 2015 р. включали введення до складу 

Спостережної ради двох незалежних членiв вiдповiдно до нових вимог законодавства України та 

вiдповiдно до змiн, внесених до Статуту Банку. 

Станом на 01.01.2016 р. органiзацiйна структура ПАТ «КРЕДОБАНК» включає Головний банк та 

110 вiддiлень. Протягом 2015 р. було вiдкрито одне нове вiддiлення Банку, одне вiддiлення Банку 

припинило дiяльнiсть, 12 вiддiлень Банку змiнили юридичну адресу. У 2016 роцi ПАТ 

«КРЕДОБАНК» планує вiдкриття декiлькох нових вiддiлень та реалiзацiю проектiв по 

передислокацiї окремих вiддiлень iз змiною їх юридичної адреси. 

Головний Банк виконує функцiї центру стратегiчного управлiння, що формує полiтику Банку, 

зокрема щодо: стратегiї Банку; фiнансового планування; пропозицiї продуктiв i послуг, 

пристосованих до потреб клiєнтiв; впровадження нових технологiй; вiдповiдностi органiзацiйних 

структур; обмеження ризику i забезпечення безпеки Банку; кадрової полiтики i розробки 

внутрiшнiх нормативних документiв; а також реалiзує окремi операцiйнi завдання. 



Органiзацiйну структуру Головного банку ПАТ «КРЕДОБАНК» описує Положення про 

органiзацiю Головного банку ПАТ «КРЕДОБАНК», що визначає завдання його структурних 

пiдроздiлiв, взаємовiдносини мiж ними та керiвництво структурними пiдроздiлами. Структура 

Головного банку станом на 31.12.2015 р. включала 34 самостiйних Департаментiв та Центрiв, 

об’єднаних у 5 вертикалей, що пiдпорядкованi окремим членам Правлiння: 

- Вертикаль загальнобанкiвського менеджменту, 

- Вертикаль продажу, 

- Вертикаль ризикiв i реструктуризацiї, 

- Вертикаль фiнансiв, IТ та операцiй, 

- Вертикаль фiнансового монiторингу. 

Вiддiлення є вiдокремленим пiдроздiлом Банку, операцiї якого вiдображаються на балансi Банку, 

основним завданням якого є залучення i обслуговування клiєнтiв шляхом територiального 

наближення до них з метою забезпечення реалiзацiї планiв продажу банкiвських продуктiв i 

послуг, визначених для даного вiддiлення. 

Станом на 01.01.2016 р. в порiвняннi з 01.01.2015 р. в органiзацiйнiй структурi Головного Банку 

вiдбулися наступнi змiни: 

1) Збiльшено кiлькiсть посад Членiв Правлiння ПАТ «КРЕДОБАНК» з 4-х до 5-ти осiб. 

2) Створено нову Вертикаль фiнансового монiторингу. 

3) Збiльшено кiлькiсть посад Виконавчих директорiв з 5-ти до 7-ми осiб. 

4) Створено новий Напрямок фiнансiв в складi: 

- Департамент планування i контролiнгу, 

- Департамент звiтностi, 

- Департамент управлiнської iнформацiї.  

5) Створено новий Напрямок кредитного аналiзу та реструктуризацiї в складi: 

- Департамент кредитного монiторингу, 

- Департамент реструктуризацiї i стягнення, 

- Центр кредитного аналiзу. 

6) Напрямок IТ та операцiй змiнив назву на Напрямок операцiй в складi: 

- Департамент методологiї та управлiння процесами, 

- Операцiйний департамент, 

- Центр управлiння готiвкою. 

7) Напрямок роздрiбного бiзнесу змiнив назву на Напрямок споживчого та автокредитування. 

8) Напрямок карткового та електронного бiзнесу змiнив назву на Напрямок роздрiбного та 

електронного бiзнесу. 

9) Створено дваа нових структурних пiдроздiли Головного банку: 

- Прес-служба, 

- Центр розвитку українсько-польського бiзнесу. 

10) Змiнено назву Департаменту органiзацiї Банку, стратегiї i PR на Департамент органiзацiї, 

стратегiї та корпоративного управлiння. 

11) Змiнено назву Департаменту автокредитування на Департамент автокредитування та лiзингу. 

12) Змiнено назву Департаменту маркетингових комунiкацiй на Департамент маркетингу.  

  

Облiкова чисельнiсть штатних працiвникiв станом на 01.01.2016 р. 2056 чол. Середньооблiкова 

кiлькiсть штатних працiвникiв - 1683 чол., зовнiшнiх сумiсникiв 5 , працювали за цивiльно-

правовими договорами 27 чол. 

Середня кiлькiсть усiх працiвникiв в еквiвалентi повної зайнятостi становить 1667 чол. 

Фонд оплати працi становить 171916,9 тис.грн. 

Кадрова програма Банку спрямована на покращення ефективностi працi, пiдвищення квалiфiкацiї 

та забезпечення вiдповiдного рiвня кадрiв для реалiзацiї стратегiчних цiлей банку. Основнi 

принципи навчання персоналу банку: спрямування (нацiленiсть) навчального процесу на 

реалiзацiю стратегiчних цiлей i пiдвищення результативностi кожного працiвника, структурного 

пiдроздiлу та банку в цiлому. Висока якiсть навчальних програм. Адреснiсть навчальних програм 



(направленiсть на конкретнi цiльовi групи). Доступнiсть для всiх працiвникiв Банку. 

  

ПАТ "КРЕДОБАНК" входить в склад мiжнародної банкiвської групи РКО Вank Рolski (контролер 

групи – РКО Вank Рolski S.A. знаходиться в Республiцi Польща, м.Варшава, вул. Пулавська, 15). 

Група займається наданням фiнансових послуг. ПАТ "КРЕДОБАНК" приймає участь в цiй групi з 

2004р. i контролюється РКО ВР (99,5655% статутного капiталу ПАТ "КРЕДОБАНК" належить 

РКО ВР). Iншi учасники групи не мають часток в статутному капiталi ПАТ "КРЕДОБАНК". ПАТ 

"КРЕДОБАНК" зобов'язаний проводити щорiчний аудит своєї дiяльностi на умовах 

консолiдованих даних з РКО Вank Рolski S.A. 

У 2013 роцi Комiсiя Нацiонального банку України з питань нагляду та регулювання дiяльностi 

банкiв визнала ПАТ "КРЕДОБАНК" учасником банкiвської групи (рiшення вiд 12.07.2013 р. 

№490). ПАТ «КРЕДОБАНК» погоджений як вiдповiдальна особа банкiвської групи, а iншими її 

учасниками є ТОВ «Фiнансова компанiя «IДЕА КАПIТАЛ» та ТОВ «Фiнансова компанiя 

«Приватнi iнвестицiї». 

Крiм цього, ПАТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.01.2016 р. є учасником таких об’єднань, 

професiйних асоцiацiй та саморегулiвних органiзацiй: 

Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 33-Б 

Фонд є державною, спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї державного управлiння у 

сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. Основною цiллю дiяльностi Фонду в Українi є захист 

прав та iнтересiв фiзичних осiб - вкладникiв банкiв, фiлiй iноземних банкiв. ПАТ "КРЕДОБАНК" 

зареєстрований учасником ФГВФО 02.09.1999 р. за реєстрацiйним № 054. Свiдоцтво учасника № 

51 вiд 19.10.2012 р. Участь банку в Фондi регламентується Законом України "Про Фонд 

гарантування вкладiв фiзичних осiб”. 

Асоцiацiя платникiв податкiв. м. Київ, вул. Гончара, 35. 

Асоцiацiя є добровiльною неприбутковою неполiтичною всеукраїнською громадською 

органiзацiєю, що створена на основi єдностi iнтересiв для спiльної реалiзацiї своїх прав i свобод, 

на засадах добровiльностi та рiвноправностi, з метою представництва i захисту прав,економiчних, 

соцiальних, iнших iнтересiв платникiв податкiв на мiсцевому, регiональному, галузевому, 

всеукраїнському рiвнях, а також з метою координацiї та консолiдацiї дiй своїх членiв у сферi 

соцiально-трудових та економiчних вiдносин. ПАТ «КРЕДОБАНК» є членом асоцiацiї з вересня 

2011року, членство носить безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-

господарську самостiйнiсть банку. 

Асоцiацiя банкiв Львiвщини. м. Львiв, вул. Сiчових Стрiльцiв, 11. 

Регiональна банкiвська асоцiацiя. Основнi напрямки дiяльностi АБЛ: сприяння розвитку 

банкiвської справи в регiонi, консолiдацiя банкiвських ресурсiв на вирiшення прiоритетних 

регiональних програм; пiдтримка взаємної довiри, дiлового партнерства та спiвробiтництва мiж 

керiвниками та спецiалiстами банкiвських установ; сприяння створенню правової бази банкiвської 

дiяльностi; захист прав та законних iнтересiв банкiв; розробка та видання iнформацiйних, 

методичних i перiодичних видань з рiзних напрямкiв банкiвської дiяльностi; органiзацiя та 

проведення короткотермiнових цiльових навчальних програм; пiдтримка позитивного iмiджу 

дiяльностi банкiвських установ регiону через засоби масової iнформацiї. 

Членство ПАТ "КРЕДОБАНК" в асоцiацiї носить безстроковий характер та не накладає обмежень 

на фiнансово-господарську самостiйнiсть банку. 

Львiвська торгово-промислова палата. м. Львiв, Стрийський парк, 14. 

Львiвська ТПП є недержавною неприбутковою самоврядною органiзацiєю, що на добровiльних 

засадах об’єднує юридичних осiб та пiдприємцiв, а також їх об’єднання. Серед основних послуг, 

якi надає палата є: проведення семiнарiв, тренiнгiв та iнших навчальних заходiв для дiлових кiл в 

Українi та закордоном; сприяння налагодженню контактiв з зарубiжними партнерами шляхом 

проведення економiчних форумiв, конференцiй, презентацiй, зустрiчей, бiзнес-мiсiй; надання 

консультацiй з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi, допомога в пiдготовцi договорiв; 

третейський суд; послуги по сприянню реалiзацiї торгово-економiчних трансакцiй; оцiнка 

рухомого i нерухомого майна та нематерiальних активiв.  



Членство носить безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську 

самостiйнiсть банку. 

Представництво "Польсько-Українська Господарча Палата". м. Варшава, вул.Трембацька, 4 . м. 

Київ, вул. Р.Окiпної, 2. 

Польсько-Українська Господарча Палата є недержавною самоврядною органiзацiєю, що об'єднує 

iнтереси понад 200 суб'єктiв господарювання рiзних форм власностi з Польщi та України. 

Головним завданням Палати є дiяльнiсть, спрямована на розвиток польсько-українських 

економiчних вiдносин, представлення та захист iнтересiв членiв Палати. Своє завдання Палата 

реалiзовує через: органiзацiю господарчих мiсiй; тренiнгiв та курсiв; семiнарiв та конференцiй; 

професiйне обслуговування виставок ; видання перiодичних рекламних матерiалiв; допомогу та 

пiдтримку пiдприємств у пошуку надiйних торгових партнерiв; тiсну спiвпрацю з Посольством 

України в РП, Посольством РП в Українi, органами державної влади та мiсцевого самоврядування 

. 

Членство носить безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську 

самостiйнiсть банку. 

Професiйна Асоцiацiя Реєстраторiв та Депозитарiїв. м. Київ, вул. Кутузова, 18/7. 

Банк є членом асоцiацiї з 2009 року згiдно вимог "Лiцензiйних умов провадження професiйної 

дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi", затверджених рiшенням ДКЦПФР. 

Асоцiацiя є добровiльною недержавною некомерцiйною органiзацiєю галузi ведення реєстрiв 

власникiв цiнних паперiв, облiку руху цiнних паперiв, депозитарної дiяльностi. Членство носить 

безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську самостiйнiсть банку.  

Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi". м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна 30. 

Банк є членом асоцiацiї з 2009 року, вiдповiдно до вимог ЗУ "Про ЦП i фондовий ринок". 

Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об’єднанням професiйних учасникiв ринку 

цiнних паперiв, що здiйснюють торгiвлю цiнними паперами. Членство носить безстроковий 

характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську самостiйнiсть банку. 

Мiжнародне товариство польських пiдприємцiв в Українi. м. Київ, вул. Рейтарська, 9.оф.1. 

Товариство являє собою платформу комунiкацiї для українсько-польських пiдприємств, для 

польських громадян, якi працюють менеджерами в компанiях iз польським капiталом i в 

мiжнародних корпорацiях України. Свої завдання Товариство реалiзує через надання iнформацiї, 

доступ до бази даних компанiй, що працюють в Українi, органiзацiю та участь у конференцiях, 

семiнарах, iнтеграцiйних зустрiчах, надання консультацiй з питань законодавства, податкiв, 

допомога в оформленнi вiз для українських працiвникiв, переклад та завiрення документiв. 

Членство носить безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську 

самостiйнiсть банку. 

Асоцiацiя "Фондове партнерство". м. Київ, вул. Щорса, 31. 

Банк став членом Асоцiацiї «Фондове Партнерство» (ранiше - Асоцiацiя ПФТС) з метою 

виконання вимоги Лiцензiйних умов провадження торговцями цiнними паперами, у т.ч. банками, 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв - дiяльностi по випуску та обiгу цiнних паперiв. 

Членство носить безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську 

самостiйнiсть банку. 

Асоцiацiя «УкрСВIФТ». м. Київ,вул. Обсерваторна 21 а. 

Асоцiацiя об‘єднує членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними 

повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Цiлями 

Асоцiацiї є: iнформування членiв та користувачiв СВIФТ про тенденцiї розвитку фiнансових 

технологiй та комунiкацiй; формулювання та впровадження полiтики розвитку мiжнародних 

телекомунiкацiйних систем на Українi; представлення iнтересiв українських фiнансових 

органiзацiй, що є членами та користувачами СВIФТ в органах державної влади та законодавчих 

органах. 

ПАТ «КРЕДОБАНК» є членом Асоцiацiї з вересня 2011року, членство носить безстроковий 

характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську самостiйнiсть банку. 

Асоцiацiя «ЄМА». м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, б. 2-Б,оф.177. 

Спецiальне об’єднання банкiвських емiтованих платiжних карток. 



Цiлями Асоцiацiї є: забезпечення функцiонування й удосконалення системи колективної безпеки й 

спiльнi заходи щодо запобiгання шахрайських дiй з використання платiжних карток та 

електронних засобiв розрахунку та розвиток iнструментiв кредитного ризик-менеджменту для 

роздрiбного бiзнесу; забезпечення взаємодiї , представлення iнтересiв та захист законних прав 

членiв Асоцiацiї в державних органах з питань розвитку безготiвкових рахункiв, юридичним i 

технологiчним питанням роздрiбного бiзнесу, безготiвкових платежiв громадян та пiдприємств та 

кредитного ризик-менеджменту; пiдготовка й перепiдготовка спiвробiтникiв банкiв i державних 

органiв, вiдповiдальних за весь спектр питань пов’язаних з безготiвковими розрахунками, 

роздрiбним бiзнесом та ризик-менеджментом. ПАТ «КРЕДОБАНК» є членом Асоцiацiї з 2012 

року, членство носить безстроковий характер та не накладає обмежень на фiнансово-господарську 

самостiйнiсть банку. 

  

Емiтент не проводить спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб у звiтному перiодi не надходили.  

  

Окрема фiнансова звiтнiсть ПАТ КРЕДОБАНК пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, з коригуваннями 

на початкове визнання фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю та переоцiнку будiвель, 

фiнансових активiв для подальшого продажу i фiнансових iнструментiв, що облiковуються за 

справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Основнi принципи 

облiкової полiтики застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi, якщо 

не зазначено iнше. 

Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво пiдготувало фiнансову звiтнiсть Банку вiдповiдно 

до принципу подальшого безперервного функцiонування. Формуючи таке професiйне судження, 

керiвництво врахувало фiнансовий стан Банку, свої iснуючi намiри, постiйну фiнансову пiдтримку 

з боку материнської компанiї, заплановану в бюджетi прибутковiсть дiяльностi у майбутньому та 

доступ до фiнансових ресурсiв, а також проаналiзувало вплив поточної фiнансової та економiчної 

ситуацiї на майбутню дiяльнiсть Банку. 

Фiнансовi iнструменти – основнi термiни оцiнки. Фiнансовi iнструменти вiдображаються за 

справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю залежно вiд їх класифiкацiї.  

Справедлива вартiсть – це цiна, яка була б отримана вiд продажу активу або сплачена за зо-

бов’язанням при звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Найкращим свiдченням  

справедливої вартостi є цiна на активному ринку. Активний ринок – це ринок, на якому операцiї 

щодо активiв i зобов’язань мають мiсце iз достатньою частотою та в достатнiх обсягах для того, 

щоб за-безпечити iнформацiю щодо цiноутворення на поточнiй основi.  

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, що торгуються на активному ринку, оцiнюється як 

добуток цiни котирування на ринку за окремим активом або зобов’язанням та їх кiлькостi, що 

утримується Банком. Цей принцип дотримується, навiть якщо звичайний денний обсяг торгiв на 

ринку не є достатнiм, щоб абсорбувати кiлькiсть iнструментiв, якi утримуються Банком, i якщо 

заява на розмщення усiєї позицiї в межах однiєї транзакцiї може вплинути на цiну котирування.  

Ринковою цiною котирування, яка використовувалася для оцiнки фiнансових активiв, є поточна 

цiна попиту; а ринковою цiною котирування, яка використовувалася для фiнансових зобов'язань - 

поточна цiна пропозицiї. Портфель похiдних фiнансових iнструментiв або iнших фiнансових 

активiв i фiнансових зобов’язань, якi не торгуються на активному ринку, оцiнюється за 

справедливою вартiстю групи фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань на основi цiни, яка 

буде отримана вiд продажу чистої довгої позицiї (активу) за певною групою ризику або вiд 

продажу чистої короткої позицiї (зобов’язання) за певною групою ризику при звичайнiй операцiї 

мiж учасниками ринку на дату оцiнки.  



Це стосується активiв, якi облiковуються за справедливою вартiстю на перiодичнiй основi, якщо 

Банк: (а) управляє групою фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань на основi чистої позицiї 

за певним ринковим ризиком або кредитним ризиком певного контрагента, вiдповiдно до 

внутрiшньої стратегiї iнвестування та управлiння ризиками; (б) надає iнформацiю за групами 

активiв та зобов’язань ключовому управлiнському персоналу; та (в) ринковi ризики, включаючи 

термiн їх впливу на фiнансовi акти-ви та фiнансовi зобов’язання, в основному спiвпадають. 

Методи оцiнки, зокрема, моделi дисконтованих грошових потокiв або моделi, що базуються на 

нещодавнiх операцiях на ринку на загальних умовах або на фiнансових даних об’єктiв iнвестицiй, 

застосо-вуються для оцiнки справедливої вартостi для певних фiнансових iнструментiв, щодо яких 

вiдсутня зовнiшня ринкова iнформацiя щодо цiноутворення. Оцiнки справедливої вартостi 

аналiзуються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi наступним чином: (i) перший рiвень – це 

оцiнки за цiнами котирування (без застосування коригувань) на активних ринках для iдентичних 

активiв та зобов’язань; (ii) другий рiвень – це методики оцiнки з усiма суттєвими параметрами, 

наявними для спостереження за активами та зобов’язаннями, безпосередньо (тобто, цiни) або 

опосередковано (тобто, визначенi на основi цiн), та (iii) третiй рiвень – це оцiнки, якi не базуються 

виключно на наявних на ринку даних (тобто, оцiнка вимагає значного застосування параметрiв, за 

якими вiдсутнi спостереження). Перемiщення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi 

вiдбувається, за припущенням, в кiнцi звiтного перiоду. 

Витрати на проведення операцiї – це притаманнi витрати, що безпосередньо пов’язанi iз 

придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати – це витрати, 

що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на проведення операцiї 

включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi працiвникам, якi виступають у 

якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та дилерам; збори, якi сплачуються 

регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки та збори, що стягуються при 

перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiй або 

дисконтiв за борговими зобов’язаннями, витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних 

витрат чи витрат на зберiгання. 

Амортизована вартiсть – це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 

пога-шення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для фiнансових активiв – мiнус будь-яке 

зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi проценти включають 

амортизацiю вiдстрочених витрат за угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або 

дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки.Нарахованi 

процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований купонний дохiд та 

амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi переносяться на наступнi перiоди при 

первiсному визнаннi, якщо такi є), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової 

вартостi вiдповiдних статей звiту про фiнансовий стан. 

Метод ефективної процентної ставки – це метод розподiлу процентних доходiв або процентних 

витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної процентної ставки 

(ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна процентна ставка 

– це процентна ставка, за якою розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без 

урахування майбутнiх збиткiв за кредитами) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну 

дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до чистої 

балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка використовується для 

дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни 

процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад 

плаваючу ставку, встановлену для даного iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не 

змiнюються залежно вiд ринкових ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом 

всього очiкуваного термiну дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та 

виплати, сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд’ємною частиною ефективної 

процентної ставки. 

При розрахунку амортизацiї основних засобiв, амортизацiї витрат на полiпшення орендованих 

основних засобiв застосовується прямолiнiйний метод розрахунку амортизацiї. Строки корисного 

використання (експлуатацiї) основних засобiв затверджуються Правлiнням банку на кожен 



календарний рiк. 

  

Операцiї Банку органiзованi на основi трьох основних сегментiв банкiвської дiяльностi:  

Послуги фiзичним особам – цей бiзнессегмент включає банкiвськi послуги клiєнтам-фiзичним 

особам з вiдкриття та ведення поточних i ощадних рахункiв, залучення депозитiв, iнвестицiйно-

ощаднi продукти, обслуговування кредитних та дебетових карток, споживчого та iпотечного 

кредитування, операцiї з iноземною валютою.. 

Корпоративна банкiвська дiяльнiсть – цей бiзнес-сегмент включає послуги прямого дебетування 

рахункiв, обслуговування поточних рахункiв, залучення депозитiв, надання кредитних лiнiй у 

формi «овердрафт», надання кредитiв та iнших видiв фiнансування, а також операцiї з iноземною 

валютою.  

Казначейська та iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть – цей бiзнес-сегмент включає торговi операцiї 

з фiнансовими iнструментами, операцiї на ринках капiталу, операцiї з iноземною валютою i 

банкнотами. 

Станом на 1 сiчня 2016 р. кiлькiсть банкiв, що мають лiцензiю Нацiонального банку України на 

здiйснення банкiвських операцiй в Українi склала 117 банкiв, що на 46 банкiв менше порiвняно з 

початком 2014 року. Кiлькiсть банкiв з iноземним капiталом склала 41 банк i скоротилася за рiк на 

10 банкiв, частка iноземного капiталу – 43,3%, що на 10,8 п.п. менше нiж на початку 2015 року. 

Банкiвський сектор України на протязi 2015 року продовжував функцiонувати в «замороженому» 

станi – неплатоспроможнi банки виводилися з ринку, в той час як бiльшiсть життєздатних банкiв 

обмежували свою ринкову активнiсть, очiкуючи розвитку економiчної ситуацiї. 

Дiяльнiсть банкiвського сектору у 2015 роцi вiдбувалась в умовах економiчної рецесiї, яка триває 

вже 3 роки поспiль. Реальний валовий внутрiшнiй продукт України за 2015 рiк скоротився на -

9,9%. При цьому у 4-му кварталi 2015 р. спад ВВП сповiльнився до -1,4% р/р, що є найкращим 

показником за останнi 7 кварталiв. Причинами рецесiї є слабкий внутрiшнiй споживчий попит та 

стрiмке зниження цiн на свiтових сировинних ринках, що погiршує умови для українського 

експорту. Кризовий стан української економiки додатково погiршили росiйська агресiя та 

вiйськовi дiї на Сходi України. Протягом усього року, хоча й з рiзною iнтенсивнiстю, в Українi 

тривало збройне протистояння на окремих територiях Донецької i Луганської областей, а 

територiя АР Крим залишалась окупованою Росiйською Федерацiєю. У результатi цього 

українська влада наразi не може забезпечити виконання законiв України на цiй територiї. 

Кризовi умови пiдсилили проблеми банкiвського сектора, а саме вимушену вiдкриту валютну 

позицiю, слабкi показники капiталiзацiї, недостатнiй рiвень резервування кредитних портфелiв. 

Негативнi наслiдки мала i роздробленiсть банкiвського сектору – велика кiлькiсть «кептивних» 

банкiв, що обслуговують виключно своїх акцiонерiв. Внаслiдок неплатоспроможностi, ризикової 

дiяльностi та невиконання зобов’язань перед вкладниками у 2015 роцi було введено тимчасову 

адмiнiстрацiю у понад 30 українських банкiв, а з початку 2014 року їх кiлькiсть перевищила 60.  

Вiдтiк депозитiв iз банкiвського сектору у 2015 роцi дещо уповiльнився, а за рахунок 

корпоративного сегменту було досягнуто навiть зростання загального обсягу депозитiв у 

нацiональнiй валютi. Проте вiдтiк валютних депозитiв залишався значним внаслiдок негативного 

сприйняття вкладниками обмежень НБУ щодо добових обмежень на виплату валютних депозитiв 

у готiвковiй формi. В цiлому за 2015 рiк депозити клiєнтiв в нацiональнiй валютi зросли на 6,2% 

або на 22,8 млрд. грн., а валютнi депозити скоротилися на -32,1% або на -6,2 млрд. доларiв. Вiдтiк 

валютних депозитiв мав мiсце, насамперед, у роздрiбному сегментi – за пiдсумками року вiдтiк 

досягнув -36,3%, у той час як депозити у нацiональнiй валютi в роздрiбному сегментi скоротилися 

лише на -3,8%. 

Важливо пiдкреслити, що в кризових умовах ПАТ «КРЕДОБАНК» належав до числа банкiв, якi 

користувалися найбiльшою довiрою клiєнтiв. Динамiка депозитiв у Банку була принципово 

кращою порiвняно з сектором – при зростаннi клiєнтських депозитiв в нацiональнiй валютi в 

секторi на 6,2% в ПАТ «КРЕДОБАНК» їх обсяг зрiс аж на 58,6%. Кошти в iноземнiй валютi в ПАТ 

«КРЕДОБАНК» за пiдсумками 2015 року зросли на 4,1%, в той час як в цiлому по банкiвському 

сектору скоротилися на -32,1%. Цьому сприяло те, що на вiдмiну вiд багатьох українських банкiв 



ПАТ «КРЕДОБАНК» дотримувався платiжної дисциплiни, без затримок проводив клiєнтськi 

платежi та своєчасно повертав депозити своїм вкладникам з урахуванням обмежень, встановлених 

Нацiональним банком. 

З огляду на вiдтiк депозитiв та значнi кредитнi ризики кредитна активнiсть банкiв залишалася 

мiнiмальною. Протягом 2015 року кредитний портфель сектору в нацiональнiй валютi скоротився 

на -19,1%, а портфель кредитiв в iноземнiй валютi скоротився на -20,3%.  

Зупинка кредитування, негативний вплив девальвацiї на кредитоспроможнiсть позичальникiв в 

поєднаннi з окупацiєю Криму та вiйськовими дiями на Сходi України пiдтримували тенденцiю 

погiршення якостi кредитного портфелю банкiвського сектору – частка простроченої 

заборгованостi за 2015 рiк за даними Нацiонального банку зросла в 1,6 рази – з 13,5% до 22,1%. 

При цьому мiжнароднi рейтинговi агенцiї оцiнюють частку проблемних кредитiв у понад 50%. 

Подальша девальвацiя гривнi та необхiднiсть формування додаткових резервiв за виданими 

кредитами зумовили рекордний негативний фiнансовий результат українського банкiвського 

сектору. Сукупний збиток сектору (без врахування неплатоспроможних банкiв) у 2015 роцi 

досягнув -67 млрд.гривень порiвняно iз сукупними збитками у -53 млрд.гривень у 2014 роцi. 

Як наслiдок, 2015 рiк став другим поспiль роком вимушеної консолiдацiї банкiвського сектору – 

Нацiональний банк продовжував «очищення» сектору. Протягом минулого року тимчасова 

адмiнiстрацiя була уведена у понад 30 банкiв, при чому 4 з них належало до ТОП-20 найбiльших в 

секторi. Незважаючи на те, що протягом 2015 року Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб 

було виплачено 50,3 млрд.гривень вiдшкодувань приватним вкладникам, банкрутство такої 

кiлькостi банкiв завдало фiнансових втрат для багатьох клiєнтiв юридичних осiб та заможних 

вкладникiв, та послужило причиною втрати ними довiри до банкiвського сектору. Варто 

вiдзначити, що у 2015 роцi, як i роком ранiше, тимчасова адмiнiстрацiя вводилась виключно у 

банки з українським капiталом, проте не була введена до жодного банку iз стратегiчним захiдним 

капiталом. Це стимулювало клiєнтiв до переходу у банки iз захiдним капiталом та позитивно 

вплинуло на динамiку залучення нових клiєнтiв ПАТ «КРЕДОБАНК» (число клiєнтiв зросло на 

13% р/р). 

Протягом 2015 року ПАТ “КРЕДОБАНК” перебував в складi групи II “Великi банки” за 

класифiкацiєю Нацiонального банку України. За рiшенням Комiтету з питань нагляду та 

регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем вiд 31 грудня 2015 року № 

657 критерiї розподiлу банкiв на групи були переглянутi. Згiдно нового розподiлу банкiв на групи 

на 2016 рiк ПАТ «КРЕДОБАНК» вiднесено до групи «Банки iноземних банкiвських груп», у якiй 

вiн займає 11-те мiсце серед 25-ти банкiв.  

Оскiльки за пiдсумками 2015 року динамiка основних бiзнес-показникiв ПАТ «КРЕДОБАНК» 

була вищою за динамiку банкiвського сектору в цiлому, то ринкова частка Банку за 2015 рiк також 

зросла за всiма показниками:  

ПОКАЗНИКИ РИНКОВА ЧАСТКА БАНКУ  

2014 2015 ЗМIНА ЗА РIК 

Чистi активи 0,46% 0,66% + 0,20 п.п. 

Кредити юридичним особам 0,23% 0,36% +0,13 п.п. 

Кредити фiзичним особам 0,65% 0,95% + 0,30 п.п. 

Кошти юридичних осiб 0,51% 0,91% +0,40 п.п. 

Кошти фiзичних осiб 0,47% 0,66% + 0,19 п.п. 

Статутний капiтал 1,07% 1,09% + 0,02 п.п. 

Балансовий капiтал 0,33% 0,82% +0,49 п.п. 

Емiсiя платiжних карток 0,35% 0,43% +0,08 п.п.  

Розраховано на основi даних Нацiонального банку України 

Таким чином, у 2015 роцi ринкова частка Банку за активами досягла найвищого за останнi 6 рокiв 

рiвня у 0,66%. Висока динамiка розвитку бiзнесу у поєднаннi з процесами консолiдацiї 

банкiвського сектору та виведення з ринку неплатоспроможних банкiв, дозволила ПАТ 

«КРЕДОБАНК» помiтно пiдвищити свої рейтинговi позицiї в банкiвському секторi. У ранкiнгу 

банкiв ПАТ «КРЕДОБАНК» увiйшов або упритул наблизився до ТОП-20 провiдних українських 

банкiв, зокрема, за такими показниками як активи, кредити фiзичним особам, портфель цiнних 



паперiв, чистий процентний дохiд, чистий комiсiйний дохiд, кiлькiсть активних платiжних карт, 

кiлькiсть вiддiлень та банкоматiв та iн. 

ПАТ “КРЕДОБАНК” здiйснює свою дiяльнiсть як унiверсальний комерцiйний банк, що надає 

послуги як юридичним, так i фiзичним особам. Банк застосовує рiзнi методи конкуренцiї з огляду 

на специфiку окремих продуктових ринкiв та сегментних груп клiєнтiв – пропонуючи клiєнтам 

гарантiї надiйностi їх коштiв як учасник групи капiталу найбiльшого польського банку PKO Bank 

Polski SA, розробляючи зручнi продукти, якi вiдповiдають потребам клiєнтiв за конкурентною 

цiною та забезпечуючи вiдповiдну якiсть сервiсу. Сезонний фактор не має значного впливу на 

дiяльнiсть ПАТ “КРЕДОБАНК”. 

Враховуючи наявнiсть у ПАТ “КРЕДОБАНК” стратегiчного iноземного капiталу, основними його 

конкурентами є iншi банки з iноземним капiталом, стратегiчними прiоритетом яких визначено 

розвиток роздрiбного бiзнесу та обслуговування малого та середнього бiзнесу.  

Основним каналом продажу продуктiв та послуг ПАТ “КРЕДОБАНК” є мережа його установ, яка 

станом на 01 сiчня 2016 року включала 110 вiддiлень та охоплювала майже всi областi України, за 

виключенням Луганської, Полтавської та територiї анексованої АР Крим. З метою безпеки 

клiєнтiв та працiвникiв Банку протягом усього 2015 року було призупинено роботу на територiї 

Донецької областi до часу припинення вiйськових дiй та нормалiзацiї ситуацiї в цьому регiонi. 

Додатковими каналами продажу є мережа власних банкоматiв ПАТ “КРЕДОБАНК”, яка нараховує 

понад 280 одиниць, а також сучаснi системи дистанцiйного обслуговування клiєнтiв за допомогою 

мережi Iнтернет та телефону. 

Здiйснюючи свою дiяльнiсть на територiї 22 областей України та м. Києва, ПАТ «КРЕДОБАНК» в 

той же час залишається одним iз регiональних лiдерiв на територiї Львiвської областi та Захiдної 

України. За даними НБУ на ринку Львiвської областi ринкова частка ПАТ «КРЕДОБАНК» досягає 

20% за залученими коштами юридичних осiб, 7% за кредитами, наданими юридичним особам, 6% 

за залученими коштами фiзичних осiб та 5% за кредитами, наданими фiзичним особам.  

Дiяльнiсть ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 роцi буде здiйснюватися вiдповiдно до “Стратегiї ПАТ 

“КРЕДОБАНК” на 2015-2016 рр. Дiюча Стратегiя на 2015-2016 рр. передбачає органiчний рiст 

Банку та подальший розвиток розпочатих у попереднi роки успiшних бiзнес-iнiцiатив 

(автокредитування, агрокредитування, ефективна CRM-система та iн..), але враховує як новi 

ринковi можливостi, так i новi загрози та погiршення зовнiшнiх умов дiяльностi. Для 

впровадження оновленої Стратегiї в ПАТ "КРЕДОБАНК" триває реалiзацiя понад 10 стратегiчних 

проектiв в рiзних сферах дiяльностi.  

  

За перiод 2011-2015рр придбано основних засобiв на суму 236 660 тис.грн. ,а лiквiдовано 

основних засобiв на суму 155 974 тис.грн.  

Протягом 2015р придбано основних засобiв на суму 68 804 тис.грн. i лiквiдовано 21 455 тис.грн ,а 

саме земля та власнi булiвлi згiдно договорi куплi-продажу, внаслiдок чого зменшилась балансова 

вартiсть основних засобiв на 1 954 тис.грн. Вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi розмiр протягом року не було. 

  

У вереснi 2015 року Банк, на пiдставi гарантiйного листа материнської компанiї (PKO BP S.A.), 

отримав дозвiл Нацiонального банку України на дострокове погашення субординованого боргу в 

сумi 15 000 тисяч доларiв США, залученого вiд PKO BP S.A. в 2010 роцi, за умови подальшого 

спрямування материнською компанiєю не пiзнiше року вказаної суми на пiдвищення статутного 

капiталу Банку. Кошти були отриманi Банком та облiковуються на момент складання звiтностi як 

незареєстрованi внески до статутного капiталу в розмiрi 330 000 тисяч гривень. У листопадi 2015 

року мiж PKO BP S.A та Банком укладено договiр купiвлi-продажу акцiй Банку нової емiсiї. 

Вiдповiдно до умов договору PKO BP SA придбав 33 000 000 000 акцiй Банку загальною вартiстю 

330 000 тисяч гривень, сплативши номiнальну вартiсть акцiй (0,01 гривнi за акцiю). 

Протягом 2015 року у складi операцiй з акцiонером вiдображено списання в сумi 12 941 тисячi 



гривень залишку неамортизованої премiї за субординованим боргом, що виникла внаслiдок 

перегляду ефективної процентної ставки в попереднiх перiодах. 

Станом на звiтну дату на рахунках Банку розмiщенi кошти дочiрньої компанiї ТзОВ "ФК "Iдеа 

Капiтал" (бiльш детальна операцiя щодо операцiй не може бути оприлюднена, оскiльки вiдповiдно 

до ст.60,62 ЗУ "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" становить банкiвськi таємницю. 

Для оцiнки активiв i зобов'язань за операцiями з афiлыйованими особами банк використовує чиннi 

положення НБУ, положення МСФО та облiковi полiтики Банку на загальних засадах. 

  

Примiщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, або переоцiненою вартiстю, як описано нижче, за 

вирахуванням накопиченого зносу та резерву пiд знецiнення (у разi необхiдностi). 

Протягом 2012 року Банк змiнив свою облiкову полiтику щодо оцiнки вартостi власних будiвель, 

включених у групу "Примiщення i вдосконалення орендованого майна", пiсля визнання. 

Починаючи з 2012 року земля i будiвлi облiковуються за моделлю переоцiнки. На дату переоцiнки 

накопичена амортизацiя будiвель була виключена iз балансової вартостi активiв, а чиста вартiсть 

була скоригована до переоцiненої вартостi активiв. 

Власнi будiвлi Банку пiдлягають регулярнiй переоцiнцi для того, щоб балансова вартiсть суттєво 

не вiдрiзнялася вiд тiєї, яка була б визначена iз застосуванням справедливої вартостi на кiнець 

звiтного перiоду. Збiльшення балансової вартостi в результатi переоцiнки зараховується до складу 

iншого сукупного доходу та переоцiнки в капiталi. Зменшення вартостi активiв, в межах 

проведеної ранiше переоцiнки, визнається у складi iншого сукупного доходу i знижує ранiше 

визнану переоцiнку в капiта-лi. Iнше зменшення вартостi вiдображається у прибутку чи збитку за 

рiк. Резерв переоцiнки землi та будiвель, включений у капiтал, переноситься безпосередньо на 

нерозподiлений прибуток в момент списання або вибуття активу. 

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.  

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду керiвництво Банк оцiнює наявнiсть ознак знецiнення 

примiщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання. Якщо такi ознаки iснують, 

керiвництво розраховує вартiсть вiдшкодування, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус 

витрати на продаж або вар-тостi використання, залежно вiд того, яка з цих сум бiльша. Балансова 

вартiсть активу зменшується до вартостi вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у 

прибутку чи збитку за рiк. 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 спра-ведливої вартостi за мiнусом витрат на 

продаж.  

Прибуток або збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння суми 

надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у прибутку чи збитку за рiк (у складi iнших 

операцiйних доходiв або витрат). 

Земля та незавершене будiвництво не амортизуються. Амортизацiя об’єктiв примiщень, 

вдосконалень орендованого майна та обладнання розраховується лiнiйним методом з метою 

рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх 

експлуатацiї . 

Екологiчнi питання не мають суттєвого впливу на використання активiв Банку. 

В 2016 роцi ПАТ „Кредобанк” передбачено капiтальних iнвестицiй на суму 337,8 млн. грн.,  

в т.ч. в розвиток iнформацiйних технологiй (223,1 млн. грн.), розвиток систем безпеки (51,3 млн. 

грн.), пiдтримку функцiонування та розвиток мережi (48,4 млн. грн.), в розвиток бiзнесу платiжних 

карток (12,1 млн. грн.). 

  

Зважаючи на вкрай несприятливi умови зовнiшнього середовища, а також внаслiдок традицiйно 

низького рiвня захисту прав кредиторiв, неефективної роботи судової системи та недолiкiв 



нормативно-правового регулювання дiяльностi банкiвського сектору, впродовж 2015 року 

операцiйне середовище дiяльностi ПАТ «КРЕДОБАНК» та iнших українських банкiв залишалося 

надзвичайно складним. Крiм безпосередньо економiчних чинникiв, критичнi ризики для 

стабiльностi банкiвського сектору пов’язанi iз зовнiшньополiтичною ситуацiєю та воєнною 

агресiєю Росiйської федерацiї щодо України, а також розвитком внутрiшньої суспiльно-полiтичної 

ситуацiї. 

Особливо значний вплив на дiяльнiсть ПАТ «КРЕДОБАНК» та банкiвського сектору України має 

валютна та монетарна полiтика Нацiонального банку України. Суттєва девальвацiя нацiональної 

валюти або вiдновлення дефiциту гривневої лiквiдностi на ринку матимуть негативний вплив на 

результати дiяльностi ПАТ «КРЕДОБАНК» та iнших українських банкiв.  

За пiдсумками 2015 року основними макроекономiчними ризиками для дiяльностi банкiвського 

сектору України та ПАТ «КРЕДОБАНК» як його складової частини є наступнi:  

-суттєве зниження економiчної активностi, глибока рецесiя в економiцi України;  

- банкiвська система залишається вразливою до операцiйного та регуляторного ризикiв внаслiдок 

низького рiвня захисту прав кредиторiв в Українi, недосконалої нормативно-правової бази, частих 

змiн регуляторних вимог з боку Нацiонального банку України; 

- нацiональна валюта України не є вiльно конвертованою за межами України, у сферi валютних 

операцiй встановлений обмежувальний контроль; 

- банкiвська система с особливо вразлива до валютно-курсової полiтики держави, що зумовлено 

значною часткою валютних кредитiв у кредитних портфелях банкiв, а вiдсутнiсть чiтких 

орiєнтирiв валютно-курсової полiтики Нацiонального банку України вносить елемент 

невизначеностi при плануваннi валютної структури активiв та пасивiв українських банкiв; 

- кризовi явища в економiцi негативно впливають на українських позичальникiв та на їхню 

спроможнiсть повернути отриманi ними кредити. Оскiльки значна частина кредитiв була надана в 

iноземних валютах, девальвацiя гривнi вiдносно цих валют суттєво впливає на спроможнiсть 

позичальникiв обслуговувати кредити. За оцiнками мiжнародних рейтингових агентств частка 

проблемних кредитiв в банкiвському секторi України досягає рiвня у 40-50% з тенденцiєю до 

подальшого зростання. 

- вiйськовi дiї на Сходi України, окупацiя АР Крим, нестабiльна ситуацiя на нацiональному 

фiнансовому ринку негативно вплинули на ринок багатьох видiв застави, особливо нерухомого 

майна, що стало причиною падiння лiквiдностi окремих категорiй активiв. У результатi, фактична 

вартiсть реалiзацiї застави, пiсля звернення стягнення на предмет застави у майбутньому, може 

вiдрiзнятись вiд оцiночної вартостi; 

- для банкiвського сектору не вирiшеною залишається проблема дефiциту довго- i 

середньострокової лiквiдностi у нацiональнiй валютi, що пiдкреслює критичну залежнiсть банкiв 

вiд механiзмiв рефiнансування з боку Нацiонального банку України. 

ПАТ «КРЕДОБАНК» усвiдомлює значнi ризики як для банкiвського сектору в цiлому, так i для 

Банку зокрема, що пов’язанi iз зовнiшнiми факторами. Хоча з 3-го кварталу 2015 спостерiгається 

уповiльнення темпiв рецесiї в Українi i це дає пiдстави очiкувати вiдновлення економiчного росту 

у 2016 роцi, проте кон’юнктура свiтових ринкiв залишається несприятливою для українського 

експорту. За прогнозом МВФ (актуальним на дату пiдготовки цього Звiту) у 2016 роцi ВВП 

України може зрости на 2%, а iнфляцiя знизиться до 14,6% р/р. 

В основi базового прогнозу на 2016 рiк лежить припущення, що ситуацiя на Сходi України не 

погiршуватиметься, спiвпраця з МВФ продовжиться, Україна виконуватиме зобов’язання за 

програмою EFF, а українська влада проводитиме реформи – у фiнансовiй, бюджетнiй, 

енергетичнiй та економiчнiй сферах, що матиме позитивний вплив на економiчне вiдновлення. 

Iншими ключовими очiкуваннями є подальше нарощення обсягiв виробництва, вiдновлення 

депозитної бази та кредитної активностi. Позитивну роль також вiдiграватиме набуття чинностi 

угодою про зону вiльної торгiвлi мiж Україною та ЄС.  

В той же час, економiчна ситуацiя у 2016 роцi має значний ступiнь невизначеностi i залежить вiд 

розвитку ситуацiї на Сходi України, обумовлених цим суспiльно-полiтичних подiй та здатностi 

влади проводити реформи та запроваджувати непопулярнi заходи. Суттєвий негативний ефект на 

економiчне зростання матиме подальше погiршення торговельних вiдносин з Росiйською 



Федерацiєю та блокування нею транзиту українського експорту до третiх країн. В банкiвському 

секторi iстотною проблемою залишатимуться високi кредитнi ризики, недостатнiй рiвень захисту 

прав кредитора з боку судової системи та вiдсутнiсть достатньої кiлькостi платоспроможних 

позичальникiв. 

Важливим чинником, що визначає стiйкiсть ПАТ “КРЕДОБАНК” до зовнiшнiх загроз залишається 

значна пiдтримка з боку стратегiчного акцiонера – найбiльшого польського банку PKO Bank Polski 

S.A. як у формi фiнансових iнвестицiй, так i всебiчної технологiчної та методологiчної пiдтримки, 

що дозволяє ПАТ “КРЕДОБАНК” успiшно використовувати досвiд бiльш розвинутого польського 

фiнансового ринку.  

  

Протягом 2015 року ПАТ "КРЕДОБАНК" сплачено штрафiв та пенi на суму 457 тис.грн. 

  

Ризик лiквiдностi – це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при виконаннi 

фiнансових зобов’язань. Банк щодня стикається з цим ризиком у зв’язку з вимогами щодо 

використання його вiльних грошових коштiв за депозитами «овернайт», поточними рахунками, 

депозитами, строк погашення яких настає незабаром, наданням кредитiв, гарантiями та у зв’язку з 

процентною маржею та iншими вимогами щодо похiдних iнструментiв, розрахунок за якими 

здiйснюється грошовими коштами. Банк не володiє грошовими ресурсами, достатнiми для 

покриття всiх цих потреб, оскiльки досвiд показує, що мiнiмальний рiвень реiнвестування коштiв, 

строк погашення яких настає, можна передбачити з високою ймовiрнiстю. Управлiння ризиком 

лiквiдностi здiйснює Комiтет з управлiння активами та пасивами Банку. 

Банк прагне пiдтримувати стабiльну базу фiнансування, яка складається переважно iз 

заборгованостi перед iншими банками, депозитiв юридичних та фiзичних осiб, боргових цiнних 

паперiв та субордино-ваного боргу, а також iнвестує кошти у портфелi лiквiдних активiв для того, 

щоб мати можливiсть оперативно та безперешкодно виконати непередбачуванi вимоги щодо 

лiквiдностi. 

Управлiння лiквiднiстю Банку вимагає проведення аналiзу рiвня лiквiдних активiв, необхiдного 

для врегулювання зобов’язань при настаннi строку їх погашення, забезпечення доступу до рiзних 

джерел фiнансування, наявностi планiв у випадку виникнення проблем з фiнансуванням та 

здiйснення контролю за вiдповiднiстю балансових нормативiв лiквiдностi нормативним вимогам.  

Банк щоденно розраховує нормативи лiквiдностi вiдповiдно до вимог Нацiонального банку 

України.  

Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання вимог до капiталу Банку, 

встановлених Нацiональним банком України, спроможностi Банку функцiонувати як безперервно 

дiюче пiдприємство. На думку керiвництва, загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснює 

Банк, дорiвнює сумi капiталу, показаного у звiтi про фiнансовий стан. Сума капiталу, управлiння 

яким здiйснює Банк станом на 31 грудня 2015 року, складає 829 956 тисячi гривень. Контроль за 

дотриманням нормативу достатностi капiталу Банку, встановленого Нацiональним банком 

України, здiйснюється щодекадно. Оцiнка iнших цiлей управлiння капiталом здiйснюється 

щороку. 

  

Станом на 31 грудня 2015 року Банк мав капiтальнi зобов’язання, передбаченi контрактами, щодо 

примiщень та обладнання на загальну суму 12 869 тисяч гривень та щодо нематерiальних активiв – 

7 211 тисяч гривень. Банк видiлив ресурси, необхiднi для виконання цих зобов’язань. Керiвництво 

Банку вважає, що майбутнi чистi доходи та фiнансування будуть достатнiми для покриття цих та 

подiбних зобов’язань. 

Зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням. Головною метою цих iнструментiв є забезпечення 

наявностi грошових коштiв для задоволення фiнансових потреб клiєнтiв. Гарантiї та акредитиви 

«стендбай», якi являють собою безвiдкличнi гарантiї того, що Банк здiйснить платежi на користь 

третiх сторiн у випадку невиконання клiєнтами своїх зобов’язань, мають той самий кредитний 



ризик, що i кредити. Документарнi та товарнi акредитиви, що являють собою письмовi 

зобов’язання Банку за дорученням своїх клiєнтiв, якi уповноважують третi сторони вимагати вiд 

Банку оплати у встановлених сумах вiдповiдно до конкретних умов, забезпечуються партiями 

товару, до яких вони вiдносяться, або грошовими депозитами, отже, мають менший рiвень ризику, 

нiж кредити. 

Зобов’язання щодо надання кредитiв являють собою невикористанi суми, призначенi для 

кредитування у формi кредитiв, гарантiй та акредитивiв. Стосовно кредитного ризику за 

зобов’язаннями щодо надання кредитiв Банк наражається на потенцiйнi збитки в загальнiй сумi 

невикористаних зобов’язань у разi списання невикористаної суми таких кредитiв. Проте можлива 

сума збиткiв є меншою за загальну суму невикористаних зобов’язань, оскiльки виконання 

бiльшостi зобов’язань щодо надання кредитiв залежить вiд дотримання клiєнтами певних 

кредитних стандартiв. Банк вiдстежує строки до погашення зобов’язань щодо надання кредитiв, 

оскiльки бiльш довгостроковi зобов’язання зазвичай характеризуються вищим кредитним 

ризиком, нiж короткостроковi. Станом на 31 грудня 2015 року усi зобов’язання з надання кредитiв 

є вiдкличними i становлять 833 355 тисячi гривень. Загальна сума невиконаних зобов’язань за 

кредитами, iмпортними акредитивами та гарантiями за угодою необов’язково являє собою 

майбутнi потреби у грошових коштах, оскiльки строк дiї таких фiнан-сових iнструментiв може 

закiнчитися без фiнансування.  

  

Дiяльнiсть ПАТ «КРЕДОБАНК» у 2016 роцi буде здiйснюватися вiдповiдно до “Стратегiї ПАТ 

“КРЕДОБАНК” на 2015-2016 рр., затвердженої Спостережною Радою Банку у груднi 2014 року. 

Стратегiя передбачає органiчний рiст Банку з бiльш чiткою географiчною концентрацiєю його 

дiяльностi – стратегiчними регiонами для розвитку Банку у наступнi 2 роки будуть Захiдна 

Україна та мiсто Київ. ПАТ «КРЕДОБАНК» залишатиметься банком для роздрiбних клiєнтiв та 

МСБ, але також прагнутиме залучати корпоративних клiєнтiв високої якостi, тобто клiєнтiв з 

прозорим бiзнесом та високою кредитоспроможнiстю. При цьому Банк буде забезпечувати 

належну диверсифiкацiю кредитного ризику. ПАТ «КРЕДОБАНК» прагне бути унiверсальним 

партнером для своїх клiєнтiв, пропонуючи бiльше тим клiєнтам, кого добре знає. 

Наприкiнцi 2015 року Правлiнням ПАТ «КРЕДОБАНК» було iнiцiйовано часткову актуалiзацiю 

(модифiкацiю) затвердженої Стратегiї, що обумовлено такими факторами: 

- потребою врахування останнiх макроекономiчних тенденцiй, зокрема, бiльш глибокого спаду 

ВВП та значної девальвацiї гривнi, змiн у регуляторному середовищi та iн.; 

- фактичними результатами Банку за пiдсумками 2015 року, якi за багатьма показниками суттєво 

перевищили плановий рiвень, передбачений у дiючiй Стратегiї; 

- потребою вiдобразити та врахувати новi пропозицiї щодо розвитку окремих бiзнес-напрямкiв 

Банку у 2016 роцi. 

Незважаючи на внесенi змiни, головними iдеями Стратегiї ПАТ «КРЕДОБАНК» залишаються 

спецiалiзацiя та концентрацiя. Це означає, що ПАТ «КРЕДОБАНК» не ставить перед собою 

завдання бути найбiльшим банком, бути повсюди чи бути «банком для всiх», а, натомiсть, 

продовжує розвиток у вiдповiдностi до стратегiчних прiоритетiв. 

Мiсiя ПАТ "КРЕДОБАНК" – бути надiйним фiнансовим партнером для клiєнтiв i привабливим 

роботодавцем для працiвникiв. Завдяки спецiалiзацiї i концентрацiї ресурсiв Банк прагне досягти i 

пiдтримувати довгострокову стабiльнiсть бiзнесу, забезпечуючи тим самим рентабельнiсть 

iнвестицiй своїх акцiонерiв. 

Головною стратегiчною метою ПАТ «КРЕДОБАНК» є прибуткова дiяльнiсть. Iншими важливими 

цiльовими показниками є зниження вiдношення «Витрати/Доходи», пiдтримання рiвня чистої 

процентної маржi вище середньої в банкiвському секторi та збереження помiрного «апетиту на 

ризик», що означає високi вимоги до кредитоспроможностi позичальникiв та невисоку частку 

простроченої заборгованостi в кредитному портфелi. Для реалiзацiї оновленої Стратегiї в ПАТ 

"КРЕДОБАНК" реалiзуються ряд стратегiчних проектiв в рiзних сферах дiяльностi. Одна частина з 

них скерована на зростання доходiв Банку, а друга частина – на обмеження та оптимiзацiю його 

витрат.  



  

Банк не проводить дослiджень та розробок. 

  

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв 

активiв емiтента вiдсутнi. 

На звiтну дату Банк виступає стороною у 1499 судових спорах щодо надання фiнансових послуг 

пов’язаних iз кредитними операцiями з клiєнтами зокрема: в якостi Позивача у 1429 справах щодо 

примусового стягнення заборгованостi на суму 479 432 тис. грн. та у 69 справах у якостi 

вiдповiдача на загальну суму 1 678 тис. грн.  

Банк також виступає стороною у 17 судових спорах щодо надання фiнансових послуг не 

пов’язаних iз кредитними операцiями, зокрема: в якостi Позивача у 2 справi щодо вiдшкодування 

заподiяних збиткiв у зв’язку iз вчиненням кримiнальних правопорушень на суму 499 тис. грн. та у 

якостi Вiдповiдача у 15 справах на загальну суму 23 248 тис. грн. 

Банк виступає стороною у 24 судових спорах, що не пов’язаннi iз наданням Банком фiнансових 

послуг, зокрема: в якостi Позивача у 9 справах щодо оскарження рiшень органiв державної влади, 

та у 3 справах у якостi Позивача щодо справ пов’язаних iз стягненням коштiв на користь Банку в 

сумi 161тис. грн та у якостi Вiдповiдача у 9 справах щодо стягнення з Банку коштiв та визнання 

недiйсним та скасування рiшень Спостережної Ради ПАТ "КРЕДОБАНК", поновлення на роботi, 

на загальну суму 1 438 тис. грн. 

Дочiрня компанiя виступає у 5 справах пов’язаних iз банкрутством на загальну суму 37 919 тис. 

грн, у 34 справах пов’язаних iз кредитними операцiями (у т.ч. щодо звернення стягнення), зокрема 

в якостi Позивача у 34 справах на загальну суму 245 983 тис. грн., та у якостi Вiдповiдача у 5 та як 

Позивача у 2 справах немайнового характеру щодо визнання недiйсними кредитних договорiв та 

договорiв застави, поруки, iпотеки. 

  

Головною стратегiчною метою Банку є прибуткова дiяльнiсть. Мiсiя Банку – бути надiйним 

фiнансовим партнером для клiєнтiв i привабливим роботодавцем для працiвникiв. Завдяки 

спецiалiзацiї i концентрацiї ресурсiв Банк прагне досягти i пiдтримувати довгострокову 

стабiльнiсть бiзнесу, забезпечуючи тим самим рентабельнiсть iнвестицiй своїх акцiонерiв. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
406319 434816 7668 9259 413987 444075 

будівлі та 

споруди 
268040 266343 7668 9259 275708 275602 

машини та 

обладнання 
96945 112532 0 0 96945 112532 

транспортні 

засоби 
10607 13370 0 0 10607 13370 

земельні ділянки 2446 2419 0 0 2446 2419 

інші 28281 40152 0 0 28281 40152 

2. Невиробничого 

призначення: 
6655 5784 8960 8950 15615 14734 

будівлі та 

споруди 
1976 1834 0 0 1976 1834 

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 8928 8928 8928 8928 

інші 4679 3950 32 22 4711 3972 

Усього 412974 440600 16628 18209 429602 458809 

Опис Примiщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю, або переоцiненою вартiстю,за вирахуванням 

накопиченого зносу та резерву пiд знецiнення. 

Земля та незавершене будiвництво не амортизуються. Амортизацiя об’єктiв примiщень, 

вдосконалень орендованого майна та обладнання розраховується лiнiйним методом з метою 

рiвномiрного зменшення первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх 

експлуатацiї за наступними нормами: 

Строки експлуатацiї (у роках) 

Примiщення 70 

Меблi та пристосування 5-15 

Транспортнi засоби 7 

Комп’ютери та обладнання 5-15 

Вдосконалення орендованого майна - протягом строку оренди. 

Первiсна вартiсть примiщення, вдосконалення орендованого майна, обладнання та нематерiальнi 

активи всього становлять 818508 тис.грн., накопичена амортизацiя 301919 тис.грн. 

Станом на 31.12.2015р. Банк не має основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством 

України обмеження щодо володiння, користування та розпорядження; основних засобiв та 

нематерiальних активiв оформлених у заставу; основних засобiв вилучених з експлуатацiї на 

продаж. 

Власнi будiвлi були оцiненi за ринковою вартiстю станом на 31 грудня 2015 року. Оцiнка була 

здiйснена методом порiвняння аналогiв, на пiдставi звiтiв внутрiшнього оцiнювача, який володiє 

вiдповiдною професiйною квалiфiкацiєю i має актуальний досвiд оцiнки майна з аналогiчним 



розташуванням та категорiєю. В основу оцiнки була покладена ринкова вартiсть активiв. Оскiльки 

станом на 31 грудня 2015 року рiзниця мiж балансовою та ринковою вартiстю будiвель виявилась 

неiстотною, переоцiнка не проводилася.  

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 936034 X X 

у тому числі:   

мiжбанкiвськi кредити 31.12.2015 168013 1.8 05.01.2016 

мiжбанкiвськi кредити 31.05.2011 768021 3.24 05.06.2016 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 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 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 6506294 X X 

Усього зобов'язань X 7442328 X X 

Опис: д/н 



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 

19.02.2015 20.02.2015 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

29.04.2015 30.04.2015 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

26.11.2015 27.11.2015 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

01.12.2015 01.12.2015 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПрАТ "КПМГ Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01010 м.Київ, 

вул.Московська, 32/2 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
№2397 26.01.2001 

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** 

344 П 000344 13.08.2013 до 

24.12.2020 року 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Звiт незалежних аудиторiв (аудиторський висновок) 

Правлiнню Публiчного акцiонерного товариства "Кредобанк" 

Ми провели аудит окремої фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Кредобанк" ("далi - Банк"), що 

додається, яка включає окремий звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2015 р., окремi звiти про прибутки та збитки та 

iнший сукупний дохiд, про змiни у власному капiталi i про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену 

дату, та примiток, якi включають стислий виклад важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi 

примiтки. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за окрему фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї окремої фiнансової звiтностi 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання окремої фiнансової звiтностi, яка не 

мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудиторiв 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї окремої фiнансової звiтностi на основi результатiв 

проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi 

Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №320/1 вiд 29 грудня 2015 р. Цi стандарти 

вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 

впевненостi, що окрема фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у окремiй 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень окремої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом 

господарювання окремої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. 

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, 

зроблених управлiнським персоналом, та загального подання окремої фiнансової звiтностi. 



Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

На нашу думку, окрема фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Банку 

на 31 грудня 2015р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Пояснювальнi параграфи 

Ми звертаємо увагу на те, що вiдображенi порiвняльнi показники, за винятком коригувань, описаних у Примiтцi 3 до 

окремої фiнансової звiтностi, базуються на окремiй фiнансовiй звiтностi Банку станом на 31 грудня 2014 року та за 

рiк, що закiнчився на зазначену дату, яка перевiрялась iншим аудитором, звiт якого вiд 25 березня 2015 року мiстить 

безумовно-позитивний висновок про цю фiнансову звiтнiсть. В межах нашого аудиту окремої фiнансової звiтностi 

Банку станом на 31 грудня 2015 року та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, ми провели аудит коригувань, 

описаних у Примiтцi 3 до окремої фiнансової звiтностi станом на 31 грудня 2014 року та за рiк, що закiнчився на 

зазначену дату. На нашу думку, такi коригування є доцiльними i були застосованi належним чином. Ми не були 

залученi до проведення аудиту, огляду або застосування будь-яких процедур до окремої фiнансової звiтностi станом 

на 31 грудня 2014 року та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, в цiлому. Ми не змiнювали нашу думку у зв'язку з 

цим питанням. 

Також, ми звертаємо увагу на Примiтку 2 до окремої фiнансової звiтностi, в якiй iдеться про полiтичнi та соцiальнi 

протести в Українi, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, якi розпочались у листопадi 2013 р. i 

наростали у 2014 р. та у подальшому. Цi подiї, посилання на якi мiститься у Примiтцi 2, негативно вплинули та 

можуть надалi мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку, характер якого на поточний 

момент визначити неможливо. Ми не змiнювали нашу думку у зв'язку з цим питанням. 

ПрАТ "КПМГ Аудит"  

Свiдоцтво Аудиторської палати України №2397 вiд 26 сiчня 2001 року 

Код ЄДРПОУ 31032100 

Свiдоцтво НБУ про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторської перевiрки 

банкiв №0000012 вiд 17 вересня 2012 року, рiшення №39 

Пархоменко Ганна, Заступник Директора 

Сертифiкований аудитор 

Сертифiкат АПУ: 0085 вiд 29 жовтня 2009 р. 

Свiдоцтво НБУ: 0000044 вiд 20 вересня 2007 р. 

9 березня 2016 р. 



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 1 0 

3 2013 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): д/н 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  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): д/н 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): д/н Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  8 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  6 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  6 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності X 
 

Інше (запишить) д/н 

 

Протягом звiтного перiоду Спостережна Рада ПАТ «КРЕДОБАНК» виконувала завдання, 

визначенi законодавством України та Статутом ПАТ «КРЕДОБАНК», що вiдображено у Звiтi про 

її дiяльнiсть. Звiт про дiяльнiсть Спостережної Ради у 2015 роцi розглянутий та затверджений 

Загальними зборами акцiонерiв 27.04.2016 р. 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

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)  комiтентiв не створено. 



Інші (запишіть)  - 

 

- 

 

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)  Члени Спостережної Ради - 

представники мажоритарного 

акцiонера (6 членiв) не отримують 

винагороди. Двоє незалежних 

членiв Спостережної Ради 

отримують винагороду в 

залежностi вiд їх участi в 

засiданнях Ради та кiлькостi 

проголосованих ними рiшень, якi 

прийнято без скликання засiдань 

Спостережної Ради. 

 

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): д/н 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 
 

X 



корпоративного управління або фінансового менеджменту)  

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  д/н 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 6 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 5 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так 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 Так Ні 

 

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) Так 

 

 

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):  д/н 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Так Так Так Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Так Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Так Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні 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 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) д/н 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Завершення допустимого перiоду 

спiвпрацi з одним аудитором. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Iншi державнi контролюючi та 

регуляторнi органи (плановi 

перевiрки). 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 



З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  Останню перевiрку Ревiзiйна 

Комiсiя Банку здiйснювала 

вiдповiдно до Плану роботи 

Ревiзiйної Комiсiї Банку на 2015р.  

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): д/н  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

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: д/н  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

д/н  

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 

д/н 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

ПАТ "КРЕДОБАНК" створений для надання клiєнтам банкiвських та iнших фiнансових послуг та 

здiйснення iншої дiяльностi з метою одержання прибутку, забезпечення захисту законних 

iнтересiв вкладникiв i клiєнтiв Банку. Предметом дiяльностi Банку є надання на договiрних умовах 

юридичним i фiзичним особам банкiвських та iнших фiнансових послуг, якi не забороненi 

законодавством України. 

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. 

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spolka Akcyjna (ПОЛЬСЬКИЙ АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

«ЗАГАЛЬНА ОЩАДНА КАСА»), адреса: Республiка Польща, 02 – 515, м. Варшава, вул. 

Пулавська,15, якому належить 191 063 171 008 простих iменних акцiй попереднiх емiсiй, та 33 000 

000 000 простих iменних акцiй нової емiсiї, звiт про розмiщення яких на звiтну дату не 

зареєстрований, тобто володiє 99,5655% вiд кiлькостi акцiй попереднiх емiсiй та 99,6293% вiд 

загальної кiлькостi емiтованих акцiй. 

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. 

Iнформацiя вiдсутня. 

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 Банком сплачено штрафiв на суму 457 тис.грн. Iнформацiя щодо заходiв 

впливу, застосованих щодо членiв Спостережнох ради та виконавчого органу вiдсутня. 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

У своїй дiяльностi ПАТ “КРЕДОБАНК” (Банк) видiляє наступнi види суттєвого банкiвського 

ризику: 1) кредитний ризик 2) ризик процентної ставки 3) валютний ризик 4) ризик лiквiдностi 5) 

операцiйний ризик 6) ризик моделей Також Банк видiляє такi види банкiвського ризику як – 

комплаєнс-ризик, бiзнес-ризик, ризик макроекономiчних змiн, ризик втрати репутацiї, ризик цiни 

цiнних паперiв, ризик капiталу. Основнi норми управлiння ризиками визначає Стратегiя 

управлiння банкiвським ризиком в КРЕДОБАНКу. Стратегiя управлiння ризиками, передбачає 

безперервний аналiз iснуючих, виявлення можливих у майбутньому ризикiв, їх оцiнку, своєчасне 

ухвалення рiшень щодо їх мiнiмiзацiї або уникнення, а також контроль над дотриманням 

встановлених обмежень, процедур та процесiв. Виконання поставлених цiлей та завдань стосовно 



управлiння ризиками досягається за рахунок застосування широкого набору методiв та 

iнструментiв, що використовуються для управлiння всiма видами ризикiв в Банку. З метою 

управлiння ризиками Банк використовує наступнi iнструменти: стратегiчнi лiмiти толерантностi 

до ризику, iншi лiмiти та пороговi значення; фiнансовi, якiснi цiлi, цiлi щодо ефективностi, якi 

використовуються у мотивацiйнiй системi; забезпечення, страхування i гарантiї; аварiйнi плани; 

систему контрольних механiзмiв. Система управлiння ризиками в Банку базується на ранньому 

виявленнi ризикiв та на ефективному управлiннi ними. Управлiння ризиками в Банку вiдбувається 

в усiх структурних пiдроздiлах Банку. Центральну роль у процесi управлiння ризиками в Банку 

вiдiграє Вертикаль Ризику i Реструктуризацiї, завданням якої є пiдтримка розвитку дiяльностi 

Банку шляхом забезпечення вiдповiдних умов для формування активiв у напрямках, якi 

забезпечують рiвень прибутковостi, що задовольняє Банк та обмеження дiяльностi у тих 

напрямках, де дiяльнiсть не приносить очiкуваного результату з врахуванням витрат на покриття 

ризику. Спостережна Рада, в межах системи управлiння ризиками, затверджує стратегiю 

управлiння банкiвським ризиком, принципи управлiння адекватнiстю капiталу i регулятивним 

капiталом, полiтику iнформування в частинi адекватностi капiталу, органiзацiйну структуру Банку, 

яка враховує адаптацiю органiзацiйної структури до величини ризику, що приймається, погоджує 

загальний рiвень толерантностi до ризику, оцiнює процес управлiння ризиком, зокрема на пiдставi 

перiодичних звiтiв щодо ризику, i у випадку необхiдностi, доручає проведення верифiкацiї цього 

процесу. Правлiння Банку, в межах системи управлiння ризиками, забезпечує вiдповiднiсть 

принципiв управлiння ризиками до стратегiї управлiння банкiвським ризиком та до стратегiї 

Банку, схвалює принципи управлiння окремими видами ризику та управлiння адекватнiстю 

капiталу Банку i регулятивним капiталом, керує ризиком, зокрема, здiйснює нагляд i монiторинг 

дiй, якi здiйснюються Банком у частинi управлiння ризиком, приймає найважливiшi рiшення, якi 

впливають на рiвень банкiвського ризику. Правлiння Банку в управлiннi банкiвським ризиком 

пiдтримують наступнi Комiтети: - Кредитний Комiтет, вiдповiдальний, перед усiм, за прийняття 

кредитних рiшень, передбачених у повноваженнях Комiтету, - Комiтет з питань операцiйного 

ризику та iнформацiйної безпеки, вiдповiдальний головним чином за надання висновкiв i 

рекомендацiй Правлiнню щодо питань, якi стосуються управлiння операцiйним ризиком у Банку, a 

зокрема тих, якi пов’язанi з iдентифiкацiєю, монiторингом i обмеженням операцiйного ризику, а 

також затвердженням проектiв i делегуванням завдань, пов’язаних з обмеженням операцiйного 

ризику, - Комiтет Управлiння Активами i Пасивами, вiдповiдальний насамперед за оцiнку i 

надання рекомендацiй в усiх справах, якi стосуються управлiння активами i пасивами, a зокрема 

тих, якi пов’язанi з iдентифiкацiєю, монiторингом i обмеженням ризику лiквiдностi i ринкового 

ризику (ризик процентної ставки i валютний ризик) та з тарифною полiтикою Банку. Управлiння 

банкiвським ризиком здiйснюються на трьох незалежних лiнiях захисту: 1) перша лiнiя захисту, 

яку становить насамперед управлiння ризиком у рамках операцiйної дiяльностi, в межах 

встановлених лiмiтiв i на пiдставi внутрiшнiх нормативних документiв Банку, якi мають вбудованi 

механiзми контролю ризику, внутрiшнiй контроль та вiдповiднiсть заходiв вимогам чинного 

законодавства України, 2) друга лiнiя захисту, яку становлять, зокрема, вимiрювання, монiторинг, 

здiйснення контролю i звiтування суттєвих для Банку ризикiв, iнформування про виявленi загрози 

i невiдповiдностi, створення внутрiшнiх нормативних документiв Банку, якi визначають 

принципи, методи, iнструменти i процедури управлiння ризиком, а також вимiрювання 

ефективностi дiяльностi, 3) третя лiнiя захисту, яку становить внутрiшнiй аудит, що здiйснює 

незалежний аудит ключових елементiв управлiння ризиком та контрольних заходiв, в дiяльностi 

Банку. Перша лiнiя захисту реалiзується структурними пiдроздiлами Банку, структурними 

пiдроздiлами Головного Банку i зовнiшнiми суб’єктами, яким Банк доручив здiйснення дiй, 

пов’язаних з банкiвською дiяльнiстю; стосується дiяльностi тих пiдроздiлiв та суб’єктiв, якi 

можуть генерувати ризик. Друга лiнiя захисту реалiзується, зокрема, Вертикаллю Ризикiв i 

Реструктуризацiї, спецiалiзованими структурними пiдроздiлами Банку вiдповiдальними за 

кредитний аналiз, а також в структурному пiдроздiлi Головного Банку, який здiйснює управлiння 

комплаєнс-ризиком i вiдповiдними Комiтетами Банку. Третя лiнiя захисту реалiзується через 

дiяльнiсть пiдроздiлу внутрiшнього аудиту.  



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. 

Департамент внутрiшнього аудиту є складовою системи внутрiшнього контролю, передбачений 

вимогами статтi 45 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та виконує завдання, 

пов'язанi iз здiйсненням незалежного монiторингу систем внутрiшнього контролю, перевiрок 

вiдповiдностi дiяльностi Банку дiючому законодавству i внутрiшнiм положенням Банку, оцiнки 

адекватностi системи внутрiшнього контролю Банку, дiючих операцiйних процедур та процедур 

управлiння ризиками. Протягом 2015 року Департаменту внутрiшнього аудиту здiйснював свою 

дiяльнiсть вiдповiдно до „Плану роботи Департаменту внутрiшнього аудиту ПАТ КРЕДОБАНК на 

2015р.” За перiод 2015 рiк Департамент внутрiшнього аудиту здiйснив 572 перевiрки: 36 планових, 

106 позаплановi, 430 спецiальнi перевiрки (ревiзiї) готiвкових коштiв, iнших цiнностей в касах, 

сховищах i банкоматах. 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi розмiр, протягом 2015 року не 

було. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Iнформацiя вiдсутня. 

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. 

Як правило, сторони вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем, або 

якщо одна з них має можливiсть контролювати iншу або може мати суттєвий вплив при прийняттi 

фiнансових та управлiнських рiшень. 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. Станом на 31 грудня 2015 року залишки по операцiях з пов’язаними 

сторонами були такими: У тисячах гривень Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним 

контролем Дочiрня компанiя Основний управлiнський персонал Кореспондентськi рахунки в 

iнших банках 56 830 - - - Загальна сума кредитiв та авансiв клiєнтам (процентна ставка за угодами: 

у гривнях 8,5%у доларах США – 2,08%) - - - 569 Резерв на знецiнення кредитiв та авансiв клiєнтам 

- - - (30) Iншi активи 327 3 - - Кореспондентськi рахунки та депозити «овернайт» iнших банкiв 141 

647 - - - Строковi депозити та кредити вiд iнших банкiв (процентна ставка за угодами: у доларах 

США мiн 1,8% – макс 3,24%) 936 034 - - - Кошти клiєнтiв (процентна ставка за уго-дами:в дол.: 

мiн.-0,1%, макс - 4%; в євро: 0,5%; в грн; мiн. 0,1 макс. 16%) - 32 546 7 472 186 Субординований 

борг (процентна ставка за угодами: в доларах США – 1,0695%) 516 946 - - - Iншi зобов’язання 210 

822 - 1 649  

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Аудит проведено згiдно вимог чинного законодавства. 

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) 

Iнформацiя вiдсутня. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 



Аудит окремої фiнансової звiтностi ПАТ "КРЕДОБАНК" проведено Приватним Акцiонерним 

Товариством "КПМГ Аудит" Свiдоцтво Аудиторської палати України №2397 вiд 26 сiчня 2001 

року, код ЄДРПОУ 31032100. Свiдоцтво НБУ про внесення до реєстру аудиторських фiпм, якi 

мають право на проведення аудиторської перевiрки банкiв № 0000012 вiд 17 вересня 2012 року, 

рiшення № 39. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

ПрАТ "КПМГ Аудит" надає аудиторськi послуги Банку , починаючи з аудиту фiнансової звiтностi 

за 2015 рiк. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

У 2015 роцi iншi аудиторськi послуги Банку надавало ТзОВ АФ «Украудит ХХI-Захiд» (код 

ЄДРПОУ 30203617). 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Iнформацiя вiдсутня. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

Аудит фiнансової звiтностi ПАТ "КРЕДОБАНК" за 2015 рiк проводила компанiя ПрАТ "КПМГ 

Аудит" . Аудит фiнансової звiтностi ПАТ "КРЕДОБАНК" за 2014-2010 рр. проводила компанiя 

ТОВ АФ "ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)". 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Iнформацiя вiдсутня. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Облiк скарг та звернень громадян у КРЕДОБАНКУ проводиться згiдно з дiючим Законодавством 

України, а саме Законом України "Про звернення громадян". Внутрiшнiм нормативним 

документом , на пiдставi якого проводиться облiк та аналiз Звернень та скарг громадян у ПАТ « 

КРЕДОБАНК» є «ПОРЯДОК розгляду звернень Клiєнтiв» затверджений 14.11.2002р. (назву 

документу змiнено згiдно рiшення Правлiння Банку №2002/25 вiд 09.04.2008 (в зв’язку зi змiною 

назви Банку з АТ «Кредит Банк» на ПАТ «КРЕДОБАНК» ). Реєстрацiю у електроннiй системi 

облiку документiв, у тому числi Звернень та скарг громадян та юридичних осiб проводить вiддiл 

канцелярiї ( Департамент ДОС). Облiк звернень та скарг громадян проводиться в електроннiй 

системi документообiгу, а саме «БОСС- Референт» у «закладцi» – «Звернення громадян». 

Реєстрацiя Звернень та скарг юридичних осiб проводилась як вхiдна документацiя.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

БОСС РЕФЕРЕНТ дозволяє проводити Контроль за своєчаснiстю та повнотою наданих клiєнтам 

вiдповiдей, а саме «офiцiйнi» (паперовi Звернення ). Контроль за опрацюванням та наданням 

вiдповiдей Клiєнтам у ПАТ КРЕДОБАНК, облiк офiцiйних Звернень громадян проводився 

працiвником Департаменту Маркетингу - Головним спецiалiстом Залеською Л. Б. Починаючи з 1 

грудня 2015 року у Департаментi Маркетингу укомплектовано штат (5чол) Вiддiлу Контролю 

якостi обслуговування (Начальник Вiддiлу Грещук О.П. ), який займається контролем якостi та 



дотримання термiнiв надання вiдповiдей Клiєнтам (юридичним та фiзичним особам) та 

безпосередньо надає вiдповiдi Клiєнтам на звернення та скарги, якi є « стандартними» та не 

потребують додаткових консультацiй, затверджень та висновкiв вiд уповноважених служб Банку. 

Уснi (телефоннi звернення громадян) надходять до Контакт –центру Банку. Технiчнi вiдповiдi (або 

вiдповiдi « по сутi» ) на скарги громадян надають Вiддiлення або профiльнi департаменти 

Головного Банку. Вiддiл якостi формує вiдповiдi згiдно створених шаблонiв та надає на пiдпис 

Членам Правлiння Банку. Контроль за наданням вiдповiдей на уснi Звернення , так як на тi, що 

надiйшли до Банку у електроннiй формi (мейл Банку «office@kredobank.com.ua) або якщо Клiєнт 

звернувся до Банку – написав у спецiально вiдведеному для цього полi на корпоративному сайтi 

Банку.  

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). 

У ПАТ « Кредобанк» у 2015 роцi зареєстровано 305 офiцiйних Звернень та скарг громадян , у тому 

числi 45 скарг , якi було розглянуто та на якi надано письмовi вiдповiдi Клiєнтам.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Банк виступає стороною у 1499 судових спорах щодо надання фiнансових послуг пов’язаних iз 

кредитними операцiями з клiєнтами зокрема: в якостi Позивача у 1429 справах щодо примусового 

стягнення заборгованостi на суму 479 432 тис. грн. та у 69 справах у якостi вiдповiдача на загальну 

суму 1 678 тис. грн. Банк також виступає стороною у 17 судових спорах щодо надання фiнансових 

послуг не пов’язаних iз кредитними операцiями, зокрема: в якостi Позивача у 2 справах щодо 

вiдшкодування заподiяних збиткiв у зв’язку iз вчиненням кримiнальних правопорушень на суму 

499 тис. грн. та у якостi Вiдповiдача у 15 справах на загальну суму 23 248 тис. грн.  



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 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 0 0 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України  
0 0 

Торгові цінні папери 7 0 0 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
8 0 0 

Кошти в інших банках 9 0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 0 0 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0 

Інвестиційна нерухомість 14 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
0 0 

Відстрочений податковий актив 
 

0 0 

Гудвіл 15 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 16 0 0 

Інші фінансові активи 17 0 0 

Інші активи 18 0 0 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 

групи вибуття 
19 0 0 

Усього активів 
 

8272284 5812487 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 20 0 0 

Кошти клієнтів 21 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0 

Інші залучені кошти 23 0 0 

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 
 

0 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 24 0 0 

Інші фінансові зобов'язання 25 0 0 

Інші зобов'язання 26 0 0 



Субординований борг 27 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 19 0 0 

Усього зобов'язань 
 

7442328 5448496 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 28 1918969 1918969 

Емісійні різниці 28 0 0 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 
 

0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

0 0 

Резервні та інші фонди банку 
 

0 0 

Резерви переоцінки 29 0 0 

Неконтрольована частка3 
 

0 0 

Усього власного капіталу 
 

829956 363991 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

8272284 5812487 

 

Примітки У тисячах гривень Прим. 31 грудня 2015 року 31 грудня 2014 року 

 

Активи  

Грошовi кошти та їх еквiваленти 7 1 423 810 500 996  

Цiннi папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдно-сяться на фiнансовий 

результат 8 201 204 117 967  

Заборгованiсть iнших банкiв 9 4 097 6 454  

Кредити та аванси клiєнтам 10 4 139 680 2 893 024  

Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу 11 785 176 809 288  

Iнвестицiйнi цiннi папери в портфелi до погашення 12 1 049 724 859 398  

Передоплата з поточного податку на прибуток 18 878 38 186  

Вiдстрочений актив з податку на прибуток 28 

32 218 45 232  

Iнвестицiйна нерухомiсть 13 8 928 8 928  

Нематерiальнi активи 14 59 893 48 476  

Примiщення, вдосконалення орендованого майна та облад-нання 14 

456 696 424 726  

Iншi фiнансовi активи 15 30 596 15 168  

Iншi нефiнансовi активи 16 61 384 43 193  

Довгостроковi активи, призначенi на продаж - 1 451  

Всього активiв 8 272 284 5 812 487  

Зобов’язання  

Заборгованiсть перед iншими банками 17 1 157 739 1 186 506  

Кошти клiєнтiв 18 5 654 337 3 618 921  

Iншi фiнансовi зобов’язання 19 46 839 24 015  

Iншi нефiнансовi зобов’язання 20 66 467 32 168  

Субординований борг 21 516 946 586 886  

Всього зобов’язань 7 442 328 5 448 496  

Капiтал  

Статутний капiтал 22 1 918 969 1 918 969  

Незареєстрований статутний капiтал 21,22 330 000 - 

Накопичений дефiцит (1 564 062) (1 693 893) 

Резерв переоцiнки основних засобiв 129 001 133 430  

Резерв переоцiнки iнвестицiйних цiнних паперiв для пода-льшого продажу 16 

048 5 485  



Всього капiталу 829 956 363 991  

Всього зобов’язань та капiталу 8 272 284 5 812 487  

Затверджено до випуску та підписано       
 

09.03.2016 року   Керівник Г.Шатковскi 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

I.Вiтинська (032 2972339)   Головний бухгалтер  В.Лотоцький 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2015 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

Процентні доходи 31 0 0 

Процентні витрати 31 0 0 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати)  
564113 307243 

Комісійні доходи 32 0 0 

Комісійні витрати 32 0 0 

Результат від операцій з цінними паперами в 

торговому портфелі банку  
0 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
43 0 0 

Результат від переоцінки інших фінансових 

інструментів, що обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням результату переоцінки через 

прибутки або збитки 

 
0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку 

на продаж 
11 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

0 0 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

0 0 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості  
0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

9, 10 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

20, 21, 23 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та 

коштів в інших банках 
9, 10 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів 
17, 18 0 0 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
12 0 0 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 0 0 

Інші операційні доходи 33 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати 34 0 0 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

142793 -212350 

Витрати на податок на прибуток 35 0 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

0 0 



Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
19 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

112449 -181243 

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів  
0 0 

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 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
29 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік 
 

0 0 

Усього сукупного доходу за рік 
 

123024 -161027 

  

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

0 0 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

  

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

0 0 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію  
0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію  
0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
36 

 

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

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік  
0 0 

 

Примітки У тисячах гривень Прим. 2015 рiк 2014 рiк 

Процентнi доходи 24 879 336 564 339  

Процентнi витрати 24 (315 223) (257 096) 



Чистий процентний дохiд 564 113 307 243  

Резерв на знецiнення кредитiв 10 (200 380) (259 512) 

Чиста процентна маржа пiсля вирахування резерву на знецiнення кредитiв 363 

733 47 731  

Комiсiйнi доходи 25 283 847 209 220  

Комiсiйнi витрати 25 (35 815) (20 876) 

Прибутки мiнус збитки вiд торгових операцiй з iноземною валютою 64 669 55 

798  

Збитки мiнус прибутки вiд переоцiнки iноземної валюти (85 178) (103 806) 

Прибутки вiд цiнних паперiв за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться 

на фiнансовий результат 83 220 48 956  

Прибутки вiд ї iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу  

1 490 3 772  

Знецiнення iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу 388 (22 

787) 

Знецiнення основних засобiв 14 - (12 092) 

Резерв пiд iншi фiнансовi та нефiнансовi активи (6 478) (9 299) 

Резерв на покриття збиткiв за зобов’язаннями, пов’язаними з креди-туванням, 

та iнших втрат (156) (496) 

Iншi операцiйнi доходи 26 13 558 18 552  

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 27 (540 485) (427 023) 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 142 793 (212 350) 

(Витрати)/кредит з податку на прибуток 28 (30 344) 31 107  

Прибуток/(збиток) за рiк 112 449 (181 243) 

 

Iнший сукупний дохiд  

 

Статтi, що можуть бути надалi перекласифiкованi до прибуткiв або збиткiв  

Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу:  

- Доходи за мiнусом витрат за рiк 23 10 563 22 496  

- Податок на прибуток, вiдображений безпосередньо в iншому сукуп-ному 

доходi 23, 28 - (1 701) 

 

Статтi, що не можуть бути надалi перекласифiкованi до прибуткiв або збиткiв  

Переоцiнка основних засобiв:  

- Податок на прибуток, вiдображений безпосередньо в iншому сукуп-ному 

доходi 23, 28 12 (579) 

Iнший сукупний дохiд за рiк 10 575 20 216  

Всього сукупний дохiд/(збиток) за рiк 123 024 (161 027) 

Чистий та скоригований збиток на акцiю, що належить акцiонерам на основi 

консолiдованого звiту (у гривнях на акцiю) 29 (0,0004) (0,0015) 

Затверджено до випуску та підписано       
 

09.03.2016 року   Керівник Г.Шатковскi 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

I.Вiтинська (032 2972339)   Головний бухгалтер  В.Лотоцький 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2015 рік 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам банку 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці 

резервні, 

інші фонди 

та резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
1918969 0 0 0 0 0 482029 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та 

вплив переходу 

на нові та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

5 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

 
0 0 0 0 0 0 0 

Усього 

сукупного 

доходу 

29 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій: 28 
       

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, 

що викуплені в 

акціонерів: 
        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній 
48 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 
1918969 0 0 0 0 0 363991 

Усього 

сукупного 
29 0 0 0 0 0 0 0 



доходу 

Емісія акцій: 28 
       

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, 

що викуплені в 

акціонерів: 
        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
 

1918969 0 0 0 0 0 829956 

 

Примітки У тисячах гривень Прим. Статутний капiтал Незареєст-рований статутний 

капiтал Резерви переоцiнки цiнних паперiв для пода-льшого продажу Резерви 

переоцiн-ки основ-них засо-бiв Накопиче-ний дефiцит Всього капiталу 

 

 

Залишок на 1 сiчня 2014 року 1 918 969 - (15 310) 170 370 (1 592 000) 482 029  

 

 

Збиток за рiк - - - - (181 243) (181 243) 

Iнший сукупний дохiд 23 - - 20 795 (579) - 20 216  

 

 

Всього сукупний збиток за 2014 рiк - - 20 795 (579) (181 243) (161 027) 

 

 

Перенесення резерву переоцiнки примiщень до накопиченого дефi-циту при 

вибуттi будi-вель та амортизацiя резерву переоцiнки - - - (36 361) 36 361 - 

Операцiї з акцiонерами  

Отримання безповорот-ної фiнансової допомоги вiд материнської компа-нiї 36 

- - - - 52 426 52 426  

Податок на прибуток, що виникає на безповорот-нiй фiнансовiй допомозi вiд 

материнської компа-нiї - - - - (9 437) (9 437) 

Операцiї з акцiонером, всього - - - - 42 989 42 989  

 

Залишок на 31 грудня 2014 року 1 918 969 - 5 485 133 430 (1 693 893) 363 991  

 

 

Дохiд за рiк - - - - 112 449 112 449  

Iнший сукупний дохiд 23 - - 10 563 12 - 10 575  

 

 

Всього сукупний дохiд за 2015 рiк - - 10 563 12 112 449 123 024  



 

 

Перенесення резерву переоцiнки примiщень до накопиченого дефi-циту при 

вибуттi будi-вель та амортизацiя резерву переоцiнки - - - (4 441) 4 441 - 

Операцiї з акцiонерами  

Операцiї з материнською компанiєю 36 - - - - 12 941 12 941  

Незареєстрований ста-тутний капiтал 21,22 

- 330 000 - - - 330 000  

Операцiї з акцiонером, всього - 330 000 - - 12 941 342 941  

 

Залишок на 31 грудня 2015 року 1 918 969 330 000 16 048 129 001 (1 564 062) 

829 956  

Затверджено до випуску та підписано       
 

09.03.2016 року   Керівник Г.Шатковскi 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

I.Вiтинська (032 2972339)   Головний бухгалтер  В.Лотоцький 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (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 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Процентні доходи, що отримані 
 

0 0 

Процентні витрати, що сплачені 
 

0 0 

Комісійні доходи, що отримані 
 

0 0 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

0 0 

Результат операцій з торговими цінними паперами 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами  
0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

0 0 

Інші отримані операційні доходи 
 

0 0 

Витрати на утримання персоналу, сплачені 
 

0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

0 0 

Податок на прибуток, сплачений 
 

0 0 

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 
 

374079 98734 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
9, 17 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності  
228003 202030 



ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності  
528098 -237938 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 

Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від фінансової діяльності  
3923 52426 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти  
162790 125270 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
922814 141788 



Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду  
500996 359208 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 1423810 500996 

 

Примітки У тисячах гривень Прим. 2015 рiк 2014 рiк 

Грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi  

Проценти отриманi 834 951 543 760  

Проценти сплаченi (313 183) (255 317) 

Виплати та комiсiйнi отриманi 280 981 207 017  

Виплати та комiсiйнi сплаченi (35 815) (20 876) 

Дохiд, отриманий вiд торгових операцiй з iноземною валютою 64 669 55 798  

Iнший операцiйний дохiд отриманий 11 655 7 037  

Витрати, пов’язанi з персоналом, сплаченi (218 850) (173 447) 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати сплаченi (242 251) (175 520) 

Податок на прибуток сплачений (8 078) (89 718) 

Грошовi потоки отриманi вiд операцiйної дiяльностi до змiн в операцiйних 

активах та зобов’язаннях 374 079 98 734  

Чисте зменшення заборгованостi iнших банкiв 4 165 5 699  

Чисте зменшення обов’язкових резервiв в НБУ - 36 826  

Чисте збiльшення кредитiв та авансiв клiєнтам (883 750) (258 757) 

Чисте збiльшення iнших фiнансових та нефiнансових активiв (26 454) (12 510) 

Чисте (зменшення) /збiльшення заборгованостi перед iншими бан-ками (403 

640) 66 688  

Чисте збiльшення коштiв клiєнтiв 1 150 178 254 024  

Чисте збiльшення iнших фiнансових та нефiнансових зобов’язань 13 425 11 

326  

Чистi грошовi кошти отриманi вiд операцiйної дiяльностi 228 003 202 030  

Грошовi потоки вiд iнвестицiйної дiяльностi  

Придбання iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу (791 794) 

(691 350) 

Надходження вiд реалiзацiї та погашення iнвестицiйних цiнних паперiв для 

подальшого продажу 1 198 470 398 085  

Придбання iнвестицiйних цiнних паперiв в портфелi до погашення (597 865) 

(15 261) 

Надходження вiд погашення iнвестицiйних цiнних паперiв в порт-фелi до 

погашення 819 759 74 076  

Придбання примiщень та обладнання 14 (73 012) (57 430) 

Надходження вiд продажу примiщень та обладнання 1 011 63 348  

Придбання нематерiальних активiв 14 (28 471) (8 006) 

Внески до капiталу дочiрньої компанiї - (1 400) 

Чистi грошовi кошти, отриманi/(використанi) в iнвестицiйнiй дiя-льностi 528 

098 (237 938) 

Грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi  

Погашення субординованого боргу 21,36 (326 077) - 

Сплаченi внески за незареєстрованим статутним капiталом 21,22 

330 000 - 

Отримання безповоротної фiнансової допомоги вiд материнської компанiї 

32,36 - 52 426  

Чистi грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi 3 923 52 426  

Вплив змiни курсу обмiну на грошовi кошти та їх еквiваленти 162 790 125 270  

Чисте збiльшення грошових коштiв та їх еквiвалентiв 922 814 141 788  

Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок року 500 996 359 208  



Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець року 3, 7 1 423 810 500 996  

Затверджено до випуску та підписано       
 

09.03.2016 року   Керівник Г.Шатковскi 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

I.Вiтинська (032 2972339)   Головний бухгалтер  В.Лотоцький 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2015 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

0 0 

Коригування: 

Знос та амортизація 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів  
0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

0 0 

Результат операцій з торговими цінними паперами 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами  
0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

0 0 

(Нараховані доходи) 
 

0 0 

Нараховані витрати 
 

0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
 

0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 

діяльності  
0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями  
0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань  
0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності до сплати податку на 

прибуток 
 

0 0 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від інвестиційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 



Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від фінансової діяльності  
0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду  
0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0 

 

Примітки д/н 

Затверджено до випуску та підписано       
 

09.03.2016 року   Керівник - 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

-   Головний бухгалтер  - 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 

 


