
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.  

Т.в.о.Голови 

Правлiння 
      

Мелеш Катерина Володимирiвна 

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

М.П. 
26.04.2017 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2016 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

09806443 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Шевченкiвський, 01032, Київ, Симона Петлюри, 30 

5. Міжміський код, телефон та факс 

44 428-97-46 44 428-97-46 

6. Електронна поштова адреса 

a.karelin@tascombank.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

"Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку" 80 
  

27.04.2017 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.tascombank.com.ua 

в мережі 

Інтернет 26.04.2017 

  (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) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

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

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента X 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

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) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. 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) 
 

34. Примітки 

1."Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - АТ "ТАСКОМБАНК" не має 

акцiй, часток, паїв в юридичних особах, створених протягом 2016 року; 

2."Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - Посада корпоративного є вакантною; 

3."Iнформацiя про дивiденди" - Загальними Зборами було прийнято рiшення за результатами 

2016 року виплату дивiдендiв акцiонерам не здiйснювати; 

4."Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - не випускались; 

5."Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента" - не випускались; 

6."Iнформацiя про викуп власних акцiй" - не здiйснювалось; 

7."Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" - не надається, у 

зв'язку з тим, що емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 

 



добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi; 

8."Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" - не надається, у зв'язку з тим, що 

емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна 

промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором 

видiв економiчної дiяльностi; 

9."Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв" - значнi правочини за звiтний перiод не укладалися, тому попередня згода не 

надавалася; 

10."Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" - 

значнi правочини за звiтний перiод не укладалися, тому згода не надавалася; 

11."Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо 

вчинення яких є заiнтересованiсть" - правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть за 

звiтний перiод не укладалися, тому згода не надавалася. 

12."Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" - iнформацiя вiдсутня; 

13." Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй"- iнформацiя вiдсутня; 

14."Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття"- iнформацiя вiдсутня; 

15."Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття"- iнформацiя вiдсутня; 

16."Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв"- iнформацiя вiдсутня; 

17."Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв"- iнформацiя вiдсутня; 

18."Основнi вiдомостi про ФОН"- iнформацiя вiдсутня; 

19."Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН"- iнформацiя вiдсутня; 

20."Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН"- iнформацiя вiдсутня; 

21." Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН"- iнформацiя вiдсутня; 

22."Правила ФОН"- iнформацiя вiдсутня; 

23. "Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв" - така звiтнiсть не складаєтся; 

24."Фiнансова звiтнiсть складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi "звiт про 

стан об'єкта нерухомостi" - не розкривається, в зв"язку з тим, що АТ "ТАСКОМБАНК" не є 

емiтентом цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється 

шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТАСКОМБАНК" 

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

АД 516112 

3. Дата проведення державної реєстрації 

21.10.1991 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

308000000 

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) 

1159 

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

65.19 Iншi види грошового посередництва 

0 0 

0 0 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння Банку вiдповiдно до Статуту Банку є: - Загальнi збори акцiонерiв 

Банку(вищий орган управлiння Банку); - Спостережна рада Банку; - Правлiння Банку. Банк також 

забезпечує функцiонування ефективної системи контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

Банку. Така система контролю включає дiяльнiсть: – Ревiзiйної комiсiї Банку; – Служби 

внутрiшнього аудиту Банку.  

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 

32005117701026 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "ВТБ Банк" 



5) МФО банку 

321767 

6) поточний рахунок 

16006101002945 

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 

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -депозитарна 

дiяльнiсть Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи  

АЕ 

294421 
16.09.2014 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмежений 

  

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - депозитарна 

дiяльнiсть Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного 

iнвестування 

АЕ 

294422 
16.09.2014 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї з 12.10.2013 - необмежений 

  

Банкiвська лiцензiя 84 25.10.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї необмежений 

  

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами Брокерська дiяльнiсть 

АЕ 

642018 
13.05.2015 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений 

  

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв -дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами Дилерська дiяльнiсть 

АЕ 

642019 
13.05.2015 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений 

  

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами Андеррайтинг 

АЕ 

642020 
13.05.2015 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

Необмежена 



паперiв та 

фондового 

ринку 

Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - необмежений 

  

Професiйна дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами Дiяльнiсть з управлiння цiнними 

паперами 

АЕ 

642021 
13.05.2015 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис Строк дiї лiцензiї з 14.05.2015 - 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 

ТОВ "Кредит-

Рейтинг" 

уповноважене рейтингове 

агентство 
11.10.2016 uaA+ 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

КП "Водоканал" 03327121 
69002Україна Запорiжжя 

вул.Артема, 61 
0.1781 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Усього 0.1781 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Член ревiзiйної комiсiї  

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

Клєвакiна Наталiя Валентинiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 442837 28.10.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 

1980 



5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

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

Обiймає посаду: Начальник управлiння контролiнгу над активами страхового сектору Товариства 

з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС (38726562), займала посади: Головного бухгалтера 

ПрАТ «СК «АСТРУМ», Головного бухгалтера ПрАТ «СК «ЮНIВЕС».  

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

12.08.2016 5 рокiв 

9) Опис 

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р. термiном на 

5 (п'ять) рокiв.Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Банку, дотримання Банком законодавства України i нормативно-

правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та 

готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносить на розгляд 

Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до 

компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю.  

Загальний стаж роботи: 22 роки.  

Обiймає посаду: Начальник управлiння контролiнгу над активами страхового сектору Товариства 

з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС (38726562), мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, 

вул.Симона Петлюри, буд.30. 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер ПрАТ «СК 

«АСТРУМ», Головний бухгалтер ПрАТ «СК «ЮНIВЕС». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

* 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, Член Правлiння 

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

Альмяшев Iван Алiмович  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 050854 15.01.1999 Радянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

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



Перший Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ "ТАСКОМБАНК", Заступник Голови 

Правлiння, член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник начальника Управлiння ризикiв – 

начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»; Заступник Департаменту ризик-

менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне); Головний фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв 

корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк» ТзОВ.  

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

11.01.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.01.2016р.термiном на 3 (три) 

роки. Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних 

пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi 

банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Загальний стаж роботи: 17 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Перший Заступник Голови Правлiння, 

член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»; Заступник начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних 

ризикiв АТ «Сбербанк Росiї»; Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» 

(публiчне); Головний фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння 

корпоративних клiєнтiв «УнiкредитБанк» ТзОВ. 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* 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, Член Правлiння 

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

Березнiкова Рината Миколаївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 763487 01.10.1997 1ВМ Павлоградського МВУМВС України в Днiпропетровськiй обл. 

4) рік народження** 

1966 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

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

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Директор Департаменту по 

роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне); Директор Департаменту 

корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес Стандарт» (публiчне); Директор Департаменту 

нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк 

(публiчне); Начальник Управлiння активних операцiй корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-

Комерцбанк»; Начальник вiддiлу кредитування клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк».  

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



21.10.2014 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 21.10.2014р.термiном на 3 (три) 

роки. Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних 

пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi 

банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Загальний стаж роботи: 27 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник Голови Правлiння, Члена 

Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Директор Департаменту по роботi з VIP-клiєнтами АТ «АБ 

«Бiзнес Стандарт» (публiчне); Директор Департаменту корпоративних продаж АТ «АБ «Бiзнес 

Стандарт» (публiчне); Директор Департаменту нерухомостi Офiсу фiнансової реструктуризацiї та 

стягнення проблемних кредитiв АТ «Сведбанк (публiчне); Начальник Управлiння активних 

операцiй корпоративних клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Начальник вiддiлу кредитування 

клiєнтiв АКБ «ТАС-Комерцбанк». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

* 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, Член Правлiння 

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

Поляк Олег Якович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 931610 14.04.2009 Подiльським РУ ГУ МВС України в м.Києвi 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

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

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Виконуючий обов’язки 

директора Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Директор Київського 

Регiонального роздрiбного центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Заступник директора Київського 

регiонального департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Директор вiддiлення №16 АКБ «ТАС-

Комерцбанк».  

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

24.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 24.04.2015р.термiном на 3 (три) 

роки. Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних 

пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi 



банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Загальний стаж роботи: 15 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник Голови Правлiння - керiвника 

Центрального регiону, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Виконуючий обов’язки директора 

Київського регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Директор Київського Регiонального 

роздрiбного центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Заступник директора Київського регiонального 

департаменту АКБ «ТАС-Комерцбанк»; Директор вiддiлення №16 АКБ «ТАС-Комерцбанк». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

* 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 – керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння 

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

Путiнцева Тетяна Володимирiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВК 377744 30.07.2007 Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС України в м. Донецьку 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

19 

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

Заступник Голови Правлiння - керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; 

Директор Донецького регiонального центру АТ «ТАСКОМБАНК»; Начальник Управлiння по 

роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї «Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй 

областi; Виконуючий обов’язки директора Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» 

(публiчне); Директор Донецького мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» 

(публiчне).  

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

21.10.2014 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 21.10.2014р.термiном на 3 (три) 

роки. Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних 

пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi 

банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Загальний стаж роботи: 19 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник Голови Правлiння - керiвник 

Схiдного регiону, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; Директор Донецького регiонального 

центру АТ «ТАСКОМБАНК»; Начальник Управлiння по роботi з корпоративними клiєнтами фiлiї 

«Головне управлiння ПАТ Промiнвестбанк в Донецькiй областi; Виконуючий обов’язки директора 

Донецького регiонального центру АТ «Сведбанк» (публiчне); Директор Донецького 



мiжрегiонального та корпоративного центру АТ «Сведбанк» (публiчне).  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

* 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 

Директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю, Член Правлiння 

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

Сокова Марина Андрiївна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

МН 575150 26.04.2003 Московським РВХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi 

4) рік народження** 

1986 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

8 

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

директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю АТ 

«ТАСКОМБАНК»; начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; заступник 

начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; начальниа управлiння 

фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»; начальник вiддiлу монiторингу 

ПАТ «IННОВАЦIЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; провiдний економiст вiддiлу координацiї та 

контролю Управлiння фiнансового монiторингу Департаменту контролю банкiвських ризикiв ПАТ 

«ВТБ Банк». 

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

24.03.2015 3 роки 

9) Опис 

Призначено на вказану посаду рiшенням Спостережної Ради АТ "ТАСКОМБАНК" (протокол вiд 

24.03.2015 року). Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про 

Правлiння та посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного 

розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не 

має. Загальний стаж роботи (рокiв) – 8 рокiв.  

Попереднi посади: директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю 

АТ «ТАСКОМБАНК»; начальник Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; 

заступник начальника Вiддiлу фiнансового монiторингу АТ «ТАСКОМБАНК»; начальник 

управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК РИНКОВI ТЕХНОЛОГIЇ»; начальник вiддiлу 

монiторингу ПАТ «IННОВАЦIЙНО-ПРОМИСЛОВИЙ БАНК»; провiдний економiст вiддiлу 

координацiї та контролю Управлiння фiнансового монiторингу Департаменту контролю 

банкiвських ризикiв ПАТ «ВТБ Банк». 

* 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 

Нелепа Ганна Павлiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВЕ 997409 19.02.2004 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

Обiймає посаду: Начальник управлiння з контролю активiв у банкiвському секторi Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС» (38726562), займала посади: провiдного аналiтика 

консолiдованої iнформацiї вiддiлу аналiтики ТОВ “УкрКредит”, начальника вiддiлу планування та 

аналiзу Управлiння економiки та фiнансiв ПАТ «ОМЕГА БАНК», начальника вiддiлу планування 

та аналiзу Управлiння економiки та фiнансiв АТ «Сведбанк» (публiчне). 

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

12.08.2016 5 рокiв 

9) Опис 

Обрано рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р.термiном на 

5 (п’ять) рокiв. Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює загальне керiвництво i забезпечує ефективну 

роботу комiсiї, приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Банку, дотримання Банком законодавства України i нормативно-

правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та 

готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносить на розгляд 

Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до 

компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю; у 

своїй роботi керується та дотримується чинного законодавства України, нормативно-правових 

актiв Нацiонального банку України, Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю.  

Загальний стаж роботи: 16 рокiв.  

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв:  

Обiймає посаду - Начальник управлiння з контролю активiв у банкiвському секторi Товариства з 

обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС» (38726562),  

займала посади: провiдного аналiтика консолiдованої iнформацiї вiддiлу аналiтики ТОВ 

“УкрКредит”, начальника вiддiлу планування та аналiзу Управлiння економiки та фiнансiв ПАТ 

«ОМЕГА БАНК», начальника вiддiлу планування та аналiзу Управлiння економiки та фiнансiв АТ 

«Сведбанк» (публiчне). Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* 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 

Найда Катерина Олександрiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

ТТ 047717 16.09.2011 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

Обiймає посаду: Начальник управлiння фiнансового контролю та управлiння активами у секторi 

нерухомостi Дирекцiї фiнансового контролю та бюджетування ТОВ «Група ТАС» (38726562), 

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

12.08.2016 5 рокiв 

9) Опис 

Обрано рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р.термiном на 

5 (п’ять) рокiв. Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Банку, дотримання Банком законодавства України i нормативно-

правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та 

готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносить на розгляд 

Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до 

компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю. 

Загальний стаж роботи: 12 рокiв.  

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв : Начальник управлiння фiнансового 

контролю та управлiння активами у секторi нерухомостi Дирекцiї фiнансового контролю та 

бюджетування «Група ТАС» (38726562).  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Перший Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння 

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

Дубєй Володимир Володимирович  

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АК 969910 03.10.2000 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл. 

4) рік народження** 

1961 



5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

33 

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

Голова Правлiння АТ "ТАСКОМБАНК". 

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

12.01.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.01.2016р.термiном на 3 (три) 

роки. Перший Заступник Голови Правлiння виконує обов'язки Голови Правлiння пiд час його 

вiдсутностi, органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв (напрямок – 

ризики, фiнансово-економiчний), координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення 

ефективностi дiяльностi банку.  

Загальний стаж роботи: 33 роки.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Голова Правлiння Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»; Заступник Голови Правлiння, член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»; 

Заступник начальника Управлiння ризикiв – начальника вiддiлу кредитних ризикiв АТ «Сбербанк 

Росiї»; Заступник Департаменту ризик-менеджменту АТ «Сведбанк» (публiчне); Головний 

фахiвець вiддiлу оцiнки ризикiв корпоративних клiєнтiв управлiння корпоративних клiєнтiв 

«УнiкредитБанк» ТзОВ.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* 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 

Максюта Анатолiй Аркадiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 396133 28.01.1997 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

35 

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

Обiймає посаду: радник громадської органiзацiї Iнституу бюджету i соцiально-економiчних 

дослiджень; Займав посади: виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi 

України; перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; радник 



Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери 

Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi. 

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

29.04.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 

3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi не має. Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. 

Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду.  

Загальний стаж роботи: 35 рокiв.  

Обiймає посаду: радник громадської органiзацiї Iнституту бюджету i соцiально-економiчних 

дослiджень; 

Перелiк попереднiх посад, протягом останнiх рокiв: виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного 

розвитку i торгiвлi України; перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; 

радник Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери 

Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

* 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 

Никитенко Валентина Степанiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СО 244248 18.11.1999 Подiльським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1959 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

35 

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

Обiймає посаду: Експерт центру перспективних дослiджень, аналiзу та стратегiй розвитку 

пенсiйної сфери в Державному пiдприємствi «Iнформацiйний центр персонiфiкованого облiку 

Пенсiйного фонду України» (31406759); Займала посади: радник громадської органiзацiї Iнститут 

бюджету i соцiально-економiчних дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного 

розвитку i торгiвлi України; перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; 

радник Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери 

Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi. 

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

29.04.2016 3 роки 

9) Опис 



Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 

3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi не має. Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. 

Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду.  

Загальний стаж роботи: 35 рокiв.  

Обiймає посаду: Експерт центру перспективних дослiджень, аналiзу та стратегiй розвитку 

пенсiйної сфери в Державному пiдприємствi «Iнформацiйний центр персонiфiкованого облiку 

Пенсiйного фонду України» , код ЄДРПОУ 31406759, мiсцезнаходження: 01014, м.Київ, ВУЛИЦЯ 

БОЛСУНОВСЬКА, будинок 31/37. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: радник громадської органiзацiї Iнститут 

бюджету i соцiально-економiчних дослiджень; виконуючий обов’язки Мiнiстра економiчного 

розвитку i торгiвлi України; перший заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi України; 

радник Президента України – Керiвник Головного управлiння з питань реформи соцiальної сфери 

Адмiнiстрацiї Президента України; заступник Мiнiстра економiчного розвитку i торгiвлi.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 

* 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 

Желтов Олег Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВМ 880384 13.05.2000 Корольовським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

ТОВ «Група ТАС», Головний казначей Фiнансової дирекцiї 

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

29.04.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 

3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностiне має.  

Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом 

та Положенням про Спостережну раду.  

Загальний стаж роботи: 16 рокiв.  

Обiймає посаду: Головний казначей фiнансової дирекцiї ТОВ «Група ТАС», код ЄДРПОУ 

38726562, мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 



* 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, Член Спостережної Ради 

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

Попенко Сергiй Павлович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВН 521999 27.04.2011 Богунським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

22 

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

ТОВ «ГРУПА ТАС», Голова Ради Директорiв. 

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

29.04.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 

3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi не має.  

Голова Спостережної ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Спостережної ради та головує 

на них, вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв, органiзовує обрання секретаря Загальних зборiв 

акцiонерiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну 

раду.  

Загальний стаж роботи: 22 роки.  

Обiймає посаду: Голова Ради Директорiв ТОВ «Група ТАС», код ЄДРПОУ 38726562, 

мiсцезнаходження: 01032, м.Київ, вул.Симона Петлюри, 30.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння 

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

Тiгiпко Сергiй Леонiдович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 395478 06.11.1996 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 

4) рік народження** 



1960 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

27 

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

Голова Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

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

12.01.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.01.2016р.термiном на 3 (три) 

роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi не має. Голова Правлiння здiйснює загальне керiвництво i 

забезпечує ефективну роботу банку, у своїй роботi керується та дотримується чинного 

законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Статуту банку 

та Положення про Правлiння банку.  

Загальний стаж роботи: 27 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Спостережної Ради АТ 

«ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ 09806443, мiсцезнаходження 01032, м.Київ, вул.Симона 

Петлюри, буд.30.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 

* 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 

Ястремська Наталiя Євгенiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

ТТ 114572 14.06.2012 Деснянським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

16 

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

Обiймає посади: Директор з фiнансового контролю та бюджетування Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Група ТАС»/ Член Спостережної Ради Приватне акцiонерне товариство 

«Страхова група «ТАС». 

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



29.04.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.04.2016р.термiном на 

3 (три) роки. Непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi не має. Приймає участь в засiданнях Спостережної ради. 

Здiйснює повноваження, передбаченi Статутом та Положенням про Спостережну раду.  

Загальний стаж роботи: 16 рокiв.  

Обiймає посаду: Директор з фiнансового контролю та бюджетування Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Група ТАС», код ЄДРПОУ 38726562, мiсцезнаходження 01032, м.Київ, 

вул.Симона Петлюри, 30/ Член Спостережної Ради Приватне акцiонерне товариство «Страхова 

група «ТАС», код ЄДРПОУ 30115243, мiсцезнаходження 03062, м.Київ, Проспект Перемоги, 65.  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано. 

* 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, Член Правлiння 

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

Даниленко Валерiй Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

КК 554801 02.01.2001 Малиновським РВ УМВС України в Одеськiй областi 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

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

заступник Голови Правлiння, член Правлiння ПАТ «Комерцiйний Банк «Центр», начальник 

управлiння Iнтернет-банкiнгу та електронної комерцiї ПАТ «Iмексбанк», заступник начальника 

управлiння Iнтернет-банкiнгу та електронної комерцiї ПАТ «Iмексбанк». 

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

29.02.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.02.2016р.термiном на 3 (три) 

роки. Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних 

пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi 

банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Загальний стаж роботи: 12 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник Голови Правлiння, Член 

Правлiння АТ "ТАСКОМБАНК", заступник Голови Правлiння, члена Правлiння ПАТ 

«Комерцiйний Банк «Центр», начальник управлiння Iнтернет-банкiнгу та електронної комерцiї 

ПАТ «Iмексбанк», заступник начальника управлiння Iнтернет-банкiнгу та електронної комерцiї 



ПАТ «Iмексбанк».  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* 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 з роздрiбного бiзнесу, Член Правлiння  

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

Беров Олексiй Олексiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

ЕА 303311 09.07.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

14 

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

директор з роздрiбного бiзнесу АТ «ТАСКОМБАНК», заступник керiвника Проектної групи АТ 

«ТАСКОМБАНК», начальник управлiння розвитку продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту 

розвитку та пiдтримки роздрiбного бiзнесу ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-

iнвестицiйний банк», начальник управлiння розвитку продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту 

роздрiбного бiзнесу ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк», начальник 

Управлiння розвитку роздрiбних продуктiв АТ «Сведбанк» (публiчне).  

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

10.10.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 10.10.2016р. термiном на 3 (три) 

роки. Заступник Голови Правлiння органiзує та контролює роботу пiдпорядкованих структурних 

пiдроздiлiв, координує органiзацiю заходiв, направлених на пiдвищення ефективностi дiяльностi 

банку. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. 

Загальний стаж роботи: 14 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: директор з роздрiбного бiзнесу АТ 

«ТАСКОМБАНК», заступник керiвника Проектної групи АТ «ТАСКОМБАНК», начальник 

управлiння розвитку продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту розвитку та пiдтримки 

роздрiбного бiзнесу ПАТ «Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк», начальник 

управлiння розвитку продуктiв роздрiбного бiзнесу Департаменту роздрiбного бiзнесу ПАТ 

«Акцiонерний комерцiйний промислово-iнвестицiйний банк», начальник Управлiння розвитку 

роздрiбних продуктiв АТ «Сведбанк» (публiчне).  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* 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 

Операцiйний директор, Член Правлiння 

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

Гладченко Любов Борисiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 682543 05.02.1998 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

36 

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

Операцiйний директор АТ «ТАСКОМБАНК», директор Департаменту супроводження 

банкiвських операцiй АТ «ТАСКОМБАНК», головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського 

облiку та звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК», Головний бухгалтер - Директор Департаменту 

бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

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

11.01.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 11.01.2016р.термiном на 3 (три) 

роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та 

посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) – 36 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Операцiйний директор АТ 

«ТАСКОМБАНК», директор Департаменту супроводження банкiвських операцiй АТ 

«ТАСКОМБАНК», головний бухгалтер Управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi ПАТ 

«АЛЬФА-БАНК», Головний бухгалтер - Директор Департаменту бухгалтерського облiку та 

звiтностi ПАТ «АЛЬФА-БАНК». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* 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 з малого та середнього бiзнесу, Член Правлiння 

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

Чумак Олександр Олександрович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 



ВА 007321 21.06.1995 Калiнiнським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi 

4) рік народження** 

1978 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

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

Заступник Голови Правлiння з малого та середнього бiзнесу, Член Правлiння АТ 

"ТАСКОМБАНК", виконавчий директор напрямку корпоративного бiзнесу та МСБ ПАТ 

«КРЕДОБАНК», Директор Департаменту по роботi з партнерами ПАТ «КБ «НАДРА», директор 

Департаменту малого та середнього бiзнесу ПАТ «КБ «НАДРА». 

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

08.02.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 08.02.2016р.термiном на 3 (три) 

роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та 

посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

Загальний стаж роботи (рокiв) – 18 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Заступник Голови Правлiння з малого та 

середнього бiзнесу, Член Правлiння АТ "ТАСКОМБАНК", виконавчий директор напрямку 

корпоративного бiзнесу та МСБ ПАТ «КРЕДОБАНК», Директор Департаменту по роботi з 

партнерами ПАТ «КБ «НАДРА», директор Департаменту малого та середнього бiзнесу ПАТ «КБ 

«НАДРА». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* 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, Член Правлiння 

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

Глущенко Олександр Вiкторович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СА 349224 23.01.1997 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

28 



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

Голова Правлiння ПАТ «БАНК «ЮНIСОН», Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «БАНК 

«ЮНIСОН», начальник фiлiї – Рiвненського обласного управлiння ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ 

ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», заступник голови правлiння ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ 

БАНК УКРАЇНИ». 

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

17.06.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 17.06.2016р.термiном на 3 (три) 

роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та 

посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) – 28 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: Голова Правлiння ПАТ «БАНК 

«ЮНIСОН», Перший заступник Голови Правлiння ПАТ «БАНК «ЮНIСОН», начальник фiлiї – 

Рiвненського обласного управлiння ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», 

заступник голови правлiння ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* 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, Член Правлiння 

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

Земляний Максим Павлович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СА 110061 20.02.1996 Шевченкiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

18 

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

начальник Департаменту управлiння операцiйною дiяльнiстю ПАТ «Укрсиббанк», директор 

центру пiдтримки клiєнтiв корпоративного бiзнесу Департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ 

«Укрсиббанк». 

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

26.09.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 26.09.2016р.термiном на 3 (три) 



роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та 

посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) – 18 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: начальник Департаменту управлiння 

операцiйною дiяльнiстю ПАТ «Укрсиббанк», директор центру пiдтримки клiєнтiв корпоративного 

бiзнесу Департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ «Укрсиббанк». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

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

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Перший Заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу, Член Правлiння 

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

Мелеш Катерина Володимирiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

МЕ 930899 14.05.2009 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi  

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

19 

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

генеральний директор ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень», начальник 

Управлiння розвитку банкiвських продуктiв роздрiбного бiзнесу та маркетингу ПАТ 

«Енергобанк», начальник Управлiння розвитку банкiвських продуктiв для роздрiбного, малого та 

середнього бiзнесу ПАТ «Енергобанк».  

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

10.10.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 10.10.2016р.термiном на 3 (три) 

роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та 

посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) – 19 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: генеральний директор ТОВ «Фiнансова 

компанiя «Центр фiнансових рiшень», начальник Управлiння розвитку банкiвських продуктiв 

роздрiбного бiзнесу та маркетингу ПАТ «Енергобанк», начальник Управлiння розвитку 

банкiвських продуктiв для роздрiбного, малого та середнього бiзнесу ПАТ «Енергобанк». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* 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, Член Правлiння  

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

Болтик Олег Станiславович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

МО 955330 16.10.2001 Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй областi  

4) рік народження** 

1985 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

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

директор з управлiння ризиками ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень», заступник 

директора з ризик-менеджменту ТОВ «Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень». 

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

10.10.2016 3 роки 

9) Опис 

Обрано рiшенням Спостережної ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 10.10.2016р.термiном на 3 (три) 

роки. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Положенням про Правлiння та 

посадовою iнструкцiєю. Винагорода емiтентом визначається вiдповiдно до штатного розкладу. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.  

Загальний стаж роботи (рокiв) – 11 рокiв.  

Перелiк попереднiх посад, протягом п'яти останнiх рокiв: директор з управлiння ризиками ТОВ 

«Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень», заступник директора з ризик-менеджменту ТОВ 

«Фiнансова компанiя «Центр фiнансових рiшень». 

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* 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 

Донченко Вячеслав Олександрович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

МТ 357935 27.08.2014 Орджонiкiдзевським РВ у м. Харковi 

4) рік народження** 



1985 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

9 

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

Обiймає посаду: Начальник вiддiлу Консолiдацiї звiтностi Дирекцiї з фiнансового контролю та 

бюджетування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС» (38726562), займав 

посади: Провiдного фахiвця вiддiлу методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ 

Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та 

звiтностi ПАТ “ПУМБ”, Провiдного спецiалiста вiддiлу методологiї фiнансового облiку та 

звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового 

облiку, податкiв та звiтностi ПАТ “ПУМБ”, Молодшого ревiзора вiддiлу аудиту ТОВ АФ 

«ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», спецiалiста з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

фiнансового вiддiлу ПАТ «Фармстандарт-Бiолек», спецiалiста з мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi фiнансово-економiчної служби ПАТ «Фармстандарт-Бiолек».  

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

12.08.2016 5 рокiв 

9) Опис 

Обрано рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.08.2016р.термiном на 

5 (п’ять) рокiв. Приймає участь в роботi Ревiзiйної комiсiї, що здiйснює контроль за фiнансово-

господарською дiяльнiстю Банку дотримання Банком законодавства України i нормативно-

правових актiв Нацiонального банку України; розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та 

готує вiдповiднi пропозицiї Загальним зборам акцiонерiв, Радi Банку; вносить на розгляд 

Загальних зборiв акцiонерiв або Ради Банку пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до 

компетенцiї Ревiзiйної комiсiї вiдповiдно до Статуту банку та Положення про Ревiзiйну комiсiю.  

Загальний стаж роботи: 9 рокiв.  

Обiймає посаду: Начальник вiддiлу Консолiдацiї звiтностi Дирекцiї з фiнансового контролю та 

бюджетування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Група ТАС» (38726562).  

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв : Провiдний фахiвець вiддiлу 

методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового облiку та 

розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi ПАТ “ПУМБ”, Провiдний 

спецiалiст вiддiлу методологiї фiнансового облiку та звiтностi з МСФЗ Управлiння фiнансового 

облiку та розрахункiв Департаменту фiнансового облiку, податкiв та звiтностi ПАТ “ПУМБ”, 

Молодший ревiзор вiддiлу аудиту ТОВ АФ «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)», спецiалiст з 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi фiнансового вiддiлу ПАТ «Фармстандарт-Бiолек», 

спецiалiст з мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi фiнансово-економiчної служби ПАТ 

«Фармстандарт-Бiолек».  

Згоди на розкриття розмiру виплаченої винагороди не отримано.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* 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 

Перший 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

Дубєй Володимир 

Володимирович 

АК 969910 03.10.2000 

Жовтневим РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

обл. 

287 0.0065 287 0 0 0 

Голова 

Правлiння 
Тiгiпко Сергiй Леонiдович 

АЕ 395478 26.09.1996 

Жовтневим РВ ДМУ УМВС 

України в Днiпропетровськiй 

областi 

1 0.00002 1 0 0 0 

Голова 

Спостережної 

Ради 

Попенко Сергiй Павлович 

ВН 521999 27.04.2011 

Богунським РВ УМВС України в 

Житомирськiй областi 

13 0.0003 13 0 0 0 

Член 

Спостережної 

Ради 

Ястремська Наталiя 

Євгенiвна 

ТТ 114572 14.06.2012 

Деснянським РУ ГУ МВС 

України в мiстi Києвi 

1 0.00002 1 0 0 0 

Усього 302 0.0068 302 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) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

АЛКЕМI ЛIМIТЕД НЕ211721 

1097 Кiпр Кiпр Нiкосiя 

Дiагору, 4, КЕРМIА КОРТ, 

1й поверх, Квартира/Офi 

4388577 99.7404 99.7404 4388577 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) 

Від загальної 

кількості 

голосуючих 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Усього 4388577 99.7404 99.7404 4388577 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
29.04.2016 

Кворум 

зборів** 
99.7404 

Опис 

Порядок денний та результати розгляду питань: 

1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту 

роботи Загальних зборiв акцiонерiв.  

2.Звiт Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту 

Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк.  

3.Звiт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками 

розгляду звiту Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк. 

4.Затвердження Звiту про корпоративне управлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк. 

5.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками розгляду звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк. 

6.Звiт та висновки зовнiшнього аудитора про пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi АТ 

«ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк, прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту та висновкiв 

зовнiшнього аудитора, затвердження заходiв за результатами їх розгляду. 

7.Затвердження рiчного звiту та балансу АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк. 

8.Про розподiл прибутку АТ «ТАСКОМБАНК» минулих рокiв та використання фондiв АТ 

«ТАСКОМБАНК», прийняття рiшення про виплату дивiдендiв та затвердження їх розмiру. 

9.Про внесення змiн до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї.  

10.Про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

11.Про обрання Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» та затвердження умов 

договорiв (цивiльно-правових та/або трудових), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з членами 

Спостережної Ради Банку. 

По першому питанню: слухали Голову Зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який зазначив, що 

для роботи Загальних зборiв необхiдно обрати секретаря Загальних зборiв, Лiчильну комiсiю та 

затвердити регламент Загальних зборiв та, згiдно пропозицiї Члена Спостережної Ради Банку, 

запропонував обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича - директора 

департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку, до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв 

обрати: Головою лiчильної комiсiї - Бересток Олену Василiвну – директора Юридичного 

департаменту Банку, членами лiчильної комiсiї - Шляхова Ярослава Миколайовича – начальника 

вiддiлу цiнних паперiв Департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку та Батижманську Iрину 

Олександрiвну - головного юрисконсульта управлiння правового забезпечення корпоративних 

вiдносин та претензiйно – позовної роботи Юридичного департаменту Банку.  

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв: 

-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв. 

-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв. 

-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3 

хв. 

Пiсля обговорення доповiдi по першому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:  

Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича, директора Департаменту 

iнвестицiйного обслуговування Банку, до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв обрати: Головою 

лiчильної комiсiї - Бересток Олену Василiвну – директора Юридичного департаменту Банку, членами 

лiчильної комiсiї - Шляхова Ярослава Миколайовича – начальника Вiддiлу цiнних паперiв 

Департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку та Батижманську Iрину Олександрiвну - 

Головного юрисконсульта управлiння правового забезпечення корпоративних вiдносин та 

претензiйно – позовної роботи Юридичного департаменту.  

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв: 

-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв. 

-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв. 

-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3 

хв. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  



«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По другому питанню: слухали Голову Зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який доповiв про 

результати роботи Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк та запропонував Загальним зборам 

прийняти до вiдома Звiт Правлiння Банку за 2015 рiк. 

Пiсля обговорення доповiдi по другому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:  

Прийняти до вiдома Звiт Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По третьому питанню слухали Члена Спостережної ради Банку Попенка Сергiя Павловича про звiт 

Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк.  

Пiсля обговорення по третьому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:  

Прийняти до вiдома Звiт Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По четвертому питанню слухали Голову ревiзiйної комiсiї Банку Мельничук Наталiю Костянтинiвну 

про Звiт про корпоративне управлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк.  

Пiсля обговорення по четвертому питанню Загальнi збори вирiшили:  

Затвердити Звiт про корпоративне управлiння АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По п’ятому питанню слухали Голову ревiзiйної комiсiї Банку Мельничук Наталiю Костянтинiвну про 

звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк.  

Пiсля обговорення по п’ятому питанню Загальнi збори вирiшили:  

Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2015 рiк. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По шостому питанню слухали Начальника Служби внутрiшнього аудиту Коробкова Артура 

Вiкторовича про звiт та висновки зовнiшнього аудитора про пiдтвердження рiчної фiнансової 

звiтностi АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк. 

Пiсля обговорення по шостому питанню Загальнi збори вирiшили: 

Затвердити Звiт та висновки зовнiшнього аудитора про пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi АТ 

«ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк. Заходи за результатами розгляду звiту та висновкiв не затверджувати. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По сьомому питанню слухали Фiнансового директора Банку Росол Iрину Володимирiвну про рiчний 

звiт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк.  

Пiсля обговорення по сьомому питанню Загальнi збори вирiшили: 

Затвердити рiчний звiт та баланс АТ «ТАСКОМБАНК» за 2015 рiк. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По восьмому питанню слухали Фiнансового директора Банку Росол Iрину Володимирiвну про 

розподiл прибутку i збиткiв АТ «ТАСКОМБАНК» минулих рокiв та використання фондiв АТ 

«ТАСКОМБАНК».  



Пiсля обговорення по восьмому питанню Загальнi збори вирiшили: 

Встановити наступний порядок розподiлу прибутку:  

1. Затвердити прибуток за МСБО звiтного 2015 року в розмiрi 986 538,25 грн., що визначається у 

регiстрах бухгалтерського облiку та пiдтверджений у складi звiтностi за МСБО за 2015 рiк 

незалежною аудиторською компанiєю ТОВ «БДО». 

2. Згiдно iз законодавством України та внутрiшнiми Положеннями Банку прибуток за МСБО звiтного 

2015 року спрямувати на: 

• формування резервного фонду Банку (в розмiрi 5%) в сумi – 49 326,91 грн. (балансовий рахунок 

5021); 

• прибуток в сумi 937 211,34 грн. залишити нерозподiленим на рахунку 5030 «Нерозподiленi прибутки 

минулих рокiв». 

3. Затвердити прибуток за МСБО 2014 року в розмiрi 13 943 519,48 грн., що визначається у регiстрах 

бухгалтерського облiку та пiдтверджений у складi звiтностi за МСБО за 2014 рiк незалежною 

аудиторською компанiєю ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА». 

4. Згiдно iз законодавством України та внутрiшнiми Положеннями Банку прибуток за МСБО 2014 

року спрямувати на: 

• формування резервного фонду Банку (в розмiрi 5%) в сумi – 697 175,97 грн. (балансовий рахунок 

5021); 

• прибуток в сумi 13 246 343,51 грн. залишити нерозподiленим на рахунку 5030 «Нерозподiленi 

прибутки минулих рокiв». 

5. За результатами 2015 року виплату дивiдендiв акцiонерам не здiйснювати. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По дев’ятому питанню слухали Голову Зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який 

запропонував внести змiни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової 

редакцiї. Встановити, що нова редакцiя Статуту Банку набирає чинностi з дати її державної реєстрацiї 

вiдповiдно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК» Тiгiпка Сергiя Леонiдовича пiдписати нову редакцiю Статуту Банку та забезпечити 

здiйснення дiй (заходiв) з державної реєстрацiї Статуту Банку в новiй редакцiї. 

Пiсля обговорення по дев’ятому питанню Загальнi збори вирiшили: 

Внести змiни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї. 

Встановити, що нова редакцiя Статуту Банку набирає чинностi з дати її державної реєстрацiї 

вiдповiдно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК» Тiгiпка Сергiя Леонiдовича пiдписати нову редакцiю Статуту Банку та забезпечити 

здiйснення дiй (заходiв) з державної реєстрацiї Статуту Банку в новiй редакцiї. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По десятому питанню слухали представника акцiонера АЛКЕМI ЛIМIТЕД Зiнкевич Вiкторiю 

Вiталiївну, яка зазначила, що акцiонер АЛКЕМI ЛIМIТЕД запропонував припинити з 29.04.2016 року 

повноваження дiючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» у складi: 

-Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович (акцiонер Банку); 

-Член Спостережної Ради - представник акцiонера Банку - компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД - Желтов Олег 

Миколайович; 

-Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанiвна (незалежний член Спостережної Ради 

Банку); 

-Член Спостережної Ради Максюта Анатолiй Аркадiйович (незалежний член Спостережної Ради 

Банку). 

Пiсля обговорення по десятому питанню Загальнi збори вирiшили: 

Припинити з 29.04.2016 року повноваження дiючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» 

у складi: 

-Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович (акцiонер Банку); 

-Член Спостережної Ради - представник акцiонера Банку - компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД - Желтов Олег 

Миколайович; 

-Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанiвна (незалежний член Спостережної Ради 

Банку); 

-Член Спостережної Ради Максюта Анатолiй Аркадiйович (незалежний член Спостережної Ради 

Банку). 



Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По одинадцятому питанню слухали представника акцiонера АЛКЕМI ЛIМIТЕД Зiнкевич Вiкторiю 

Вiталiївну, яка зазначила, що акцiонер АЛКЕМI ЛIМIТЕД пропонує обрати з 30.04.2016 року 

Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 5 (п’яти) осiб на строк 3 (три) роки у складi: 

-Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович (акцiонер Банку); 

-Член Спостережної Ради Ястремська Наталiя Євгенiвна (акцiонер Банку); 

-Член Спостережної Ради - представник акцiонера Банку - компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД - Желтов Олег 

Миколайович; 

-Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанiвна (незалежний член Спостережної Ради 

Банку); 

-Член Спостережної Ради Максюта Анатолiй Аркадiйович (незалежний член Спостережної Ради 

Банку). 

Вiдповiдно до чинного законодавства загальнi збори повиннi затвердити умови договорiв, що 

укладатимуться з членами Спостережної Ради Банку, та обрати особу, яка уповноважується на 

пiдписання зазначених договорiв з членами Спостережної Ради.  

Тому акцiонер АЛКЕМI ЛIМIТЕД запропонував затвердити умови даних договорiв, з якими 

акцiонери можуть ознайомитися в матерiалах до Загальних Зборiв, встановити розмiр винагороди 

членiв Спостережної Ради Банку вiдповiдно до умов даних договорiв, та обрати Голову Правлiння 

Тiгiпка Сергiя Леонiдовича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з 

членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

Пiсля обговорення по одинадцятому питанню Загальнi збори вирiшили: 

Обрати з 30.04.2016 року Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 5 (п’яти) осiб на cтрок 

3 (три) роки у складi: 

-Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович (акцiонер Банку); 

-Член Спостережної Ради Ястремська Наталiя Євгенiвна (акцiонер Банку); 

-Член Спостережної Ради - представник акцiонера Банку - компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД - Желтов Олег 

Миколайович; 

-Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанiвна (незалежний член Спостережної Ради 

Банку); 

-Член Спостережної Ради Максюта Анатолiй Аркадiйович (незалежний член Спостережної Ради 

Банку). 

Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної Ради Банку, встановити 

розмiр винагороди членiв Спостережної Ради Банку вiдповiдно до умов даних договорiв, та обрати 

Голову Правлiння Тiгiпка Сергiя Леонiдовича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених 

договорiв з членами Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 21 942 885 голосiв для кумулятивного голосування, з них:  

-«ЗА» Голову Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради Попенко Сергiя Павловича (акцiонера 

Банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру винагороди 

вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Тiгiпка Сергiя 

Леонiдовича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Головою 

Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», Членом Спостережної Ради Попенко Сергiєм Павловичем 

– 4 388 577 голосiв; 

-«ЗА» Члена Спостережної Ради Ястремську Наталiю Євгенiвну (акцiонера Банку), затвердження 

умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру винагороди вiдповiдно до умов 

зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Тiгiпка Сергiя Леонiдовича особою, яка 

уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Членом Спостережної Ради АТ 

«ТАСКОМБАНК» Ястремською Наталiєю Євгенiвною – 4 388 577 голосiв; 

-«ЗА» Члена Спостережної Ради Желтова Олега Миколайовича (представника акцiонера Банку - 

компанiї АЛКЕМI ЛIМIТЕД), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення 

розмiру винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку 

Тiгiпка Сергiя Леонiдовича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з 

Членом Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Желтовим Олегом Миколайовичем – 4 388 577 

голосiв. 

-«ЗА» Члена Спостережної Ради Никитенко Валентину Степанiвну (незалежного Члена Спостережної 

Ради Банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Тiгiпка 

Сергiя Леонiдовича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Членом 

Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Никитенко Валентиною Степанiвною – 4 388 577 голосiв. 



«ЗА» Члена Спостережної Ради Максюту Анатолiя Аркадiйовича (незалежного Члена Спостережної 

Ради Банку), затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

винагороди вiдповiдно до умов зазначеного договору та обрання Голови Правлiння Банку Тiгiпка 

Сергiя Леонiдовича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначеного договору з Членом 

Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» Максютой Анатолiєм Аркадiйовичем – 4 388 577 голосiв. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД. 

Скликання рiчних загальних зборiв АТ "ТАСКОМБАНК" iнiцiювала Спостережна Рада АТ 

«ТАСКОМБАНК». 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
21.12.2016 

Кворум 

зборів** 
99.7404 

Опис 

Порядок денний та результати розгляду питань: 

1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту 

роботи Загальних зборiв акцiонерiв.  

2.Про внесення змiн до статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї. 

По першому питанню: слухали Голову зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який зазначив, що 

для роботи Загальних зборiв необхiдно обрати секретаря Загальних зборiв, Лiчильну комiсiю та 

затвердити регламент Загальних зборiв, а також зазначив, що для голосування запропонований проект 

рiшення з цього питання, а саме: 

Обрати до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв: Головою лiчильної комiсiї - Бересток Олену 

Василiвну – директора Юридичного департаменту Банку, членами лiчильної комiсiї – Скузiну Аллу 

Вiкторiвну – начальника управлiння депозитарної дiяльностi Департаменту iнвестицiйного 

обслуговування Банку та Батижманську Iрину Олександрiвну - головного юрисконсульта управлiння 

правового забезпечення корпоративних вiдносин та претензiйно – позовної роботи Юридичного 

департаменту Банку.  

Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича, директора Департаменту 

iнвестицiйного обслуговування Банку.  

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:  

-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв. 

-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв. 

-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3 

хв. 

Голосування на Загальних Зборах акцiонерiв проводиться з розрахунку одна акцiя – один голос з 

питань 1,2 з використанням бюлетенiв для голосування. Бюлетенi для голосування засвiдченi 

пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою Банку. У разi недiйсностi бюлетеня про це на 

ньому робиться позначка з зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня 

засвiдчується всiма членами лiчильної комiсiї. 

Пiсля обговорення доповiдi та голосування по першому питанню порядку денного Загальнi збори 

вирiшили:  

Обрати до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв: Головою лiчильної комiсiї - Бересток Олену 

Василiвну – директора Юридичного департаменту Банку, членами лiчильної комiсiї – Скузiну Аллу 

Вiкторiвну – начальника управлiння депозитарної дiяльностi Департаменту iнвестицiйного 

обслуговування Банку та Батижманську Iрину Олександрiвну - головного юрисконсульта управлiння 

правового забезпечення корпоративних вiдносин та претензiйно – позовної роботи Юридичного 

департаменту Банку.  

Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича, директора Департаменту 

iнвестицiйного обслуговування Банку.  

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:  

-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв. 

-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв. 

-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3 

хв. 

Голосування на Загальних Зборах акцiонерiв проводиться з розрахунку одна акцiя – один голос з 

питань 1,2 з використанням бюлетенiв для голосування. Бюлетенi для голосування засвiдченi 

пiдписом Голови реєстрацiйної комiсiї та печаткою Банку. У разi недiйсностi бюлетеня про це на 

ньому робиться позначка з зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня 



засвiдчується всiма членами лiчильної комiсiї. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв наступним чином: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По другому питанню слухали Голову зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який зазначив, що 

для голосування запропонований проект рiшення з цього питання, а саме: 

Внести змiни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї. 

Встановити, що нова редакцiя Статуту Банку набирає чинностi з дати її державної реєстрацiї 

вiдповiдно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК» Тiгiпка Сергiя Леонiдовича пiдписати нову редакцiю Статуту Банку та забезпечити 

здiйснення дiй (заходiв) з державної реєстрацiї Статуту Банку в новiй редакцiї. 

Пiсля обговорення та голосування по другому питанню Загальнi збори вирiшили: 

Внести змiни до Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом затвердження його нової редакцiї. 

Встановити, що нова редакцiя Статуту Банку набирає чинностi з дати її державної реєстрацiї 

вiдповiдно до чинного законодавства України. Уповноважити Голову Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК» Тiгiпка Сергiя Леонiдовича пiдписати нову редакцiю Статуту Банку та забезпечити 

здiйснення дiй (заходiв) з державної реєстрацiї Статуту Банку в новiй редакцiї. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв наступним чином: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД. 

Скликання позачергових загальних зборiв АТ "ТАСКОМБАНК" iнiцiювала Спостережна Рада АТ 

«ТАСКОМБАНК». 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
12.08.2016 

Кворум 

зборів** 
99.7404 

Опис 

Порядок денний та результати розгляду питань: 

1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту 

роботи Загальних зборiв акцiонерiв.  

2.Про скасування рiшень, що було прийнято позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 

17.03.2016 року, про збiльшення статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного 

розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

3.Про збiльшення статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розмiщення 

додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

4.Про приватне розмiщення акцiй. 

5.Про затвердження перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення 

про приватне розмiщення. 

6.Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», якому надаються повноваження 

щодо:  

-залучення до розмiщення андеррайтера; 

-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 АТ «ТАСКОМБАНК», 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 

АТ «ТАСКОМБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення 

про це в офiцiйному друкованому органi. 

7. Про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: 

-отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного 

права на придбання акцiй, стосовно яких прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це буде 

передбачено умовами приватного розмiщення акцiй); 

-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; 

-проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право 

вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 

8.Про припинення повноважень Голови та членiв ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК». 

9.Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК». 

10.Затвердження умов договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї АТ 

«ТАСКОМБАНК», обрання особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з 

Головою та членами Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК». 

По першому питанню: слухали Голову зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який зазначив, що 

для роботи Загальних зборiв необхiдно обрати секретаря Загальних зборiв, Лiчильну комiсiю та 

затвердити регламент Загальних зборiв, а також зазначив, що для голосування запропонованi два 

проекти рiшення з цього питання.  

Голосування на Загальних Зборах акцiонерiв проводиться з розрахунку одна акцiя – один голос з 

питань 1,2,3,4,5,6,7,8,10 з використанням бюлетенiв для голосування. Голосування на Загальних 

Зборах акцiонерiв з питання 9 проводиться кумулятивно з використанням бюлетенiв для голосування. 

Бюлетенi для простого та кумулятивного голосування засвiдченi пiдписом Голови реєстрацiйної 

комiсiї та печаткою Банку. У разi недiйсностi бюлетеня про це на ньому робиться позначка з 

зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами 

лiчильної комiсiї. 

Пiсля обговорення доповiдi та голосування по першому питанню порядку денного Загальнi збори 

вирiшили:  

Обрати до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв: Головою лiчильної комiсiї - Бересток Олену 

Василiвну – директора Юридичного департаменту Банку, членами лiчильної комiсiї – Скузiну Аллу 

Вiкторiвну – начальника управлiння депозитарної дiяльностi Департаменту iнвестицiйного 

обслуговування Банку та Батижманську Iрину Олександрiвну - головного юрисконсульта управлiння 

правового забезпечення корпоративних вiдносин та претензiйно – позовної роботи Юридичного 

департаменту Банку.  

Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича, директора Департаменту 

iнвестицiйного обслуговування Банку.  

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв:  

-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв. 

-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв. 

-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3 

хв. 

-Голосування на Загальних Зборах акцiонерiв проводиться з розрахунку одна акцiя – один голос з 

питань 1,2,3,4,5,6,7,8,10 з використанням бюлетенiв для голосування. Голосування на Загальних 

Зборах акцiонерiв з питання 9 проводиться кумулятивно з використанням бюлетенiв для голосування. 

Визначити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для простого та кумулятивного 

голосування. Бюлетенi для простого та кумулятивного голосування засвiдченi пiдписом Голови 

реєстрацiйної комiсiї та печаткою Банку. У разi недiйсностi бюлетеня про це на ньому робиться 

позначка з зазначенням пiдстав недiйсностi. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма 

членами лiчильної комiсiї. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв наступним чином: 

-по проекту рiшення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК» (ПРОЕКТ 

РIШЕННЯ №1): 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 0 голосiв; 

«проти» –4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«утрималися» – 0 голосiв. 

-по проекту рiшення, що запропонований акцiонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанiєю «АЛКЕМI 

ЛIМIТЕД» (ПРОЕКТ РIШЕННЯ №2): 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  



«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По другому питанню слухали представника акцiонера АЛКЕМI ЛIМIТЕД Зiнкевич Вiкторiю 

Вiталiївну, яка зазначила, що для голосування запропонованi два проекти рiшення з цього питання.  

Пiсля обговорення та голосування по другому питанню Загальнi збори вирiшили: 

Скасувати рiшення, що були прийнятi позачерговими Загальними зборами акцiонерiв 17.03.2016 року, 

про збiльшення статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розмiщення 

додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, а саме: 

Рiшення з питання №4 «Про збiльшення статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом 

приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових 

внескiв»: Збiльшити розмiр статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного 

розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, а саме 

збiльшити розмiр статутного капiталу Банку на 55 000 050,00 (П’ятдесят п’ять мiльйонiв п’ятдесят) 

гривень шляхом проведення розмiщення простих iменних акцiй Банку. Номiнальна вартiсть однiєї 

акцiї – 70,00 (Сiмдесят) гривень. Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонуються до розмiщення – 785 715 

(Сiмсот вiсiмдесят п’ять тисяч сiмсот п’ятнадцять) штук простих iменних акцiй. Форма iснування 

акцiй – бездокументарна. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред’явника не пропонуються до 

розмiщення. Серiй та порядкових номерiв акцiї не мають. Мета проведення розмiщення акцiй – 

збiльшення статутного капiталу Банку. 

Рiшення з питання №5 «Про приватне розмiщення акцiй»: Затвердити рiшення про приватне 

розмiщення акцiй, яке оформити окремим додатком, що є невiд’ємною частиною цього протоколу. 

Рiшення з питання №6 «Про затвердження перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй, щодо 

яких прийнято рiшення про приватне розмiщення»: Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками 

розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, а саме осiб, якi є 

власниками простих iменних акцiй Банку станом на 17 березня 2016 року. 

Рiшення з питання №7 «Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», якому 

надаються повноваження щодо: залучення до розмiщення андеррайтера; 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 АТ «ТАСКОМБАНК», 

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 АТ «ТАСКОМБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування 

повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi»: Надати Спостережнiй Радi АТ 

«ТАСКОМБАНК» повноваження щодо: залучення до розмiщення андеррайтера; 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 АТ «ТАСКОМБАНК», 

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 АТ «ТАСКОМБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування 

повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi.  

Рiшення з питання №8 Про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: 

отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного 

права на придбання акцiй, стосовно яких прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це буде 

передбачено умовами приватного розмiщення акцiй); 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; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у 

акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм 

акцiй»: Надати Головi Правлiння Банку 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; проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у 

акцiонерiв, якi реалiзують право вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм 

акцiй. Не передбачувати отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд 

використання свого переважного права на придбання акцiй та не надавати Головi Правлiння Банку 

повноваження щодо отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання 

свого переважного права на придбання акцiй. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв наступним чином: 

-по проекту рiшення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК» (ПРОЕКТ 

РIШЕННЯ №1): 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 0 голосiв; 

«проти» –4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«утрималися» – 0 голосiв. 

-по проекту рiшення, що запропонований акцiонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанiєю «АЛКЕМI 

ЛIМIТЕД» (ПРОЕКТ РIШЕННЯ №2): 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По третьому питанню слухали Голову зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який зазначив, що 

Спостережна Рада Банку запропонувала розглянути та прийняти рiшення про збiльшення розмiру 

статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, а саме збiльшити розмiр статутного 

капiталу Банку на 300 000 050,00 (Триста мiльйонiв п’ятдесят) гривень шляхом проведення 

розмiщення простих iменних акцiй Банку. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 70,00 (Сiмдесят) гривень. 

Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонуються до розмiщення – 4 285 715 (Чотири мiльйони двiстi 

вiсiмдесят п’ять тисяч сiмсот п’ятнадцять) штук простих iменних акцiй. Форма iснування акцiй – 

бездокументарна. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред’явника не пропонуються до розмiщення. Серiй 

та порядкових номерiв акцiї не мають. Мета проведення розмiщення акцiй – збiльшення статутного 

капiталу Банку. 

Пiсля обговорення доповiдi та голосування по третьому питанню порядку денного Загальнi збори 

вирiшили:  

Збiльшити розмiр статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розмiщення 

додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, а саме збiльшити 

розмiр статутного капiталу Банку на 300 000 050,00 (Триста мiльйонiв п’ятдесят) гривень шляхом 

проведення розмiщення простих iменних акцiй Банку. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 70,00 

(Сiмдесят) гривень. Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонуються до розмiщення – 4 285 715 (Чотири 

мiльйони двiстi вiсiмдесят п’ять тисяч сiмсот п’ятнадцять) штук простих iменних акцiй. Форма 

iснування акцiй – бездокументарна. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред’явника не пропонуються до 

розмiщення. Серiй та порядкових номерiв акцiї не мають. Мета проведення розмiщення акцiй – 

збiльшення статутного капiталу Банку. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв наступним чином: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По четвертому питанню: слухали Голову зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який зазначив, 

що Спостережна Рада Банку запропонувала прийняти рiшення про приватне розмiщення акцiй. 

Пiсля обговорення доповiдi та голосування по четвертому питанню порядку денного Загальнi збори 

вирiшили:  

Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй, яке оформити окремим додатком, що є 

невiд’ємною частиною цього протоколу. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв наступним чином: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По п’ятому питанню: слухали Голову зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який зазначив, що 

Спостережна Рада Банку запропонувала затвердити перелiк осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй, 

щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, а саме осiб, якi є власниками простих 

iменних акцiй Банку станом на 12 серпня 2016 року.  

Пiсля обговорення доповiдi та голосування по п’ятому питанню порядку денного Загальнi збори 



вирiшили:  

Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про 

приватне розмiщення, а саме осiб, якi є власниками простих iменних акцiй Банку станом на 12 серпня 

2016 року. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв наступним чином: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По шостому питанню: слухали представника акцiонера АЛКЕМI ЛIМIТЕД Зiнкевич Вiкторiю 

Вiталiївну, яка зазначила, що Спостережна Рада Банку запропонувала надати Спостережнiй Радi АТ 

«ТАСКОМБАНК» повноваження щодо:  

-залучення до розмiщення андеррайтера; 

-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 АТ «ТАСКОМБАНК», 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 

АТ «ТАСКОМБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення 

про це в офiцiйному друкованому органi. 

Пiсля обговорення доповiдi та голосування по шостому питанню порядку денного Загальнi збори 

вирiшили:  

Надати Спостережнiй Радi АТ «ТАСКОМБАНК» повноваження щодо:  

-залучення до розмiщення андеррайтера; 

-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 АТ «ТАСКОМБАНК», 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 

АТ «ТАСКОМБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення 

про це в офiцiйному друкованому органi.  

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв наступним чином: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По сьомому питанню: слухали представника акцiонера АЛКЕМI ЛIМIТЕД Зiнкевич Вiкторiю 

Вiталiївну, яка зазначила, що Спостережна рада Банку запропонувала надати Головi Правлiння Банку 

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; 

-проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право 

вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 



Не передбачувати отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання 

свого переважного права на придбання акцiй та не надавати Головi Правлiння Банку повноваження 

щодо отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання свого 

переважного права на придбання акцiй. 

Пiсля обговорення доповiдi та голосування по сьомому питанню порядку денного Загальнi збори 

вирiшили:  

Надати Головi Правлiння Банку 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; 

-проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право 

вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 

Не передбачувати отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання 

свого переважного права на придбання акцiй та не надавати Головi Правлiння Банку повноваження 

щодо отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання свого 

переважного права на придбання акцiй. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв наступним чином: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По восьмому питанню слухали представника акцiонера АЛКЕМI ЛIМIТЕД Зiнкевич Вiкторiю 

Вiталiївну, яка зазначила, що для голосування запропонованi два проекти рiшення з цього питання. 

Пiсля обговорення та голосування по восьмому питанню Загальнi збори вирiшили: 

Припинити 15.08.2016 року повноваження членiв дiючого складу ревiзiйної комiсiї АТ 

«ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 3 (трьох) осiб (членiв) в наступному складi: 

- Голова ревiзiйної комiсiї Мельничук Наталiя Костянтинiвна;  

- Член ревiзiйної комiсiї Мальцева Анастасiя Валерiївна;  

- Член ревiзiйної комiсiї Найда Катерина Олександрiвна. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв наступним чином: 

по проекту рiшення, що запропонований Спостережною Радою АТ «ТАСКОМБАНК» (ПРОЕКТ 

РIШЕННЯ №1): 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 0 голосiв; 

«проти» –4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«утрималися» – 0 голосiв. 

по проекту рiшення, що запропонований акцiонером АТ «ТАСКОМБАНК» компанiєю «АЛКЕМI 

ЛIМIТЕД» (ПРОЕКТ РIШЕННЯ №2): 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По дев’ятому питанню слухали представника акцiонера АЛКЕМI ЛIМIТЕД Зiнкевич Вiкторiю 

Вiталiївну, яка зазначила, що акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД запропонував встановити 

кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 4 (чотирьох) осiб (членiв) та 

обрати з 16.08.2016 року ревiзiйну комiсiю АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 4 (чотирьох) осiб 

(членiв) на строк 5 (п’ять) рокiв в наступному складi: 

№ п/п - Посада - ПIБ кандидата 

1.Голова ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера «АЛКЕМI ЛIМIТЕД» - Нелепа Ганна Павлiвна. 

2.Член ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера «АЛКЕМI ЛIМIТЕД» - Клєвакiна Наталiя 

Валентинiвна. 

3.Член ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера «АЛКЕМI ЛIМIТЕД» - Донченко Вячеслав 

Олександрович. 

4.Член ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера «АЛКЕМI ЛIМIТЕД» - Найда Катерина 

Олександрiвна. 

Пiсля обговорення та голосування по дев’ятому питанню Загальнi збори вирiшили: 

Встановити кiлькiсний склад Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 4 (чотирьох) осiб 

(членiв) та обрати з 16.08.2016 року ревiзiйну комiсiю АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 4 (чотирьох) 

осiб (членiв) на строк 5 (п’ять) рокiв в наступному складi: 

№ п/п - Посада - ПIБ кандидата 

1.Голова ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера «АЛКЕМI ЛIМIТЕД» - Нелепа Ганна Павлiвна. 

2.Член ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера «АЛКЕМI ЛIМIТЕД» - Клєвакiна Наталiя 



Валентинiвна. 

3.Член ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера «АЛКЕМI ЛIМIТЕД» - Донченко Вячеслав 

Олександрович. 

4.Член ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера «АЛКЕМI ЛIМIТЕД» - Найда Катерина 

Олександрiвна. 

Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв наступним чином: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 17 554 308 голосiв для кумулятивного голосування, з них: 

№ п/п - Посада - ПIБ кандидата - Кiлькiсть голосiв «ЗА» 

1.Голова ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера «АЛКЕМI ЛIМIТЕД» - Нелепа Ганна Павлiвна - 4 

388 577 голосiв. 

2.Член ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера «АЛКЕМI ЛIМIТЕД» - Клєвакiна Наталiя 

Валентинiвна - 4 388 577 голосiв. 

3.Член ревiзiйної комiсiї- представник акцiонера «АЛКЕМI ЛIМIТЕД» - Донченко Вячеслав 

Олександрович - 4 388 577 голосiв. 

4.Член ревiзiйної комiсiї - представник акцiонера «АЛКЕМI ЛIМIТЕД» - Найда Катерина 

Олександрiвна - 4 388 577 голосiв. 

По десятому питанню: слухали представника акцiонера АЛКЕМI ЛIМIТЕД Зiнкевич Вiкторiю 

Вiталiївну, яка зазначила, що акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД запропонував затвердити умови 

договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК», та 

обрати Першого Заступника Голови Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Дубєя Володимира 

Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з Головою та 

членами Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК». 

Пiсля обговорення доповiдi та голосування по десятому питанню порядку денного Загальнi збори 

вирiшили:  

Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з Головою та членами Ревiзiйної комiсiї АТ 

«ТАСКОМБАНК», та обрати Першого Заступника Голови Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Дубєя 

Володимира Володимировича особою, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з 

Головою та членами Ревiзiйної комiсiї АТ «ТАСКОМБАНК». 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв наступним чином: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД. 

Скликання позачергових загальних зборiв АТ "ТАСКОМБАНК" iнiцiювала Спостережна Рада АТ 

«ТАСКОМБАНК». 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
17.03.2016 

Кворум 

зборів** 
99.7404 

Опис 

Порядок денний та результати розгляду питань: 

1.Обрання лiчильної комiсiї, секретаря Загальних зборiв акцiонерiв та затвердження регламенту 

роботи Загальних зборiв акцiонерiв.  

2.Про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

3.Про обрання Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» та затвердження умов 

договорiв (цивiльно-правових та/або трудових), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання зазначених договорiв з членами 

Спостережної Ради Банку. 

4.Про збiльшення статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розмiщення 

додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

5.Про приватне розмiщення акцiй. 

6.Про затвердження перелiку осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення 

про приватне розмiщення. 

7.Про визначення уповноваженого органу АТ «ТАСКОМБАНК», якому надаються повноваження 

щодо:  

-залучення до розмiщення андеррайтера; 

-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 АТ «ТАСКОМБАНК», 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 

АТ «ТАСКОМБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення 

про це в офiцiйному друкованому органi. 

8. Про визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: 

-отримувати вiд акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного 

права на придбання акцiй, стосовно яких прийняте рiшення про розмiщення (у разi якщо це буде 

передбачено умовами приватного розмiщення акцiй); 

-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; 

-проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право 

вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 

По першому питанню: слухали Голову зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який зазначив, що 

для роботи Загальних зборiв необхiдно обрати секретаря Загальних зборiв, Лiчильну комiсiю та 

затвердити регламент Загальних зборiв та запропонував, згiдно пропозицiї Голови Спостережної Ради 

Банку, обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича директора департаменту 

iнвестицiйного обслуговування Банку, до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв обрати: Головою 

лiчильної комiсiї - Бересток Олену Василiвну – директора Юридичного департаменту Банку, членами 

лiчильної комiсiї - Шляхова Ярослава Миколайовича – начальника вiддiлу цiнних паперiв 

Департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку та Батижманську Iрину Олександрiвну - 

головного юрисконсульта управлiння правового забезпечення корпоративних вiдносин та претензiйно 

– позовної роботи Юридичного департаменту Банку. Також Голова зборiв Дубєй Володимир 

Володимирович запропонував затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв: 

-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв. 

-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв. 

-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3 

хв. 

Пiсля обговорення доповiдi по першому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:  

Обрати секретарем Загальних зборiв – Карелiна Артема Валерiйовича, директора Департаменту 

iнвестицiйного обслуговування Банку, до складу лiчильної комiсiї Загальних зборiв обрати: Головою 

лiчильної комiсiї - Бересток Олену Василiвну – директора Юридичного департаменту Банку, членами 

лiчильної комiсiї - Шляхова Ярослава Миколайовича – начальника вiддiлу цiнних паперiв 

Департаменту iнвестицiйного обслуговування Банку та Батижманську Iрину Олександрiвну - 

головного юрисконсульта управлiння правового забезпечення корпоративних вiдносин та претензiйно 

– позовної роботи Юридичного департаменту Банку.  

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборiв: 

-Для доповiдi з питань порядку денного – до 15 хв. 

-Для виступiв при обговореннi - до 5 хв. 

-Питання доповiдачам подаються в письмовому виглядi, уснi довiдки та вiдповiдi на питання – до 3 

хв. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По другому питанню слухали представника акцiонера АЛКЕМI ЛIМIТЕД Зiнкевич Вiкторiю 

Вiталiївну, яка зазначила, що акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД запропонував не припиняти 

повноважень Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

Пiсля обговорення по другому питанню Загальнi збори вирiшили: 

Не припиняти повноважень Голови та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 



Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 0 голосiв; 

«проти» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По третєму питанню слухали представника акцiонера АЛКЕМI ЛIМIТЕД Зiнкевич Вiкторiю 

Вiталiївну, яка зазначила, що акцiонер АЛКЕМI ЛIМIТЕД в зв’язку з прийняттям рiшення не 

припиняти повноваження дiючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» запропонував не 

обирати Голову та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», тому прийняв рiшення 

утриматись при голосуваннi по цьому питанню. 

Пiсля обговорення по третєму питанню Загальнi збори вирiшили: 

Не обирати Голову та членiв Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК». 

Голосували шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 21 942 885 голосiв для кумулятивного голосування, утримався 

вiд голосування по даному питанню. 

По четвертому питанню: слухали Голову зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який зазначив, 

що акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД запропонував розглянути та прийняти рiшення про 

збiльшення розмiру статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розмiщення 

додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, а саме збiльшити 

розмiр статутного капiталу Банку на 55 000 050,00 (П’ятдесят п’ять мiльйонiв п’ятдесят) гривень 

шляхом проведення розмiщення простих iменних акцiй Банку. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 

70,00 (Сiмдесят) гривень. Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонуються до розмiщення – 785 715 (Сiмсот 

вiсiмдесят п’ять тисяч сiмсот п’ятнадцять) штук простих iменних акцiй. Форма iснування акцiй – 

бездокументарна. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред’явника не пропонуються до розмiщення. Серiй 

та порядкових номерiв акцiї не мають. Мета проведення розмiщення акцiй – збiльшення статутного 

капiталу Банку. 

Пiсля обговорення доповiдi по четвертому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:  

Збiльшити розмiр статутного капiталу АТ «ТАСКОМБАНК» шляхом приватного розмiщення 

додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв, а саме збiльшити 

розмiр статутного капiталу Банку на 55 000 050,00 (П’ятдесят п’ять мiльйонiв п’ятдесят) гривень 

шляхом проведення розмiщення простих iменних акцiй Банку. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї – 

70,00 (Сiмдесят) гривень. Загальна кiлькiсть акцiй, що пропонуються до розмiщення – 785 715 (Сiмсот 

вiсiмдесят п’ять тисяч сiмсот п’ятнадцять) штук простих iменних акцiй. Форма iснування акцiй – 

бездокументарна. Привiлейованi акцiї та акцiї на пред’явника не пропонуються до розмiщення. Серiй 

та порядкових номерiв акцiї не мають. Мета проведення розмiщення акцiй – збiльшення статутного 

капiталу Банку. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По п’ятому питанню: слухали Голову зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який зазначив, що 

акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД запропонував прийняти рiшення про приватне розмiщення 

акцiй. 

Пiсля обговорення доповiдi по п’ятому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:  

Затвердити рiшення про приватне розмiщення акцiй, яке оформити окремим додатком, що є 

невiд’ємною частиною цього протоколу. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По шостому питанню: слухали Голову зборiв Дубєя Володимира Володимировича, який зазначив, що 

акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД запропонував затвердити перелiк осiб, якi є учасниками 

розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про приватне розмiщення, а саме осiб, якi є 

власниками простих iменних акцiй Банку станом на 17 березня 2016 року.  

Пiсля обговорення доповiдi по шостому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:  

Затвердити перелiк осiб, якi є учасниками розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення про 

приватне розмiщення, а саме осiб, якi є власниками простих iменних акцiй Банку станом на 17 березня 

2016 року. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 



«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По сьомому питанню: слухали представника акцiонера АЛКЕМI ЛIМIТЕД Зiнкевич Вiкторiю 

Вiталiївну, яка зазначила, що акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД запропонував надати 

Спостережнiй Радi АТ «ТАСКОМБАНК» повноваження щодо:  

-залучення до розмiщення андеррайтера; 

-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 АТ «ТАСКОМБАНК», 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 

АТ «ТАСКОМБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення 

про це в офiцiйному друкованому органi. 

Пiсля обговорення доповiдi по сьомому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:  

Надати Спостережнiй Радi АТ «ТАСКОМБАНК» повноваження щодо:  

-залучення до розмiщення андеррайтера; 

-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 АТ «ТАСКОМБАНК», 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 

АТ «ТАСКОМБАНК» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та опублiкування повiдомлення 

про це в офiцiйному друкованому органi. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них: 

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

По восьмому питанню: слухали представника акцiонера АЛКЕМI ЛIМIТЕД Зiнкевич Вiкторiю 

Вiталiївну, яка зазначила, що акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД запропонував надати Головi 

Правлiння Банку 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; 

-проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право 

вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 

Не передбачувати отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання 

свого переважного права на придбання акцiй та не надавати Головi Правлiння Банку повноваження 

щодо отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання свого 

переважного права на придбання акцiй. 

Пiсля обговорення доповiдi по восьмому питанню порядку денного Загальнi збори вирiшили:  

Надати Головi Правлiння Банку 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; 

-проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують право 

вимагати здiйснення викупу акцiонерним товариством належних їм акцiй. 

Не передбачувати отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання 

свого переважного права на придбання акцiй та не надавати Головi Правлiння Банку повноваження 

щодо отримання вiд акцiонерiв письмових пiдтверджень про вiдмову вiд використання свого 

переважного права на придбання акцiй. 

Голосували шляхом голосування з використанням бюлетенiв: 

1 акцiонер, який у сукупностi володiє 4 388 577 голосiв, з них:  

«за» – 4 388 577 голосiв (100% голосiв акцiонерiв, присутнiх на Загальних зборах); 

«проти» – 0 голосiв; 

«утрималися» – 0 голосiв. 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного подавав акцiонер компанiя АЛКЕМI ЛIМIТЕД. 

Скликання позачергових загальних зборiв АТ "ТАСКОМБАНК" iнiцiювала Спостережна Рада АТ 

«ТАСКОМБАНК». 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Аудиторська компанiя 

«Аваль» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 32440628 

Місцезнаходження 69032 Україна Запорізька м. Запорiжжя Запорiжжя вул. 

Волгоградська, 26а, оф.1 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3167 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.03.2003 

Міжміський код та телефон (0612)849084 

Факс (0612)849084 

Вид діяльності Аудиторська фiрма 

Опис реквiзити свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв 

ринку цiнних паперiв (якщо емiтент є професiйним учасником ринку 

цiнних паперiв): Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер 

103, серiя та номер П000103, строк дiї з 21.05.2013р. до 28.02.2018 р. 

реквiзити свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про 

включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3167, згiдно 

рiшення Аудиторської падати України №121 вiд 28.03.2003 року; 

термiн чинностi продовжено до 28.02.2018 р. згiдно з рiшенням 

Аудиторської палати України вiд 28.02.2013 р. №265/3. 

Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Кредит-

Рейтинг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 31752402 

Місцезнаходження 04080 Україна м. Київ Подiльський Київ вул.Верхнiй Вал, 72 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

6 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012 

Міжміський код та телефон (044) 490-25-50 

Факс (044) 490-25-54 

Вид діяльності Рейтингове агенство 

Опис Товариство здiйснює рейтингову оцiнку. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова Група "ТАС" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 



Код за ЄДРПОУ 25821620 

Місцезнаходження 03062 Україна м. Київ Святошинський Київ Проспект Перемоги,65 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ 500438 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 02.12.2009 

Міжміський код та телефон 0800500195 

Факс 0800500195 

Вид діяльності Страховi послуги 

Опис Страхова компанiя, що здiйснює надання страхових послуг емiтенту. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м.Киї Нижнiй Вал, 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2092 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

НКЦПФР 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-00 

Факс (044) 482-52-14 

Вид діяльності Центральний депозитарiй 

Опис Надання послуг, щодо обслуговування випускiв цiнних паперiв 

емiтента.Центральний депозитарiй України. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа ПФТС» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ Печерський м. Київ вул. Шовковична, буд. 42-

44 (6 поверх) 

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 05.03.2010 

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00 

Факс (044) 277-50-01 

Вид діяльності дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

Опис Фондова бiржа, що надає емiтенту послуги дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку. 

 



Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг 

Аудиторськi послуги» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33306921 

Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ м.Київ м.Київ вул.Хрещатик, 19а 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3516 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.09.2014 

Міжміський код та телефон +380444903000 

Факс +380444903030 

Вид діяльності надання аудиторських послуг 

Опис реквiзити свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв 

ринку цiнних паперiв (якщо емiтент є професiйним учасником ринку 

цiнних паперiв): Свiдоцтво НКЦПФР про внесення до реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки 

професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, реєстрацiйний номер 

241, серiя та номер П 000241, строк дiї з 23.10.2014 р. до 25.09.2019 р. 

реквiзити свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та 

аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво про 

включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №3516, згiдно 

рiшення Аудиторської падати України №144/6 вiд 27.01.2005 року; 

термiн чинностi продовжено до 25.09.2019 р. згiдно рiшення 

Аудиторської палати України вiд 25.09.2014 р. №300/3. 

Емiтент не веде реєстр власникiв цiнних паперiв. 

 



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 

15.12.2015 148/1/2015 НКЦПФР UA0801121007 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
70 4400000 308000000 100 

Опис 
Торгiвляакцiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. 

Акцiї iменнi простi в бездокументарнiй формi iснування включенi до бiржового списку ПАТ «Фондова бiржа ПФТС»  

  

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

1) процентні облігації 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

у випуску 

(штук) 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Процентна 

ставка за 

облігаціями 

(у відсотках) 

Термін 

виплати 

процентів 

Сума 

виплачених 

процентів за 

звітний період 

(грн) 

Дата 

погашення 

облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

30.04.2013 58/2/2013 НКЦПФР 1000 100000 
Бездокументарні 

іменні 
100000000 20 щоквартально 3937265.01 21.05.2018 

Опис 

Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї D використовуватимуться за 

такими напрямами: - на проведення кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв; - на проведення операцiй з 

цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв. Виплата доходу за облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд 

дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Емiтент зобов’язується не 

використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської 

дiяльностi. Порядок розмiщення облiгацiй А) адреси мiсць, дати початку та закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй Первинне 

укладання договорiв з першими власниками (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС» за адресою: Україна, 

01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00. Дата початку укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 



27.05.2013 року. Дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 25.11.2013 року, або дата розмiщення останньої облiгацiї, якщо таке 

вiдбулось до 25.11.2013 року. Результати укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, результати розмiщення облiгацiй та звiт про результати 

укладання договорiв з першими власниками облiгацiй затверджується рiшенням Спостережної Ради емiтента. Б) Можливiсть дострокового закiнчення 

укладання договорiв з першими власниками облiгацiй У разi, якщо на запланований обсяг облiгацiй будуть укладенi договори з першими власниками облiгацiй 

та проведена повна оплата їх вартостi до настання термiну закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, Спостережна Рада емiтента може 

прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй. В) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде 

проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi ПАТ «Фондова бiржа «ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 

03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00; лiцензiя на здiйснення 

професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АВ № 390872, видана на пiдставi рiшення 

Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 05.03.2009р. Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПАТ «Фондова бiржа 

«ПФТС». Г) Вiдкрите (публiчне) розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно без залучення андерайтера на бiржi ПАТ «Фондова бiржа 

«ПФТС». Облiгацiї iменнi процентнi серiї D, бездокументарної форми iснування, виведенi з 29.09.2016 року з котирувального списку 2 рiвня ПАТ «Фондова 

бiржа ПФТС» та переведенi до списку позалiстингових цiнних паперiв. 
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Торгiвля облiгацiями здiйснюється на внутрвшньому ринку. Мета емiсiї облiгацiй Кошти залученi вiд розмiщення облiгацiй серiї Е використовуватимуться за 

такими напрямами: - на проведення кредитних операцiй для юридичних та фiзичних осiб – 90% вiд фактично залучених коштiв; - на проведення операцiй з 

цiнними паперами – 10% вiд фактично залучених коштiв. Виплата доходу за облiгацiями та погашення облiгацiй вiдбуватиметься за рахунок доходу вiд 

дiяльностi емiтента, що залишиться в його розпорядженнi пiсля розрахункiв з бюджетом i сплати iнших обов’язкових платежiв. Емiтент зобов’язується не 

використовувати кошти, залученi вiд розмiщення облiгацiй, для формування та поповнення статутного капiталу, а також для покриття збиткiв вiд господарської 

дiяльностi. Порядок розмiщення облiгацiй Укладання договорiв з першими власниками (продаж) облiгацiй проводиться емiтентом самостiйно на бiржi ПАТ 

«ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00. Дата початку укладання 

договорiв з першими власниками облiгацiй – 22.08.2014 року. Дата закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй – 14.05.2015 року. 

Результати укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, результати розмiщення облiгацiй та звiт про результати розмiщення облiгацiй затверджується 

рiшенням Спостережної Ради емiтента. Б) Можливiсть дострокового закiнчення укладання договорiв з першими власниками облiгацiй У разi, якщо на 

запланований обсяг облiгацiй будуть укладенi договори з першими власниками облiгацiй та проведена повна оплата їх вартостi до настання термiну закiнчення 

укладання договорiв з першими власниками облiгацiй, Спостережна Рада емiтента може прийняти рiшення про дострокове закiнчення укладання договорiв з 

першими власниками облiгацiй. В) Публiчне розмiщення облiгацiй буде проводитись емiтентом самостiйно через органiзатора торгiвлi Публiчне акцiонерне 

товариство «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»: зареєстрована Печерською районною у м. Києвi адмiнiстрацiєю 03.11.2008р., Код ЄДРПОУ 21672206; адреса: Україна, 

01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42/44 (6 поверх); тел.: +38 (044) 277-50-00; лiцензiя на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв — 

дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку серiї АД №034421, видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, дата видачi 

11.06.2012 р, строк дiї з 05.03.2009 по 05.03.2019 року. Розмiщення облiгацiй здiйснюється у вiдповiдностi до Правил ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС». 

Облiгацiї iменнi процентнi серiї Е, бездокументарної форми iснування, виведенi з 29.09.2016 року з котирувального списку 2 рiвня ПАТ «Фондова бiржа 

ПФТС» та переведенi до списку позалiстингових цiнних паперiв. 

  



XI. Опис бізнесу 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (надалi - «Банк») є акцiонерним 

банком, зареєстрованим в Українi, створеним у вiдповiдностi до чинного законодавства України та 

вимог Нацiонального банку України (надалi - «НБУ»). Основна дiяльнiсть Банку включає 

здiйснення комерцiйних та роздрiбних банкiвських операцiй на територiї України. Банк здiйснює 

дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї НБУ № 84 вiд 25 жовтня 2011 року, Генеральної лiцензiї 

на здiйснення валютних операцiй № 84-3 вiд 11 серпня 2014 року та Додатку до Генеральної 

лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 84-3 вiд 11 серпня 2014 року.  

Банк бере участь у державнiй програмi страхування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйний № 031, 

свiдоцтво Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб № 028 вiд 18 жовтня 2012 року), яка 

реалiзується згiдно iз Законом України № 4452-VI «Про систему гарантування вкладiв фiзичних 

осiб» вiд 23 лютого 2012 року. 

Банк має лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку:  

серiя АЕ № 642018 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами: брокерська дiяльнiсть, строк дiї лiцензiї 14.05.2015 – безстроково, дата 

видачi лiцензiї 13.05.2015 р.; 

серiя АЕ № 642019 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами: дилерська дiяльнiсть, строк дiї лiцензiї 14.05.2015 – безстроково, дата 

видачi лiцензiї 13.05.2015 р.; 

серiя АЕ № 642020 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами: андерайтинг, строк дiї лiцензiї 14.05.2015 – безстроково, дата видачi 

лiцензiї 13.05.2015 р.; 

серiя АЕ № 642021 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – дiяльностi з 

торгiвлi цiнними паперами: дiяльнiсть з управлiння цiнними паперами, строк дiї лiцензiї 

14.05.2015 – безстроково, дата видачi лiцензiї 13.05.2015 р.; 

серiя АЕ № 294421 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної 

дiяльностi: депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи, строк дiї лiцензiї з 12.10.2013р. 

необмежений, дата видачi лiцензiї 16.09.2014р. 

серiя АЕ № 294422 на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарної 

дiяльностi: дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування, строк дiї лiцензiї з 

12.10.2013р. необмежений, дата видачi лiцензiї 16.09.2014р. 

Банк є членом Незалежної асоцiацiї банкiв України, Асоцiацiї «Днiпровський банкiвський союз», 

Внутрiшньодержавної небанкiвської платiжної системи «IнтерПейСервiс», Нацiональної платiжної 

системи «Український платiжний простiр», принциповим членом у мiжнародних платiжних 

системах Visa International i MASTERCARD Worldwide. 

Банк заснований у 1989 роцi. У 2012 роцi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банк змiнив своє 

найменування на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК».  

Мiсцезнаходженням Банку є: Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30. 

Основним акцiонером Банку, що володiє 99,7404% статутного капiталу, є iноземний iнвестор 

ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI ЛIМIТЕД), країна реєстрацiї Кiпр. Згiдно рiшення Нацiонального 

банку України про погодження набуття iстотної участi в банку вiд 24 листопада 2015 року № 543. 

АТ «ТАСКОМБАНК» - унiверсальний комерцiйний банк, який надає повний спектр фiнансових 

послуг як корпоративним, так i приватним клiєнтам. Стратегiчним напрямком розвитку для Банку 

є комплексна робота з корпоративними та приватними клiєнтами. Надаючи повний спектр 

фiнансових послуг, банк гармонiйно поєднує iндивiдуальний пiдхiд, технологiчнiсть i зручнiсть 

користування банкiвськими продуктами. Працюючи на засадах тривалого партнерства, Банк 

допомагає своїм клiєнтам знаходити оптимальнi рiшення для досягнення стабiльного фiнансового 

успiху та зростання їх добробуту. 

  

Органи управлiння АТ "ТАСКОМБАНК" — Загальнi збори акцiонерiв, Спостережна рада Банку та 

Правлiння Банку. Органами контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя Банку та Служба внутрiшнього 



аудиту Банку.  

Вищим органом Банку є Загальнi збори акцiонерiв.  

Спостережна рада Банку представляє iнтереси акцiонерiв в перiод мiж проведенням Загальних 

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

дiяльнiсть Правлiння Банку. Голова Спостережної ради здiйснює керiвництво дiяльнiстю ради, 

забезпечує контроль за виконанням Спостережною радою та Правлiнням рiшень Загальних зборiв 

акцiонерiв, представляє iнтереси Банку в усiх органiзацiях як на територiї Українi, так i за її 

межами.  

Виконавчим органом Банку є Правлiння Банку. Правлiння банку здiйснює управлiння поточною 

дiяльнiстю Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе 

вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з порядком, встановленими Статутом, 

рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку.  

Правлiння вирiшує всi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що належать до компетенцiї Загальних 

зборiв i Спостережної ради Банку.  

Голова Правлiння очолює Правлiння та керує його роботою, без довiреностi представляє Банк в 

усiх пiдприємствах, укладає договори та угоди в межах своїх повноважень.  

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю Банку, 

яка обирається Загальними Зборами з числа акцiонерiв Банку та пiдзвiтна Загальним Зборам.  

Служба внутрiшнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної Ради, 

пiдпорядковується Спостережнiй Радi та звiтує перед нею.  

Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння ризиками в Банку створюються постiйно 

дiючi комiтети, зокрема:  

а) кредитний комiтет, який щомiсячно оцiнює якiсть активiв Банку та готує пропозицiї щодо 

формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення.  

б) комiтет з питань управлiння активами та пасивами, який щомiсячно розглядає собiвартiсть 

пасивiв та прибутковiсть активiв i приймає рiшення щодо полiтики вiдсоткової маржi, розглядає 

питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та надає вiдповiдним пiдроздiлам Банку 

рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi, що виникають.  

в) тарифний комiтет, який щомiсячно аналiзує спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової 

конкурентоспроможностi дiючих тарифiв, вiдповiдає за полiтику Банку з питань операцiйних 

доходiв.  

Також, в структурi Банку наявнi функцiональнi пiдроздiли (структурнi пiдроздiли в Головному 

офiсi, вiддiлення банку), якi виконують операцiї, на здiйснення яких Банк отримав банкiвську 

лiцензiю та дозвiл, а також допомiжнi та обслуговуючi пiдроздiли (служби).  

Повноваження всiх органiв визначенi Положеннями та Статутом Товариства. 

Головний офiс Банку розташований у м. Києвi. Станом на 31 грудня 2016 року Банк має 72 

вiддiлення на територiї України (2015 рiк - 57 вiддiлень). 

Станом на 31.12.2016 р. Банк здiйснював свою дiяльнiсть через Головний офiс в м.Києвi та через 

вiддiлення в чотирнадцяти регiонах країни: 

- в м. Києвi через Центральне вiддiлення, Київське вiддiлення №14, Київське вiддiлення №15, 

Київське вiддiлення №21, Подiльське вiддiлення №27, Київське вiддiлення №29, Київське 

вiддiлення №36, Київське вiддiлення №37, Київське вiддiлення №38, Київське вiддiлення №43, 

Київське вiддiлення №45, Київське вiддiлення №46, Київське вiддiлення №48, Київське вiддiлення 

№52, Київське вiддiлення №53, Київське вiддiлення №60 (з 15.02.2016 р.), Київське вiддiлення 

№61 (з 15.02.2016 р.), Київське вiддiлення №63 (з 22.04.2016 р.), Київське вiддiлення №65 (з 

29.06.2016 р.), Київське вiддiлення №68 (з 30.09.2016 р.), Київське вiддiлення №69 (з 29.11.2016 

р.), Київське вiддiлення №71 (з 20.12.2016 р.), в м. Бiла Церква Київської обл. через Вiддiлення № 

50, Обухiвське вiддiлення № 62 ( з 14.03.2016 р.), Броварське вiддiлення №67 (з 26.08.2016 р.); 

- в м. Житомир через вiддiлення №26; 

- в м.Одеса через вiддiлення № 9, вiддiлення № 16, вiддiлення №25 та вiддiлення №56; 

- в Донецькiй областi через вiддiлення №8 в м. Покровськ, вiддiлення №40 в м.Слов’янськ; 

- в м.Полтава через вiддiлення №31 та в м.Кременчук Полтавської обл. через вiддiлення № 20 ; 

- в м.Харкiв через вiддiлення №10, вiддiлення №11; вiддiлення №23; вiддiлення №30, вiддiлення 



№59 (з 15.02.2016 р.); 

- в м.Днiпропетровськ через Центральне Днiпропетровське вiддiлення, вiддiлення №57 та в 

Днiпропетровськiй областi через вiддiлення №33 в м. Кам’янське; 

- в м. Львiв через вiддiлення №22; вiддiлення №32; вiддiлення №54; 

- в м. Кропивницький через вiддiлення №34; 

- в м.Запорiжжя та в Запорiзькiй областi через 8 вiддiлень Банку, в т.ч.: 4 – у м. Запорiжжя 

(вiддiлення № 3, вiддiлення №5, вiддiлення №17 , вiддiлення № 24)) та 4 – у Запорiзькiй областi 

(по одному вiддiленню в м.Мелiтополь, м. Бердянськ вiддiлення № 28, смт. Орiхiв та смт. 

Якимiвка); 

- в м. Миколаїв через вiддiлення № 19; 

- в м. Кривий Рiг через вiддiлення № 18; 

- в м. Луцьк через вiддiлення № 44; 

- в м. Тернопiль через вiддiлення № 35; 

- в м. Iвано-Франкiвськ через вiддiлення №49 та вiддiлення №73 (з 28.12.2016 р.); 

- в м. Рiвне через вiддiлення № 42; 

- в м. Хмельницький через вiддiлення №47 ; 

- в м. Чернiвцi через вiддiлення № 12 та вiддiлення № 72 (з 28.12.2016 р.) ; 

- в м. Черкаси через вiддiлення № 13 ; 

- в м. Умань (Черкаськ обл.) через вiддiлення №66 (з 11.10.2016); 

- в м. Чернiгiв через вiддiлення №41; 

- в м. Суми через вiддiлення №51; 

- в м. Херсон через вiддiлення №55; 

- в м. Вiнниця через вiддiлення №58 ( з 15.02.2016 р.), 

- в м. Сєвєродонецьк (Луганська обл.) через вiддiлення № 64 ( з 06.06.2016р.); 

- в м. Мукачеве ( Закарпатська обл.) через вiддiлення № 70 ( з 28.12.2016р.). 

Слiд вiдзначити, що в 2016 роцi було вiдкрито 16 нових вiддiлень та 1 вiддiлення – закрито 

(Миколаївське вiддiлення № 39 ( 29.07.2016 р.). 

 

Склад Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» на 01.01.2017 та його змiни за 2016 рiк, у тому 

числi утворенi нею комiтети; 

Рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 12.01.2016 року у зв’язку з поданою 

28.12.2015 року письмовою заявою Голови Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради АТ 

«ТАСКОМБАНК» Тiгiпко Сергiя Леонiдовича та, керуючись п.6.3.8 ст.6.3. р.6 Статуту АТ 

«ТАСКОМБАНК», з 12.01.2016 року повноваження Тiгiпко Сергiя Леонiдовича як Голови 

Спостережної Ради, Члена Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» припинено. 

29.04.2016р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» припинено з 

29.04.2016р. повноваження членiв дiючого складу Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» в 

наступному складi:  

- Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович 

- Член Спостережної Ради Желтов Олег Миколайович  

- Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанiвна  

- Член Спостережної Ради Максюта Анатолiй Аркадiйович. 

29.04.2016р. рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв АТ «ТАСКОМБАНК» обрано з 30.04.2016р. 

Спостережну Раду АТ «ТАСКОМБАНК» у кiлькостi 5 (п’яти) осiб (членiв) в наступному складi:  

- Голова Спостережної Ради, Член Спостережної Ради Попенко Сергiй Павлович  

- Член Спостережної Ради Желтов Олег Миколайович  

- Член Спостережної Ради Ястремська Наталiя Євгенiвна  

- Член Спостережної Ради Никитенко Валентина Степанiвна  

- Член Спостережної Ради Максюта Анатолiй Аркадiйович 

Комiтети не утворювались.  

5) Склад Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» на 01.01.2017 та його змiни за 2016 рiк 

11.01.2016 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», 



затверджено та введенов дiю з 11.01.2016 року наступнi змiни до складу Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»: обрано до складу Правлiння Гладченко Любов Борисiвну. 

12.01.2016 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», 

затверджено та введено в дiю наступнi змiни до складу Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК»: 

- призначено зi вступом на посаду наступного робочого дня вiд дня отримання письмової згоди 

Нацiонального банку України на вступ на посаду Голови Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Тiгiпко 

Сергiя Леонiдовича  

- вивiльнено з 12.01.2016 року вiд виконання обов’язкiв Голови Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» 

Дубєя Володимира Володимировича  

- призначено з 12.01.2016 року Дубєя Володимира Володимировича на посаду Першого 

Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» 

- призначено Першого Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» 

Дубєя Володимира Володимировича особою, що тимчасово виконуватиме обов’язки Голови 

Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» з 12.01.2016 року i до дня вступу на посаду Голови Правлiння 

АТ «ТАСКОМБАНК» Тiгiпко Сергiя Леонiдовича.  

- переведено з 12.01.2016 року з посади Першого Заступника Голови Правлiння, члена Правлiння 

АТ «ТАСКОМБАНК» Альмяшева Iвана Алiмовича.  

20.01.2016 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», 

затверджено та введено в дiю з 20.01.2016 року наступнi змiни до складу Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»: обрано до складу Правлiння Фiнансового директора Росол Iрину 

Володимирiвну. 

08.02.2016 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», 

затверджено та введено в дiю з 08.02.2016 року наступнi змiни до складу Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»: призначено на посаду Заступника Голови Правлiння з малого та середнього 

бiзнесу, Члена правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Чумака Олександра Олександровича. 

29.02.2016 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», 

затверджено та введено в дiю з 01.03.2016 року наступнi змiни до складу Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»: призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, Члена правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК» Даниленка Валерiя Миколайовича. 

Рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 17.03.2016 року з метою виконання вимог 

законодавства України, керуючись ст. 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», п. 

6.3.9.1. Статуту АТ «ТАСКОМБАНК» та на пiдставi Листа Нацiонального банку України вiд 

09.03.2016 року за № 24-0004/20322, затверджено та внесено наступнi змiни до складу Правлiння 

АТ «ТАСКОМБАНК»: вiдкликано з 17.03.2016 року зi складу Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» 

члена Правлiння Росол Iрину Володимирiвну. 

06.04.2016 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», 

затверджено та введено в дiю з 08.04.2016 року наступнi змiни до складу Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»: призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК» Старомiнську Iрину Олександрiвну. 

Згiдно Наказу №171-к вiд 06.04.2016р. та на пiдставi отримання письмової згоди Нацiонального 

банку України, приступив з 06.04.2016р. до виконання обов’язкiв Голови Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК» Тiгiпко Сергiй Леонiдович. 

06.06.2016 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», 

затверджено та введено в дiю з 07.06.2016 року наступнi змiни до складу Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»: призначено на посаду Заступника Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу, 

Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Берова Олексiя Олексiйовича. 

17.06.2016 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 



Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», 

затверджено та введено в дiю з 21.06.2016 року наступнi змiни до складу Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»: призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК» Глущенка Олександра Вiкторовича. 

26.09.2016 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», 

затверджено та введено в дiю з 05.10.2016 року наступнi змiни до складу Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»: призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК» Земляного Максима Павловича. 

10.10.2016 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», керуючись пунктом 6.3.9.1 

Статуту АТ «ТАСКОМБАНК», статтею 39 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», 

затверджено та введено в дiю з 11.10.2016 року наступнi змiни до складу Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК»:  

- призначено на посаду Першого Заступника Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу, Члена 

Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Мелеш Катерину Володимирiвну  

- призначено на посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» 

Болтика Олега Станiславовича  

- переведено з посади Заступника Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу, Члена Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК», на посаду Заступника Голови Правлiння з продуктiв роздрiбного бiзнесу та 

маркетингу, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Берова Олексiя Олексiйовича.  

22.12.2016 року рiшенням Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК», на пiдставi отриманої 

письмової заяви вiд 21.12.2016 року та, керуючись п. 3.2. Положення про Спостережну Раду АТ 

«ТАСКОМБАНК», п. 6.3. Положення про Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК», повноваження 

Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Старомiнської Iрини 

Олександрiвни припинено 22.12.2016 року. 

Склад Правлiння станом на 01.01.2017 року: 

-Голова Правлiння Тiгiпко Сергiй Леонiдович, 

-Перший Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Дубєй Володимир Володимирович, 

-Перший Заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу, Член Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК» Мелеш Катерина Володимирiвна, 

-Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Альмяшев Iван Алiмович, 

-Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Березнiкова Рината Миколаївна, 

-Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Поляк Олег Якович, 

-Заступник Голови Правлiння з малого та середнього бiзнесу, Член правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК» Чумак Олександр Олександрович, 

-Заступник Голови Правлiння з продуктiв роздрiбного бiзнесу та маркетингу, Член Правлiння АТ 

«ТАСКОМБАНК» Беров Олексiй Олексiйович, 

-Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Болтик Олег Станiславович, 

-Заступник Голови Правлiння, Член правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Даниленко Валерiй 

Миколайович, 

-Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Глущенко Олександр 

Вiкторович, 

-Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» Земляний Максим 

Павлович, 

-Член Правлiння Гладченко Любов Борисiвна, 

-Член Правлiння, директор Департаменту фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю 

Сокова Марина Андрiївна, 

-Заступник Голови Правлiння – керiвник Схiдного регiону, Член Правлiння Путiнцева Тетяна 

Володимирiвна. 

Змiни в 2016 роцi також вiдбулися i в органiзацiйнiй структурi Банку:  

1.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 20.01.2016 року за № 

20012016/1 внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК» з 20 сiчня 2016 року, 

а саме: 



1.1.Введено посаду Фiнансовий директор, Член Правлiння. 

1.2.Пiдропядкувано Фiнансовому директору: 

-Фiнансовий департамент; 

-Головного бухгалтера з пiдпорядкованими пiдроздiлами. 

1.3.Перепiдпорядковано Казначейство Головi Правлiння. 

2.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 29.02.2016 за № 29022016/2 

внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК» з 01 березня 2016 року, а саме: 

2.1.Виведено посаду Директора з ризикiв. 

2.2.Пiдпорядковано Заступнику Голови Правлiння Альмяшеву I.А. наступнi структурнi 

пiдроздiли: 

-Департамент кредитних ризикiв корпоративних клiєнтiв; 

-Департамент кредитних ризикiв роздрiбних клiєнтiв; 

-Департамент ризик-контролю; 

-Департамент по роботi з проблемними активами; 

-Департамент заставних операцiй. 

2.3.Виведено посаду Директора по проектам. 

2.4.Пiдпорядкувано Проектну групу Головi Правлiння. 

2.5.Введено посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння та пiдпорядковано йому 

Департамент пiдтримки електронних каналiв продажiв. 

2.6.Лiквiдовано Департамент розвитку продуктiв малого та середнього бiзнесу. 

2.7.Лiквiдовано Департамент розвитку малого та середнього бiзнесу. 

2.8.Лiквiдовано Департамент продажiв продуктiв малого та середнього бiзнесу. 

2.9.Створено Департамент малого та середнього бiзнесу та пiдпорядкувано його Заступнику 

Голови Правлiння з малого та середнього бiзнесу, у складi:  

-Управлiння розвитку продуктiв малого та середнього бiзнесу; 

-Управлiння продажiв продуктiв малого та середнього бiзнесу, у складi: 

-Вiддiл кредитного аналiзу; 

-Вiддiл пiдтримки продажiв продуктiв малого та середнього бiзнесу; 

-Вiддiл планування та аналiзу малого та середнього бiзнесу; 

-Директор центрального регiону; 

-Директор захiдного регiону; 

-Директор пiвденного регiону; 

-Директор схiдного регiону. 

2.10.Введено посаду Директор з казначейських операцiй та iнвестицiйного бiзнесу. 

2.11.Пiдпорядкувано Директору з казначейських операцiй та iнвестицiйного бiзнесу наступнi 

структурнi пiдроздiли: 

-Департамент iнвестицiйного обслуговування; 

-Казначейство. 

2.12.Пiдпорядкувано Заступника Голови Правлiння Поляка О.Я. Першому Заступнику Голови 

Правлiння. 

2.13.Пiдпорядкувано Заступника Голови Правлiння Березнiкову Р.М. Першому Заступнику Голови 

Правлiння. 

2.14.Лiквiдовано Управлiння проектами з торгового фiнансування та документарним операцiям. 

2.15.Лiквiдовано Департамент лiзiнгових операцiй. 

2.16.Лiквiдовано Департамент по роботi з VIP-клiєнтами у сферi FMCG. 

3.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 06.04.2016 за № 06042016/2 

та № 06042016/3 внесено змiн до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

3.1.Введено посаду Директора з правових та адмiнiстративних питань. 

3.2.Пiдпорядкувано Директору з правових та адмiнiстративних питань наступнi структурнi 

пiдроздiли: 

3.3.Юридичний департамент; 

3.4.Департамент координацiї та розвитку. 

3.5.Внесено наступнi змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК» з 08 квiтня 2016 



року, а саме: 

3.6.Введено посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння. 

4.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 18.04.2016 за № 18042016/1 

внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

4.1.На базi Департаменту пiдтримки електронних каналiв продажiв створено Департамент 

транзакцiйного бiзнесу, у складi: 

4.2.Управлiння продуктiв електронного бiзнесу; 

4.3.Управлiння термiнального бiзнесу; 

4.4.Управлiння продажiв електронного бiзнесу; 

4.5.Управлiння дотримання правил платiжних систем 

4.6.та пiдпорядкувано Заступнику Голови Правлiння, Даниленку В.М. 

4.7.Лiквiдувано Департамент пiдтримки електронних каналiв продажiв. 

5.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 25.04.2016 за № 25042016/1 

внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

5.1.Пiдпорядкувано Першому заступнику Голови Правлiння наступнi структурнi пiдроздiли: 

5.2.Департамент iнвестицiйного обслуговування у складi: 

5.3.Вiддiл цiнних паперiв; 

5.4.Управлiння депозитарної дiяльностi у складi: 

5.5.Вiддiл обслуговування рахункiв у цiнних паперах; 

5.6.Вiддiл обслуговування активiв iнститутiв спiльного iнвестування. 

5.7.Створено та пiдпорядкувано Першому заступнику Голови Правлiння наступнi структурнi 

пiдроздiли: 

5.8.Департамент факторингу та включено до його складу Вiддiл факторингу. 

5.9.Департаменту лiзингу у складi Управлiння лiзингових операцiй. 

5.10.Департамент торгiвельного фiнансування та документарних операцiй та включено до його 

складу Вiддiл торгiвельного фiнансування та документарних операцiй. 

5.11.Управлiння з розробки продуктiв. 

5.12.Лiквiдовано Департамент приватного банкiнгу. 

5.13.Створено Управлiння з розвитку Private бiзнесу та пiдпорядкувано його Заступнику Голови 

Правлiння Поляку О.Я. 

5.14.Створено Департамент органiзацiї продажiв VIP-клiєнтам та пiдпорядкувано його Заступнику 

Голови Правлiння Поляку О.Я.  

5.15.Створено Департамент по взаємодiї з Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб та 

пiдпорядкувано його Заступнику Голови Правлiння Старомiнськiй I.О. 

5.16.Створено Iнвестицiйний департамент та пiдпорядкувано його Заступнику Голови Правлiння 

Старомiнськiй I.О. 

6.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 28.04.2016 за № 28042016/2 

внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

6.1.Створено Апарат Голови Правлiння та пiдпорядкувано його Головi Правлiння. 

7.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 16.05.2016 за № 16052016/1 

про внесення змiн до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

7.1.Створено у складi Департаменту по взаємодiї з Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб 

наступнi структурнi пiдроздiли: 

7.2.Управлiння збору та аналiзу заявок на придбання активiв; 

7.3.Управлiння аналiзу та забезпечення проведення угод з придбання активiв. 

7.4.Створити у складi Iнвестицiйного департаменту наступнi структурнi пiдроздiли: 

7.5.Управлiння продажу iнвестицiйних продуктiв; 

7.6.Управлiння аналiзу якостi та вартостi активiв клiєнтiв та банкiв. 

8.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 31.05.2016 за № 31052016/1 

внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

8.1.Лiквiдувано Проектну групу. 

8.2.Лiквiдувано посаду Директора з казначейських операцiй та iнвестицiйного бiзнесу. 

8.3.Пiдпорядкувано Казначейство Головi Правлiння. 



8.4.Посаду Директор з маркетингу перейменувано на посаду Директор з маркетингу та реклами. 

8.5.Створено Вiддiл бiзнес-аналiзу та пiдпорядкувано його Першому Заступнику Голови 

Правлiння. 

9.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 06.06.2016 за №06062016/1 

внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

9.1.Виведено посаду Директора з роздрiбного бiзнесу. 

9.2.Введено до складу Правлiння посаду Заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу. 

9.3.Пiдпорядкувано Заступнику Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу Берову О.О. наступнi 

структурнi пiдроздiли: 

9.4.Управлiння ефективнiстю каналiв продажiв та CRM-проектiв; 

9.5.Контакт-центр у складi: 

9.6.вiддiл дистанцiйного обслуговування клiєнтiв роздрiбного бiзнесу; 

9.7.вiддiл дистанцiйного обслуговування клiєнтiв категорiї VIP; 

9.8.вiддiл телемаркетингу; 

9.9.вiддiл пiдтримки внутрiшнiх клiєнтiв; 

9.10.вiддiл дистанцiйного обслуговування клiєнтiв корпоративного бiзнесу; 

9.11.Департамент продажiв роздрiбних продуктiв у складi: 

9.12.Департамент клiєнтської пiдтримки фiзичних осiб у складi: 

9.13.вiддiл методологiї обслуговування клiєнтiв; 

9.14.вiддiл методологiї обслуговування клiєнтiв категорiї VIP; 

9.15.вiддiл методологiї телефонних продажiв; 

9.16.вiддiл методологiї пiдтримки внутрiшнiх клiєнтiв. 

9.17.Департамент розвитку роздрiбного бiзнесу у складi: 

9.18.управлiння депозитних продуктiв; 

9.19.управлiння карткових продуктiв; 

9.20.управлiння заставного кредитування та страхових продуктiв; 

9.21.управлiння електронної комерцiї. 

9.22.Департамент альтернативних каналiв продажiв у складi: 

9.23.управлiння зарплатних проектiв. 

9.24.Вiддiл портфельного аналiзу роздрiбного бiзнесу. 

10.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 14.06.2016 за 

№14062016/1 внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

10.1.Введено до складу Правлiння посаду Заступник Голови Правлiння. 

10.2.Створено Вiддiл iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей та пiдпорядкувати його 

Заступнику Голови Правлiння. 

11.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 21.07.2016 за № 

21072016/1 внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

11.1.Створено Департамент по роботi з VIP-клiєнтами енергетичного та ГМК напрямку та 

пiдпорядкувати його Заступнику Голови Правлiння Березнiковiй Р.М. 

12.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 18.08.2016 за 

№18082016/1 та Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 22.08.2016 за №22082016/2 

внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

12.1.Управлiння маркетингу та реклами перепiдпорядкувано Заступнику Голови Правлiння з 

роздрiбного бiзнесу Берову О.О. 

12.2.Лiквiдовано посаду Директора з маркетингу та реклами. 

12.3.Внесено наступнi змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК» з 23 серпня 2016 

року, а саме: 

12.4.Створено Вiддiл пiдтримки продажiв альтернативних каналiв та пiдпорядкувано його 

Управлiнню зарплатних проектiв Департаменту альтернативних каналiв продажiв. 

12.5.Створено Департамент банкнотного бiзнесу та пiдпорядкувано його Заступнику Голови 

Правлiння Глущенку О.В. 

12.6.В складi Департаменту банкнотного бiзнесу створено Управлiння грошового ринку та 

Управлiння iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей. 



12.7.В складi Управлiння iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей Департаменту 

банкнотного бiзнесу створено вiддiл автотранспорту. 

12.8.Вiддiл iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей пiдпорядкувано Управлiнню 

iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей Департаменту банкнотного бiзнесу. 

13.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 06.09.2016 за 

№06092016/1 внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

13.1.Введено посади: 

Директор Київського регiону; 

Директор Чернiгiвського регiону; 

Директор Житомирського регiону; 

Директор Харкiвського регiону; 

Директор Запорiзького регiону; 

Директор Одеського регiону; 

Директор Днiпропетровського регiону; 

Директор Львiвського регiону; 

Директор Кiровоградського регiону; 

Директор Схiдного регiону; 

Директор Луцького регiону; 

Директор Рiвненського регiону; 

Директор Iвано-Франкiвського регiону; 

Директор Чернiвецького регiону; 

Директор Тернопiльського регiону; 

Директор Хмельницького регiону; 

Директор Вiнницького регiону; 

Директор Миколаївського регiону; 

Директор Херсонського регiону; 

Директор Сумського регiону; 

Директор Полтавського регiону; 

Директор Черкаського регiону; 

Директор Закарпатського регiону 

та пiдпорядкувано їх Головi Правлiння. 

13.2.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 23.09.2016 за № 

23092016/1 внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

13.3.Лiквiдовано Департамент по роботi з проблемними активами. 

13.4.Створено Вiддiл по роботi з проблемною заборгованiстю та введено його до складу 

Департаменту кредитних ризикiв роздрiбних клiєнтiв. 

14.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 23.09.2016 за № 

23092016/2 внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

14.1.Введено посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння. 

14.2.Пiдпорядкувано Заступнику Голови Правлiння, Члену Правлiння Операцiйного директора, 

Члена Правлiння. 

15.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 03.10.2016 за № 

03102016/1 внесено змiни до органiзацiйної структури АТ «ТАСКОМБАНК», а саме: 

15.1.Створено Управлiння розвитку iнтернет та мобiльного банкiнгу та введено його до складу 

Департаменту транзакцiйного бiзнесу. 

15.2.Створено Департамент торговельного фiнансування, лiзингових та факторингових операцiй 

та пiдпорядкувано його Першому Заступнику Голови Правлiння Дубєю В.В. 

15.3.Вiддiл торговельного фiнансування та документарних операцiй виведено зi складу 

Департаменту торговельного фiнансування та документарних операцiй та перепiдпорядкувано 

його Департаменту торговельного фiнансування, лiзингових та факторингових операцiй. 

15.4.Лiквiдувано Департамент торговельного фiнансування та документарних операцiй. 

15.5.Вiддiл факторингу виведено зi складу Департаменту факторингу та перепiдпорядкувано його 

Департаменту торговельного фiнансування, лiзингових та факторингових операцiй. 



15.6.Лiквiдувано Департамент факторингу. 

15.7.Управлiння лiзингових операцiй виведено зi складу Департаменту лiзингу та 

перепiдпорядкувано його Департаменту торговельного фiнансування, лiзингових та 

факторингових операцiй. 

15.8.Лiквiдувано Департамент лiзингу. 

15.9.Створено Департамент по роботi з VIP-клiєнтами у сферi iнновацiй та технологiй та 

пiдпорядкувано його Заступнику Голови Правлiння Березнiковiй Р.М. 

16.Вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради АТ «ТАСКОМБАНК» вiд 07.10.2016 за 

№07102016/1 та вiд 10.10.2016 за №10102016/1 внесено змiни до органiзацiйної структури АТ 

«ТАСКОМБАНК», а саме: 

16.1.Створено в органiзацiйнiй структурi Банку посаду Першого Заступника Голови Правлiння з 

роздрiбного бiзнесу, введено до складу Правлiння та призначено на посаду Мелеш Катерину 

Володимирiвну. 

16.2.Виведено зi складу Правлiння та органiзацiйної структури Банку посаду Заступника Голови 

Правлiння з роздрiбного бiзнесу. 

16.3.Створено в органiзацiйнiй структурi Банку посаду Заступника Голови Правлiння з продуктiв 

роздрiбного бiзнесу та маркетингу, введено до складу Правлiння та призначино на посаду Берова 

Олексiя Олексiйовича.  

16.4.Створено в органiзацiйнiй структурi Банку посаду Заступника Голови Правлiння, 

пiдпорядкувано Головi Правлiння, введено до складу Правлiння та призначино на посаду Болтика 

Олега Станiславовича. 

16.5.Створено в органiзацiйнiй структурi Банку посаду Директора з продажiв роздрiбного бiзнесу. 

16.6.Створено: 

У складi Контакт-центру наступнi структурнi пiдроздiли: 

- Управлiння обслуговування клiєнтiв; 

- Управлiння методологiї; 

- Вiддiл по роботi зi зверненнями.  

Управлiння пiдтримки зарплатних проектiв; 

Управлiння кредитної експертизи; 

У складi Департаменту продажiв роздрiбних продуктiв: 

Управлiння розвитку i контролю ефективностi мережi; 

Управлiння методологiї продажiв; 

Департамент маркетингу; 

У складi Департаменту маркетингу: 

Управлiння маркетингових комунiкацiй; 

Управлiння дiджитал-маркетингу. 

Управлiння дистанцiйних каналiв та ввести його до складу Департаменту розвитку роздрiбного 

бiзнесу. 

Управлiння розвитку вiдносин з клiєнтами (CRM); 

Вiддiл планування i звiтностi; 

Управлiння по роботi з партнерами. 

16.7.Лiквiдовано: 

Управлiння зарплатних проектiв Департаменту альтернативних каналiв продажiв; 

Департамент альтернативних каналiв продажiв; 

Управлiння контролю ефективностi роздрiбних продажiв Департаменту продажiв роздрiбних 

продуктiв; 

Управлiння маркетингу та реклами; 

Департамент клiєнтської пiдтримки фiзичних осiб; 

Управлiння електронної комерцiї Департаменту розвитку роздрiбного бiзнесу; 

Вiддiл портфельного аналiзу роздрiбного бiзнесу; 

Управлiння ефективнiстю каналiв продажiв та CRM-проектiв. 

16.8.Пiдпорядкувано Заступнику Голови Правлiння з продуктiв роздрiбного бiзнесу та маркетингу 

Берову Олексiю Олексiйовичу наступнi структурнi пiдроздiли: 



Департамент розвитку роздрiбного бiзнесу у складi: 

управлiння депозитних продуктiв; 

управлiння карткових продуктiв; 

управлiння заставного кредитування та страхових продуктiв; 

управлiння дистанцiйних каналiв; 

управлiння методологiї та управлiння процесами. 

Управлiння пiдтримки зарплатних проектiв у складi: 

вiддiл пiдтримки продажiв; 

Управлiння кредитної експертизи; 

Контакт-центр у складi: 

управлiння методологiї; 

управлiння обслуговування клiєнтiв у складi: 

вiддiл дистанцiйного обслуговування клiєнтiв роздрiбного бiзнесу; 

вiддiл дистанцiйного обслуговування клiєнтiв категорiї VIP; 

вiддiл телемаркетингу; 

вiддiл пiдтримки внутрiшнiх клiєнтiв; 

вiддiл дистанцiйного обслуговування клiєнтiв корпоративного бiзнесу; 

вiддiл по роботi зi зверненнями. 

Департамент маркетингу у складi: 

Управлiння маркетингових комунiкацiй; 

Управлiння дiджитал-маркетингу. 

16.9.Перепiдпорядковано Заступнику Голови Правлiння Болтику Олегу Станiславовичу 

Департамент кредитних ризикiв роздрiбних клiєнтiв у складi: 

Вiддiл андерайтингу; 

Вiддiл кредитної полiтики та системи прийняття рiшень; 

Вiддiл по роботi з проблемною заборгованiстю; 

Вiддiл звiтностi. 

16.10.Пiдпорядкувано Директору з продажiв роздрiбного бiзнесу наступнi структурнi пiдроздiли: 

Департамент продажiв роздрiбних продуктiв у складi: 

Управлiння розвитку i контролю ефективностi мережi; 

Управлiння методологiї продажiв; 

Управлiння розвитку вiдносин з клiєнтами (CRM); 

Вiддiл планування i звiтностi; 

Управлiння по роботi з партнерами. 

16.11.Пiдпорядкувано Першому Заступнику Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу Мелеш 

Катеринi Володимирiвнi: 

Заступника Голови Правлiння з продуктiв роздрiбного бiзнесу Берова Олексiя Олексiйовича; 

Директора з продажiв роздрiбного бiзнесу. 

  

Станом на кiнець звiтного перiоду 31.12.2016 року в Банку чисельнiсть працiвникiв становила 

1159 працiвник: 

- Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв за 2015 рiк склала – 954; 

- Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, (без урахування сумiсникiв) – 8 

- З них сумiсникiв –39 

- за договорами цивiльно-правового характеру - 8 

Середньооблiкова чисельнiсть за 2015 рiк – 527 працiвникiв 

Станом на 31.12.2016: 

Фонд оплати працi за 2016 р. складає всього: 130 504 567,28 грн. (у 2015 роцi – 65 149 865,33 грн.) 

З працiвниками Банку укладено Колективний договiр, який чинний на дату подання звiту. 

Колективний договiр Банку дiє до укладення нового договору.  

При прийняттi на роботу працiвники пiдписують зобов’язання про дотримання таємницi 

вiдомостей АТ «ТАСКОМБАНК», що становлять банкiвську таємницю або мають обмежений 



доступ. З окремими категорiями працiвникiв у визначених законодавством випадках укладаються 

договори про повну iндивiдуальну матерiальну вiдповiдальнiсть.  

Кадрова програма емiтента спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї працiвникiв 

операцiйним потребам емiтента. Персонал Банку в 2016 роцi пiдвищував рiвень квалiфiкацiї 

шляхом участi у семiнарах та тренiнгах.  

Згiдно з Колективним договором та внутрiшньобанкiвськими нормативними документами в Банку 

дiє система мотивацiї, додаткових виплат, соцiальних пiльг для працiвникiв.  

Працiвникам Банку виплачується разова матерiальна грошова допомога в зв’язку з:  

• народженням дитини,  

• вступом до шлюбу,  

• ювiлейною датою,  

• смертю близького родича.  

Працiвникам Банку надаються додаткового оплачуваннi вiдпустки вiдповiдно до Колективного 

договору в зв’язку зi вступом до шлюбу, народженням дитини та зi смертю рiдних по кровi чи по 

шлюбу. 

  

Емiтент не входив та не припиняв участi в об'єднаннях пiдприємств (асоцiацiй, корпорацiй, 

концернiв, консорцiумiв, iнших об'єднань пiдприємств) чи груп суб'єктiв господарювання 

(фiнансово-промислових груп, холдингових компанiй тощо) протягом звiтного перiоду. 

  

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами. 

  

Пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб, що мали мiсце протягом звiтного перiоду не 

надходили. 

  

Принципи облiкової полiтики 

Облiкова полiтика включає в себе принципи, пiдстави, умови, правила i процедури, прийнятi 

керiвництвом Банку для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.  

У звiтному роцi Банк застосовує нижченаведенi переглянутi МСФЗ, якi вступили в силу для 

рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Данi переглянутi МСФЗ не 

мають будь якого впливу на Банк. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї» 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз’яснюють, а не значно змiнюють iснуючi вимоги МСФЗ 

(IAS) 1. Поправки роз’яснюють наступне: 

-вимоги МСФЗ (IAS) 1 до визначення суттєвостi; 

-окремi статтi у звiтi про фiнансовi результати та сукупний дохiд можуть бути дезагрегованi; 

-у органiзацiй є можливiсть вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi; 

-частка сукупного доходу асоцiйованих компанiй та спiльних пiдприємств, якi облiковуються за 

методом участi в капiталi, має бути викладена агреговано у рамках однiєї статтi з розшифровкою 

по статтям, якi будуть чи не будуть згодом перекласифiкованi до складу прибутку чи збитку. 

Крiм цього, поправки роз’яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових 

промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi про фiнансовi результати та 

сукупний дохiд. Данi поправки вступають в силу для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати.  

Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рокiв  

Данi полiпшення вступають в силу для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року 

або пiсля цiєї дати. Вони включають, зокрема, такi змiни: 

МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» 

Вибуття активiв (або групи активiв) зазвичай вiдбувається шляхом продажу або розподiлу на 



користь власникiв. Поправка роз’яснює, що замiна одного з цих методiв iншим вважається не 

новим планом вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, вимоги МСФЗ (IFRS) 5 

застосовуються безперервно. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно. 

МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» 

Поправка роз’яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає комiсiйну винагороду, може 

являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Компанiя повинна оцiнити характер такої 

угоди i комiсiйної винагороди вiдповiдно до пропонованого в МСФЗ (IFRS) 7 керiвництвом по 

оцiнцi подальшої участi, щоб визначити, чи є розкриття iнформацiї за необхiдне. Оцiнка того, в 

яких договорах на обслуговування є подальша участь, повинна проводитися ретроспективно. При 

цьому компанiя не зобов’язана розкривати необхiдну iнформацiю щодо будь-якого перiоду, що 

передував тому, в якому компанiя вперше застосувала цю поправку. 

Оцiнки та судження, що використовуються при складаннi фiнансової звiтностi 

Банк використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у фiнансовiй 

звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного фiнансового року. 

Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва 

та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються 

обґрунтованими за iснуючих обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, 

керiвництво Банку також використовує професiйнi судження при застосуваннi облiкової полiтики. 

Принципи пiдготовки фiнансової звiтностi вимагають вiд керiвництва Банку використовувати 

оцiнки i припущення, якi можуть вплинути на вiдображенi суми активiв i зобов'язань, розкриття 

умовних активiв i зобов'язань на дату фiнансової звiтностi, а також врахованi суми прибутку за 

звiтний перiод. Данi оцiнки та припущення ґрунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату випуску 

фiнансової звiтностi. Хоча цi оцiнки ґрунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом 

поточних подiй та операцiй, фактичнi результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих оцiнок та 

припущень.  

Актив враховується в балансi, коли є ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигод для 

Банку i актив має собiвартiсть або вартiсть, яка може бути достовiрно визначена. Зобов’язання - це 

теперiшня заборгованiсть Банку, що виникає внаслiдок минулих подiй, вiд погашення якої 

очiкується вибуття ресурсiв Банку.  

Основнi причини невизначеностi оцiнок наступнi: 

Зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi 

Керiвництво оцiнює зменшення корисностi шляхом оцiнки вiрогiдностi погашення кредитiв на 

основi аналiзу окремих позичальникiв за окремо взятими значними позиками, а також у 

сукупностi, за позиками з аналогiчними умовами та характеристиками ризику. Фактори, що 

беруться до уваги при оцiнцi окремих позик, включають iсторiю погашень, поточний фiнансовий 

стан позичальника, своєчаснiсть платежiв i заставу, якщо така iснує. Для визначення суми 

зменшення корисностi керiвництво проводить оцiнку сум та строкiв майбутнiх платежiв з 

погашення основної суми та процентiв i надходження вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. 

Фактичнi платежi з погашення основної суми заборгованостi та вiдсоткiв залежать вiд 

спроможностi позичальника генерувати грошовi потоки вiд операцiй або отримати альтернативне 

фiнансування i можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва Банку. Фактори, що беруться до уваги 

при оцiнцi зменшення корисностi кредитiв, що оцiнюються у сукупностi, включають 

напрацьований досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, процент простроченої заборгованостi у 

кредитному портфелi та загальнi економiчнi умови. У Примiтцi 8 наводиться iнформацiя про 

балансову вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв та суми визнаних резервiв пiд зменшення 

корисностi. Якби фактичнi суми погашення були б меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Банк 

повинен був би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв’язку iз зменшенням корисностi.  

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Якщо справедливу вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань, вiдображених у звiтi про 

фiнансовий стан, неможливо визначити на основi вхiдних даних з активного ринку, вона 

визначається з використанням рiзних методiв оцiнки, що, також, включають застосування 

математичних моделей. Вихiднi данi для цих моделей за можливостi визначаються на основi 

спостережуваного ринку, а коли це неможливо, то для визначення справедливої вартостi 



використовуються оцiнки та судження керiвництва Банку.  

Податкове законодавство 

Податкове, валютне та митне законодавство України припускає можливiсть рiзних тлумачень. 

Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою переважно суму понесених податкових 

збиткiв, якi можуть бути вiдшкодованi за рахунок майбутнiх вирахувань з оподатковуваного 

прибутку. Вiдстроченi активи з податку на прибуток визнаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує 

iмовiрнiсть їх реалiзацiї в майбутньому за рахунок наявного оподаткованого прибутку. Оцiнка 

майбутнiх оподатковуваних прибуткiв та суми податкового кредиту, використання якого є 

можливим у майбутньому, базується на середньостроковому бiзнес-планi, який готує керiвництво 

Банку, та результатах його екстраполяцiї на подальшi перiоди. 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв 

Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському облiку подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi 

зобов’язання, iнструменти власного капiталу i похiднi фiнансовi iнструменти. Керiвництво 

визначає належну класифiкацiю iнструментiв при їх початковому визнаннi. 

Фiнансовi активи i зобов’язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли Банк стає 

стороною договору про придбання фiнансового iнструмента. Усi стандартнi придбання 

фiнансових активiв облiковуються на дату розрахункiв. 

Початкова оцiнка фiнансового активу чи зобов’язання здiйснюється за справедливою вартiстю 

плюс, якщо це фiнансовий актив чи зобов’язання, яке не класифiкується як фiнансовий iнструмент 

за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, витрати на 

здiйснення операцiй, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи 

фiнансового зобов’язання. 

Пiсля початкового визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, що є активами, 

оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-якого вирахування затрат на здiйснення операцiй, 

якi можуть бути понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу. 

Якщо оцiнка вартостi, що ґрунтується на наявних ринкових даних, вказує на прибуток або збиток 

вiд переоцiнки до справедливої вартостi при початковому визнаннi активу чи зобов’язання, 

прибуток або збиток негайно визнається у складi прибутку чи збитку. 

Якщо початковий прибуток чи збиток не ґрунтується повнiстю на наявних ринкових даних, вiн є 

вiдстроченим i визнається протягом строку активу чи зобов’язання належним чином, або коли данi 

стають спостережними на ринку, або при вибуттi активу чи зобов’язання.  

Фiнансовi активи або фiнансовi зобов’язання, якi виникли за ставками, що вiдрiзняються вiд 

ринкових, при первiсному визнаннi визнаються за справедливою вартiстю, яка являє собою 

теперiшню вартiсть майбутнiх грошових потокiв за даними фiнансовими iнструментами, 

дисконтованими за ринковими процентними ставками по аналогiчним iнструментам. Рiзниця мiж 

справедливою вартiстю та номiнальною вартiстю на момент виникнення вiдображається як 

прибутки чи збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв за ставками, що вiдрiзняються вiд 

ринкових. 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв ґрунтується на цiнi їх котирування на ринку на 

звiтну дату без будь-яких вирахувань витрат на здiйснення операцiй. У разi вiдсутностi цiни 

котирування справедлива вартiсть iнструмента оцiнюється з використанням моделей 

цiноутворення або методiв дисконтованих грошових потокiв. 

При застосуваннi методiв дисконтованих грошових потокiв очiкуванi в майбутньому грошовi 

потоки базуються на найбiльш точних оцiнках керiвництва Банку. При цьому використовується 

ставка дисконту, яка дорiвнює ринковiй ставцi на дату складання фiнансової звiтностi по 

iнструменту, що має подiбнi умови та характеристики. При використаннi моделей цiноутворення 

данi про фiнансовий iнструмент, що вводяться до моделi, базуються на ринкових оцiнках на дату 

балансу. 

Справедлива вартiсть похiдних iнструментiв, якими не торгують на бiржi, оцiнюється за сумою, 

яку Банк отримав би чи виплатив для припинення дiї контракту на звiтну дату, з урахуванням 

поточних ринкових умов та платоспроможностi контрагентiв. 

Перекласифiкацiя фiнансових активiв 

Якщо вiдносно непохiдного фiнансового активу, класифiкованого як призначений для торгiвлi, 



Банк бiльше не має намiру продати його в найближчому майбутньому, вiн може бути 

перекласифiкований з категорiї фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток, в наступних випадках: 

-фiнансовий актив, що вiдповiдає визначенню кредитiв та дебiторської заборгованостi, 

представленому вище, може бути перекласифiкований в категорiю кредитiв та дебiторської 

заборгованостi, якщо Банк має намiр i можливiсть утримувати цей актив у найближчому 

майбутньому або до погашення; 

-iншi фiнансовi активи можуть бути перекласифiкованi в категорiї наявних для продажу або 

утримуваних до погашення тiльки у виключних випадках. 

Фiнансовий актив, класифiкований як наявний для продажу, якщо вiн вiдповiдає визначенню 

кредитiв та дебiторської заборгованостi, може бути перекласифiкований в категорiю кредитiв та 

дебiторської заборгованостi, якщо Банк має намiр i можливiсть утримувати цей актив у 

найближчому майбутньому або до погашення. 

Фiнансовi активи перекласифiковуються за справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї. 

Доходи i витрати, визнанi ранiше в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, не 

сторнуються. Справедлива вартiсть фiнансового активу на дату перекласифiкацiї стає його новою 

первiсною або амортизованою вартiстю. 

Знецiнення фiнансових активiв  

З метою складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ для розрахунку резервiв пiд 

знецiнення, Банк визнає зменшення корисностi фiнансового активу або групи фiнансових активiв, 

якщо є об’єктивне свiдчення зменшення їх корисностi внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi 

вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) впливає (впливають) на 

попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових 

активiв, якi можна достовiрно оцiнити. 

Банк визнає зменшення корисностi iнвестицiй, утримуваних до погашення, позик та дебiторської 

заборгованостi, фiнансових активiв, призначених для продажу. 

Основними подiями, що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового активу, можуть бути: 

-фiнансовi труднощi позичальника; 

-порушення умов договору (невиконання зобов'язань, прострочення сплати процентiв, комiсiй або 

основної суми боргу); 

-висока ймовiрнiсть банкрутства або фiнансова реорганiзацiя позичальника; 

-надання банком пiльгових умов з економiчних або юридичних причин, пов'язаних з фiнансовими 

труднощами позичальника, якi банк не розглядав за iнших умов; 

-зникнення активного ринку для фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв.  

Кошти в iнших банках та кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

Банк визначає суму резерву як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю 

оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не були 

понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою. Для фiнансових активiв 

iз плаваючою процентною ставкою застосовується ефективна ставка вiдсотка, що була визначена 

пiд час останньої змiни номiнальної процентної ставки. 

Банк спочатку визначає наявнiсть об'єктивних доказiв зменшення корисностi окремо для кожного 

фiнансового активу, що оцiнюється на iндивiдуальнiй основi. 

Якщо немає доказiв зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно 

вiд його суттєвостi), Банк включає фiнансовий актив до групи фiнансових активiв з подiбними 

характеристиками кредитного ризику й оцiнює його на портфельнiй основi. 

Банк не включає до портфельної оцiнки на зменшення корисностi фiнансовi активи, якi окремо 

оцiнюють на зменшення корисностi (iндивiдуальна основа) i за якими визнаються збитки вiд 

зменшення корисностi. 

Банк виключає з оцiнки на портфельнiй основi окремi фiнансовi активи, за якими визнаються 

збитки вiд зменшення корисностi, i в подальшому оцiнює їх на iндивiдуальнiй основi. 

Активи, визнанi безнадiйними до погашення, списуються за рахунок вiдповiдного резерву на 

пiдставi рiшення Правлiння. Банк не припиняє здiйснення всiх необхiдних процедур для 

вiдшкодування активу до визнання активу таким, погашення якого неможливе. 



Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення 

Банк оцiнює на iндивiдуальнiй основi наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення по iнвестицiям, 

утримуваним до погашення. У разi наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв вiд знецiнення 

сума цих збиткiв визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю 

очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок 

резерву пiд знецiнення, та вiдповiдна сума збиткiв визнається як прибуток чи збиток. 

Якщо в наступному роцi сума очiкуваних збиткiв вiд знецiнення зменшується внаслiдок подiї, яка 

сталася пiсля того, як були визнанi збитки вiд знецiнення, то ранiше визнанi суми вiдображаються 

в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

Фiнансовi iнвестицiї, в портфелi Банку на продаж 

На кожну звiтну дату Банк визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки зменшення корисностi по 

фiнансової iнвестицiї або групи iнвестицiй, наявних для продажу. 

Що стосується iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, класифiкованих як наявнi для 

продажу, об'єктивнi ознаки зменшення корисностi включають суттєве або тривале зниження 

справедливої вартостi iнвестицiї нижче її первiсної вартостi. При наявностi ознак знецiнення 

накопиченi збитки (що визначаються як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною 

справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення за iнвестицiї, ранiше визнаних у 

звiтi про прибутки i збитки) перекласифiкуються з iншого сукупного доходу в звiт про прибутки i 

збитки. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в пайовi iнструменти не вiдновлюються через 

звiт про прибутки i збитки; збiльшення справедливої вартостi пiсля знецiнення визнається в 

iншому сукупному доходi. 

Вiдносно боргових iнструментiв, класифiкованих як наявнi для продажу, оцiнка наявнiстостi ознак 

зменшення корисностi проводиться за тими ж принципами, що i для фiнансових активiв, якi 

облiковуються за амортизованою вартiстю. Процентнi доходи нараховуються на основi зниженої 

балансової вартостi з використанням ефективної процентної ставки, що виокристовувалась для 

дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збиткiв вiд знецiнення. Процентнi 

доходи вiдображаються у складi прибутку або збитку. Якщо в наступному роцi справедлива 

вартiсть боргового iнструменту збiльшується, i це збiльшення об'єктивно пов'язане з подiєю, що 

сталася пiсля того, як збитки вiд знецiнення були визнанi в прибутку чи збитку, то збитки вiд 

знецiнення вiдновлюються з вiдображенням доходу в звiтi про прибутки i збитки.  

Припинення визнання фiнансових iнструментiв 

Припинення визнання фiнансового активу (або, якщо застосовано, частини фiнансового активу 

або частини групи однорiдних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку: 

-закiнчення дiї прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу; 

-передачi Банком належних йому прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу, або 

збереження Банком права на одержання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним 

прийняттям на себе зобов'язань виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок;  

-якщо Банк практично передав всi ризики й вигоди, пов'язанi з активом, або не передав, але й не 

зберiг практично всiх ризикiв i вигiд, пов'язаних з ним, але при цьому передав контроль над 

активом. Контроль зберiгається, якщо контрагент не має практичної можливостi продати весь 

актив повнiстю незв'язанiй сторонi без додаткових обмежень. 

У випадку, якщо Банк передав свої права на одержання грошових надходжень вiд активу, або не 

передав, але й не зберiг практично всiх ризикiв i вигiд, пов'язаних з ним, а також не передав 

контроль над активом, такий актив i далi визнається в розмiрi триваючої участi Банку в цьому 

активi. Продовження участi в активi, що приймає форму гарантiї по переданому активi, 

оцiнюється по найменшому з наступних величин: первiсної балансової вартостi активу й 

максимального розмiру вiдшкодування, що може бути пред'явлене до оплати Банку. 

Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у разi виконання, анулювання чи 

закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов’язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового 

зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або 

в разi внесення суттєвих змiн до умов iснуючого зобов’язання, первiсне зобов’язання знiмається з 

облiку, а нове вiдображається в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у 

звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 



Грошовi кошти та їх еквiваленти  

Грошовi кошти та їх еквiваленти представляють собою кошти в касi та залишки на 

кореспондентських рахунках у НБУ, крiм обов’язкових резервiв, залишки на кореспондентських 

рахунках в iнших банках та кредити овернайт. Залишки на кореспондентських рахунках, щодо 

яких є обмеження у використаннi, не включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв.  

Сума коштiв на рахунках в НБУ вiдображається за амортизованою вартiстю. Залишки коштiв на 

кореспондентських рахунках в iнших банках та кредити овернайт вiдображаються за 

амортизованою вартiстю. 

Кошти в iнших банках  

Кошти в iнших банках облiковуються тодi, коли Банк надає банкам-контрагентам грошовi кошти, 

якi пiдлягають погашенню на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має намiру 

здiйснювати торговi операцiї з дебiторською заборгованiстю, що виникає. Ця дебiторська 

заборгованiсть не пов’язана з похiдними фiнансовими iнструментами та не має ринкових 

котирувань. Заборгованiсть iнших банкiв облiковується за амортизованою вартiстю. 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  

Кредити клiєнтам включають непохiднi фiнансовi активи iз установленими платежами, або 

платежами, що пiдлягають визначенню, що не котируються на активному ринку.  

Первiсно наданi кредити клiєнтам вiдображаються за вартiстю придбання, що представляє собою 

справедливу вартiсть наданих коштiв. Надалi наданi кредити клiєнтам враховуються за 

амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву на зменшення корисностi кредитiв клiєнтам. 

Амортизована вартiсть основана на справедливiй вартостi суми виданого кредиту, розрахованої з 

врахуванням ринкових процентних ставок за аналогiчними кредитами, що дiють на дату надання 

кредиту. Прибутки та збитки вiдображаються у складi прибутку або збитку при припиненнi 

визнання або зменшеннi корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi, а також у процесi 

амортизацiї. Кредити клiєнтам вiдображаються в облiку, починаючи з моменту видачi коштiв 

позичальникам. 

Вiдсотки за користування кредитом нараховуються вiдповiдно до умов кредитних договорiв 

(процентна ставка, термiни нарахування вiдсоткiв, метод нарахування вiдсоткiв). Процентнi 

доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку iз застосуванням ефективної процентної ставки.  

Для забезпечення стабiльної дiяльностi Банку та мiнiмiзацiї можливих збиткiв вiд невиконання або 

неналежного виконання клiєнтом зобов’язань за кредитним договором Банк може приймати 

рiшення про реструктуризацiю кредитної заборгованостi та/або змiну валюти зобов’язання клiєнта 

за кредитом. Змiна умов кредитування здiйснюється за рiшенням кредитного комiтету окремо по 

кожному клiєнту пiсля оцiнки його фiнансових можливостей, яка проводиться на пiдставi заяви 

клiєнта та документiв, що пiдтверджують неможливiсть своєчасно та в повному обсязi виконати 

зобов’язання за кредитним договором. Керiвництво постiйно перевiряє реструктуризованi кредити 

для оцiнки вiдповiдностi всiм критерiям i можливостi погашення кредитiв в майбутньому. У разi 

неможливостi повернення кредитiв та коштiв вони списуються за рахунок створеного резерву на 

покриття збиткiв вiд знецiнення за рiшенням Правлiння Банку. 

Банк приймає облiкову полiтику, що застосовується до кредитiв клiєнтам i резервiв по зменшенню 

корисностi кредитiв клiєнтам, також стосовно коштiв Банку, що розмiщенi в iнших банках. 

У випадку прийняття Банком рiшення про прощення заборгованостi за кредитами, або частини 

такої заборгованостi, якщо така заборгованiсть не визнана безнадiйною, прощення вiдображається 

в облiку як погашення суми заборгованостi, частково за рахунок сформованого резерву, та за 

рахунок визнання iнших операцiйних витрат, на суму рiзницi мiж заборгованiстю та сформованим 

пiд неї резервом. Якщо така заборгованiсть визнана безнадiйною, прощення вiдбувається за 

рахунок сформованого резерву. 

У випадку прийняття Банком рiшення про прощення заборгованостi за кредитами, або частини 

такої заборгованостi, якщо така заборгованiсть не визнана безнадiйною, списання вiдображається 

в облiку частково за рахунок сформованого резерву. Рiзниця мiж сумою заборгованостi та 

сформованим резервом визнається беспосередньо у складi iнших операцiйних витрат. Якщо така 

заборгованiсть визнана безнадiйною, списання вiдображається за рахунок сформованого резерву. 

Зобов'язання кредитного характеру 



В ходi здiйснення звичайної дiяльностi Банк надає фiнансовi гарантiї у формi акредитивiв, 

гарантiй та акцептiв. Договори фiнансової гарантiї первiсно визнаються в фiнансової звiтностi за 

справедливою вартiстю за статтею «Iншi зобов'язання» в розмiрi отриманої комiсiї. Пiсля 

первiсного визнання зобов'язання Банку за кожним договором гарантiї оцiнюється за найбiльшою 

з двох величин: суми амортизованою комiсiї i найкращої оцiнки витрат, необхiдних для 

врегулювання фiнансового зобов'язання, що виникає за гарантiєю. 

Збiльшення зобов'язання, пов'язане з договорами фiнансової гарантiї, враховується в звiтi про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Отримана комiсiя визнається у складi прибутку або 

збитку на прямолiнiйнiй основi протягом строку дiї договору гарантiї. 

Резерви за зобов’язаннями  

Резерви за умовними зобов’язаннями оцiнюються у вiдповiдностi до МСБО 37 «Резерви, умовнi 

зобов’язання та умовнi активи», який вимагає застосування оцiнки та суджень керiвництвом 

Банку. Резерви визнаються, якщо Банк внаслiдок певної подiї в минулому має юридичнi або 

добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем 

iмовiрностi буде необхiдним вiдтiк ресурсiв, що мiстять у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi 

можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi.  

Фiнансовi iнвестицiї в портфелi Банку на продаж  

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, це непохiднi фiнансовi iнструменти, класифiкованi як 

наявнi для продажу та якi не включенi до жодної з категорiй: фiнансовi активи за справедливою 

вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку; iнвестицiї, утримуванi до 

погашення; кредити та дебiторська заборгованiсть. Банк класифiкує фiнансовi iнвестицiї в 

портфелi Банку на продаж, якщо вони придбанi в з метою продажу або перепродажу протягом 

невизначеного перiоду часу, за винятком iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, якi не мають 

ринкової цiни котирування на активному ринку i справедливу вартiсть яких не можна достовiрно 

оцiнити. 

Договори «репо» i «зворотного репо» i операцiї позики цiнних паперiв 

Угоди за договорами продажу й зворотного викупу («репо») розглядаються як операцiї залучення 

коштiв пiд забезпечення цiнних паперiв. Визнання цiнних паперiв, проданих за договорами 

продажу й зворотного викупу, не припиняється. Банк перекласифiкує цiннi папери, що проданi за 

операцiєю репо, вiдповiдно до якої покупець має право їх продати або надати у заставу, з 

торгового портфеля або портфеля на продаж в дебiторську заборгованiсть за операцiями репо, що 

облiковується за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Вiдповiднi зобов'язання з 

повернення залучених коштiв вiдображаються по рядку Заборгованiсть iнших банкiв або Кошти 

клiєнтiв.  

Цiннi папери, придбанi за договорами iз зобов'язанням зворотного продажу («зворотне репо»), 

вiдображаються як заборгованiсть iнших банкiв або кредити клiєнтам залежно вiд контрагента. 

Рiзниця мiж цiною продажу й цiною зворотного викупу визнається як процентний дохiд i 

нараховується протягом усього термiну дiї договору репо за методом ефективної процентної 

ставки. Цiннi папери, наданi контрагентам як позика за фiксовану винагороду, продовжують 

вiдображатися у фiнансовiй звiтностi. Цiннi папери, отриманi як позика за фiксовану винагороду, 

не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вони реалiзуються третiм сторонам. 

У таких випадках фiнансовий результат вiд придбання й продажу цих цiнних паперiв 

вiдображається у складi прибуткiв чи збиткiв по рядку Доходи за вирахуванням витрат вiд 

операцiй з фiнансовими активами, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток 

або збиток. Зобов'язання по поверненню цiнних паперiв вiдображається в складi фiнансових 

зобов'язань, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток або збиток.  

Фiнансовi iнвестицiї в портфелi банку до погашення 

У портфелi до погашення облiковуються придбанi борговi цiннi папери з фiксованими платежами 

або з платежами, що можна визначити, а також з фiксованим строком погашення. Борговi цiннi 

папери вiдносяться до портфеля до погашення, якщо Банк має намiр та змогу утримувати їх до 

строку погашення з метою отримання грошових потокiв за фiнансовим iнструментом. 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

Iнвестицiйна нерухомiсть представлена землею або будiвлями або частинами будiвель, якi 



утримуються з метою отримання орендного доходу або збiльшення вартостi капiталу i не 

використовуються Банком, а також не призначенi для продажу в ходi звичайної дiяльностi. 

Об'єкти в процесi будiвництва, благоустрою або реконструкцiї для використання в майбутньому 

як iнвестицiйна нерухомiсть також класифiкуються в складi iнвестицiйної нерухомостi. 

Iнвестицiйна нерухомiсть при первiсному визнаннi оцiнюється за собiвартiстю, включаючи 

трансакцiйнi витрати. Балансова вартiсть включає вартiсть замiни частин iснуючої iнвестицiйної 

нерухомостi в момент виникнення таких витрат, якщо виконуються критерiї їхньої капiталiзацiї, i 

не включає витрати на поточне обслуговування iнвестицiйної нерухомостi. Пiсля первiсного 

визнання iнвестицiйна нерухомiсть враховується за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з 

урахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд зменшення корисностi. Знос нараховується 

щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи з термiну корисної служби активу. Термiни 

корисної служби iнвестицiйної нерухомостi встановленi наступнi: 

Iнвестицiйна нерухомiсть 20-50 

Залишкова вартiсть, методи нарахування амортизацiї та термiни корисної служби iнвестицiйної 

нерухомостi переглядаються у кiнцi кожного фiнансового року та, у разi необхiдностi, 

коригуються. 

Вартiсть об’єктiв приводиться у вiдповiднiсть до цiн вартостi корисного використання у випадках, 

коли балансова вартiсть iстотно (бiльше нiж на 10%) вiдрiзняється вiд вартостi корисного 

використання активу, визначеного на пiдставi оцiнки незалежних експертiв. Iнвестицiйна 

нерухомiсть списується при вибуттi, або у випадку, якщо вона вилучена з експлуатацiї, i вiд її 

вибуття не очiкується економiчних вигiд у майбутньому. Рiзниця мiж чистими надходженнями та 

балансовою вартiстю активу визнається у складi прибуткiв та збиткiв за звiтний рiк, у якому було 

припинене визнання активу. Перемiщення в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї 

здiйснюються тодi й тiльки тодi, коли має мiсце змiна в характерi використання нерухомостi. 

Перемiщення з iнвестицiйної нерухомостi в займаний Банком об'єкт нерухомостi, та навпаки, не 

впливає на його балансову вартiсть. У випадку, коли займаний власником об'єкт нерухомостi стає 

об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Банк облiковує таку власнiсть вiдповiдно до полiтики облiку 

основних коштiв до моменту змiни цiльового використання.  

Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Основнi засоби ? матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у процесi своєї 

дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально- культурних функцiй, 

очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або 

операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк). Основнi засоби класифiкуються за такими групами: 

основнi засоби (до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи вартiстю понад 6 тис. грн); 

малоцiннi необоротнi активи; незавершенi капiтальнi iнвестицiї. Основнi засоби, якi придбанi за 

вартiстю, що є меншою за 6 тис. грн., облiковуються як малоцiннi необоротнi матерiальнi активи.  

Нематерiальний актив визнається активом, якщо є iмовiрнiсть одержання майбутнiх економiчних 

вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартiсть може бути достовiрно визначена. 

Нематерiальнi активи, якi облiковуються на балансi Банку, складаються з лiцензiй на право 

використання програмного забезпечення, веб-сайту та прав на знаки для товарiв та послуг. 

Основнi засоби та нематерiальнi активи, крiм будiвель, якi вiдображаються за переоцiненою 

вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, 

вiдображаються по вартостi придбання за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом 

виходячи з термiну корисної служби активу. Норми амортизацiї встановлено виходячи зi строку 

корисної служби активу, протягом якого передбачається його використання Банком. 

Капiталiзованi витрати за орендованим майном амортизуються протягом очiкуваного строку 

корисної служби, але не бiльше строку оренди. По малоцiнних необоротних активах амортизацiя 

нараховується у першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% його вартостi. 

Визначенi термiни корисної служби активiв наведенi нижче (рокiв): 

Будiвлi власного користування - 15-50 

Транспортнi засоби - 5 

Обладнання i комп'ютери - 2-5 



Меблi й офiсне устаткування - 2-10 

Iншi - 12 

Нематерiальнi активи (вiдповiдно до  

правовстановлюючого документа) - до 10 

Капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби та нематерiальнi активи включають об’єкти незавершеного 

будiвництва та незавершенi витрати на полiпшення основних засобiв. Вони облiковуються по 

первiснiй вартостi, за вирахуванням будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. По 

завершеннi будiвництва активи переводяться до складу основних засобiв i вiдображаються по 

балансовiй вартостi на момент переведення. На об’єкти капiтальних iнвестицiй знос не 

нараховується. 

Якщо по нематерiальному активу немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого 

такий актив буде, за очiкуванням, забезпечувати надходження чистих грошових потокiв, то Банк 

розглядатиме такий нематерiальний актив, як такий, що має невизначений строк корисного 

використання. Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання не 

пiдлягають амортизацiї. 

Переоцiнка будiвель здiйснюється, якщо їх залишкова вартiсть суттєво (бiльш нiж на 10 вiдсоткiв) 

вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi на звiтну дату. Пiд час переоцiнки будiвель на ту саму 

дату здiйснюється переоцiнка всiх об’єктiв цiєї групи основних засобiв.  

Переоцiнка нематерiальних активiв не здiйснюється. Зменшення корисностi нематерiальних 

активiв визнається Банком за умови зменшення їх ринкової вартостi, зменшення економiчної 

ефективностi, тощо.  

Протягом 2016 року знецiнення (зменшення корисностi) основних засобiв та нематерiальних 

активiв не вiдбувалося.  

Банк не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на утримання, ремонт та 

технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати включаються до складу витрат в тому перiодi, коли 

вони понесенi та не впливають на його залишкову вартiсть. Змiна первiсної вартостi основних 

засобiв допускається у випадку полiпшення (добудування, модифiкацiї, дообладнання, 

реконструкцiї, модернiзацiї) об’єкта, у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, 

первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкта.  

Залишкова вартiсть, методи нарахування амортизацiї та термiни корисної служби основних 

засобiв та нематерiальних активiв переглядаються у кiнцi кожного фiнансового року та, у разi 

необхiдностi, коригуються. 

Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем  

Оперативний лiзинг (оренда) - це господарська операцiя, що передбачає передачу орендарю права 

користування необоротними активами з обов’язковим поверненням таких активiв їх власнику 

пiсля закiнчення строку дiї лiзингової (орендної) угоди та не передбачає передавання всiх ризикiв i 

вигод, пов’язаних з правом власностi на актив.  

Об’єкти, що переданi Банком в оперативний лiзинг, продовжують облiковуватись у складi 

основних засобiв/iнвестицiйної нерухомостi Банку. Нарахування амортизацiї таких об’єктiв 

здiйснюється за загальними правилами та нормами. На об’єкти, що отриманi в оперативний 

лiзинг, амортизацiя не нараховується. Лiзинговi платежi за угодами оперативної оренди, коли Банк 

виступає лiзингоотримувачем, вiдносяться до адмiнiстративних i оперативних витрат за методом 

рiвномiрного нарахування протягом строку оренди. Прибуток вiд операцiйної оренди, коли Банк 

виступає лiзингодавцем, визнається у складi прибутку чи збитку прямолiнiйним методом на весь 

строк оренди як iншi операцiйнi доходи. Витрати, пов’язанi з орендованим майном, визнаються як 

частина вартостi даного майна. Якщо операцiйна оренда припиняється до закiнчення термiну 

оренди, будь-який платiж, належний орендодавцевi як штрафнi санкцiї, вiдображається як витрата 

в тому перiодi, у якому операцiйна оренда була припинена. У звiтному роцi Банк виступав 

лiзингодавцем та лiзингоодержувачем за угодами оперативного лiзингу (оренди). 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу 

Актив класифiкується як утримуваний для продажу, якщо iснує висока ймовiрнiсть того, що 

балансова вартiсть цього активу буде вiдновлена через операцiю продажу, а не шляхом його 

подальшого використання, та актив (або група активiв) може бути негайно проданий в поточному 



станi. Вiдповiднi операцiї з продажу активу, засвiдченi зобов’язаннями керiвництва, мають бути 

завершенi протягом одного року з дати класифiкацiї активiв до складу утримуваних для продажу.  

Активи, утримуванi для продажу, оцiнюються за нижчою з величин: балансової вартостi чи 

справедливої вартостi, за вирахуванням витрат на продаж. Якщо справедлива вартiсть за 

вирахуванням витрат на продаж необоротного активу, утримуваного для продажу, є нижчою за 

його балансову вартiсть, збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку як збиток 

вiд необоротних активiв, утримуваних для продажу. Будь-яке наступне збiльшення справедливої 

вартостi активу, за вирахуванням витрат на продаж, визнається в сумi, що не перевищує сукупний 

збиток вiд знецiнення, який був ранiше визнаний стосовно даного активу. 

Амортизацiя 

Амортизацiя - систематичний розподiл вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв, яка 

амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї). Банк самостiйно 

встановлює та переглядає строки корисного використання об’єктiв, якi затверджуються 

розпорядчим документом Голови Правлiння Банку. Об’єктом амортизацiї є всi необоротнi активи, 

за винятком землi й об’єктiв, що є предметами антикварiату, необоротних активiв, утримуваних 

для продажу, та незавершених капiтальних вкладень в основнi засоби. Амортизацiя необоротних 

активiв може здiйснюватися окремо за складовою частиною об’єкта. Методи амортизацiї 

розкриваються у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики вiдносно основних засобiв, 

нематерiальних активiв та iнвестицiйної нерухомостi. 

Похiднi фiнансовi iнструменти 

В ходi своєї звичайної дiяльностi Банк використовує рiзнi похiднi фiнансовi iнструменти 

(включаючи форварди та свопи) на валютних ринках i ринках капiталу. Цi фiнансовi iнструменти 

класифiкуються як торговi i первiсно визнаються за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть 

визначається на основi ринкових котирувань або моделей оцiнки, заснованих на поточнiй 

ринковiй i договiрнiй вартостi вiдповiдних базових iнструментiв та iнших факторах. Похiднi 

фiнансовi iнструменти з позитивною справедливою вартiстю вiдображаються в складi активiв, а з 

негативною справедливою вартiстю ? у складi зобов'язань. Доходи i витрати вiд операцiй iз 

зазначеними iнструментами вiдображаються в звiтi про прибутки i збитки в складi результату вiд 

операцiй з фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток. 

Залученi кошти 

Залученi кошти, включаючи кошти банкiв, iнших фiнансових установ, кошти клiєнтiв (поточнi та 

строковi), iншi фiнансовi зобов’язання, випущенi борговi зобов’язання власного боргу (цiннi 

папери), первiсно визнаються за справедливою вартiстю отриманих коштiв з урахуванням витрат 

на операцiю, що безпосередньо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов’язання. 

Пiсля первiсного визнання залученi кошти вiдображаються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної процентної ставки. Доходи i витрати визнаються в момент 

припинення зобов’язання, а також у процесi амортизацiї. Банк припиняє визнання фiнансових 

зобов’язань, якщо таке зобов’язання погашено або строк його виконання закiнчився.  

Борговi цiннi папери, емiтованi банком 

Борговi цiннi папери (облiгацiї), емiтованi Банком, є фiнансовими зобов'язаннями i при первiсному 

визнаннi оцiнюються за справедливою вартiстю розмiщення, що складає суму, яка реально 

виплачується покупцем для придбання цiнного паперу у межах строку розрахункiв або на дату 

розрахункiв. Безпосередньо пов'язанi операцiйнi витрати амортизуються у складi дисконтiв/премiй 

протягом строку дiї iнструменту. В подальшому власнi облiгацiї Банку облiковуються за 

амортизованою вартiстю. Викуп Банком боргових цiнних паперiв власної емiсiї вiдображається в 

облiку як дострокове погашення, прибутки/збитки, якi виникають при достроковому погашеннi, 

вiдображаються у звiтностi за рахунками процентних витрат. 

Крiм облiгацiй Банк емiтує iнструменти грошового ринку - депозитнi, ощаднi сертифiкати, для 

яких застосовується аналогiчний порядок облiку. 

Умовнi активи та зобов'язання  

Умовнi зобов'язання не визнаються в звiтi про фiнансовий стан, при цьому iнформацiя про них 

розкривається у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли вибуття ресурсiв в зв'язку з їх 



погашенням є малоймовiрним. Умовнi активи не вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан, при 

цьому iнформацiя про них розкривається у фiнансовiй звiтностi в тих випадках, коли отримання 

пов'язаних з ними економiчних вигод є ймовiрним. 

Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат 

Банк сплачує внески до державної пенсiйної системи України, здiйснення яких передбачає поточнi 

нарахування та оплату роботодавцями таких внескiв, якi розраховуються як вiдсоток вiд загальної 

суми заробiтної плати. Витрати з таких внескiв вiдносяться до перiоду, в якому вiдповiдна сума 

заробiтної плати нараховується працiвниковi. Банк не має додаткових схем пенсiйного 

забезпечення, крiм участi у державнiй пенсiйнiй системi України та не має програм додаткових 

виплат при виходi на пенсiю або iнших суттєвих компенсацiйних програм, якi вимагали б 

додаткових нарахувань у фiнансовiй звiтностi.  

Субординований борг  

Субординований борг являє собою договори про довгостроковi позики, якi у випадку невиконання 

банком своїх зобов’язань будуть другорядними по вiдношенню до його основних боргових 

зобов’язань. Субординований борг визнається спочатку за справедливою вартiстю за 

вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. У подальшому субординований борг 

вiдображається за амортизованою вартiстю, i при цьому будь-яка рiзниця мiж його вартiстю та 

викупною цiною визнається у звiтi про сукупнi прибутки та збитки iз застосуванням методу 

ефективної процентної ставки.  

Податок на прибуток  

Сума поточного податку на прибуток визначається вiдповiдно до податкового законодавства 

України. Витрати з податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi складаються з поточного податку 

та змiн у сумах вiдстрочених податкiв. Витрати з податку на прибуток вiдображено у складi 

витрат, за виключенням тих сум, що вiднесено безпосередньо до складу iнших сукупних прибуткiв 

та збиткiв. Суми вiдстрочених податкiв розраховуються за методом балансових зобов’язань 

вiдносно тимчасових рiзниць, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх 

балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. Вiдстроченi податковi активи визнаються 

тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподаткованого прибутку, 

проти якого будуть реалiзованi визнанi вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi податковi 

активи та зобов’язання розраховуються вiдповiдно до ставки податку, що дiятиме у тому перiодi, в 

якому буде реалiзовано актив або здiйснено розрахунок за зобов’язанням, базуючись на 

законодавчих нормах, що набрали чиннiсть на звiтну дату. Iншi iснуючi в Українi податки, якi 

сплачує Банк протягом своєї дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства, враховуються в звiтi 

про прибутки та збитки в статтi «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати». Базова ставка, за 

якою прибуток пiдлягав оподаткуванню протягом 2016 та 2015 рокiв становила 18%.  

Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi 

Внески до акцiонерного капiталу вiдображаються за їх справедливою вартiстю на дату операцiї. 

Прибутки та збитки вiд продажу власних акцiй вiдображаються у складi нерозподiленого 

прибутку. Дивiденди на акцiї визнаються у акцiонерному капiталi як вирахування у перiодi, в 

якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, оголошенi пiсля звiтної дати, розкривається у 

примiтках до фiнансової звiтностi. Простi акцiї, разом з дивiдендами, якi виплачуються на розсуд 

Банку, та якi капiталiзуються, класифiкуються як капiтал. Зовнiшнi витрати, що безпосередньо 

вiдносяться до випуску нових акцiй, окрiм випадкiв злиття компанiй, зменшують надходження вiд 

випуску акцiй у капiталi. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманої компенсацiї над 

номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображається у складi капiталу як емiсiйний дохiд.  

Банк представляє данi про базовий та скоригований прибуток на акцiю для своїх простих акцiй. 

Базовий прибуток на акцiю розраховується як вiдношення прибутку чи збитку, що припадає на 

простi акцiї до середньозваженої кiлькостi простих акцiй, що находилась в обiгу протягом року. 

Скоригований прибуток на акцiю визначається коригуванням прибутку, що припадає на простi 

акцiї та середньозваженої кiлькостi простих акцiй на розбавляючий ефект потенцiальних простих 

акцiй.  

Визнання доходiв та витрат  

Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи 



збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення 

капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв. Витрати ? це 

зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи амортизацiї 

активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i не є 

розподiленням мiж акцiонерами. 

Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Банку: операцiйної, iнвестицiйної, 

фiнансової. Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi 

вигоди, а доходи можуть бути достовiрно визначенi. 

Процентнi та аналогiчнi доходи та витрати  

Для всiх фiнансових iнструментiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, а також для 

фiнансових iнструментiв, класифiкованих як торговi чи в портфелi Банку на продаж, процентнi 

доходи чи витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою.  

Балансова вартiсть фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання коригується в разi перегляду 

Банком своєї оцiнки платежiв або надходжень. 

Комiсiйнi доходи та витрати 

Комiсiї за наданими або отриманими послугами залежно вiд мети їх оцiнки та основи облiку 

пов'язаного з ними фiнансового iнструменту подiляються на: 

-комiсiї, що є невiд'ємною частиною ефективної процентної ставки доходу фiнансового 

iнструменту. Цi комiсiї визнаються в складi первiсної вартостi фiнансового iнструменту i 

впливають на визначення сум дисконту та премiї за цим фiнансовим iнструментом; 

-комiсiї, що отримуються або сплачуються пiд час надання або отримання послуг, визнаються 

доходами або витратами в процесi надання або отримання даних послуг;  

-комiсiї, що отримуються або сплачуються пiсля виконання певних дiй, визнаються як дохiд або 

витрати пiсля завершення даний дiй або операцiй. 

Переоцiнка iноземної валюти 

Операцiї в iноземних валютах первiсно перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним 

курсом, що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, деномiнованi в iноземних 

валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. 

Доходи i витрати, що виникають при перерахунку операцiй в iноземних валютах, вiдображаються 

в звiтi про прибутки i збитки за статтею «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти». 

Немонетарнi статтi, що вiдображаються за фактичною вартiстю в iноземнiй валютi, 

перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату операцiї. Немонетарнi статтi, що 

вiдображаються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним 

курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. 

Взаємозалiки фiнансових iнструментiв 

Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим включенням до звiту про фiнансовий 

стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування юридично 

визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої 

суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. 

Виплати працiвникам та пов’язанi iз ними вiдрахування 

Розрахунки, пов’язанi з оплатою працi працiвникiв Банку та працiвникiв, що виконують роботи за 

договорами цивiльно-правового характеру (здiйснення вказаних виплат, нарахування заробiтної 

плати, утримання податкiв та обов’язкових платежiв iз нарахованих сум, нарахування податкiв та 

обов’язкових платежiв на фонд оплати працi), здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства 

та внутрiшнiх нормативних документiв Банку.  

Нарахування основної та додаткової заробiтної плати працiвникам Банку здiйснюється згiдно 

посадових окладiв, що визначаються штатним розкладом Банку. 

В окремих випадках Банк укладає трудовi контракти, згiдно яких працiвнику можуть надаватись 

додатковi майновi пiльги та допомоги. 

Банк проводить розрахунок та формує забезпечення за виплатами щодо невикористаних вiдпусток 

працiвникiв Банку.  

Операцiйнi сегменти 

Сегмент - це компонент бiзнесу Банку, який може бути видiлений i який пов'язаний або з 



наданням продуктiв та послуг (сегмент дiяльностi), або з наданням продуктiв та послуг у 

конкретному економiчному середовищi (географiчний сегмент), в якому вiн наражається на 

ризики й одержує економiчнi вигоди, вiдмiннi вiд ризикiв i економiчних вигод в iнших сегментах. 

Основним форматом Банку для подання сегментної iнформацiї є сегменти за напрямками 

дiяльностi: послуги банкам, послуги корпоративним клiєнтам, послуги фiзичним особам, 

iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть, iншi операцiї. 

В основу для розподiлу доходiв/витрат та активiв/зобов’язань за сегментами дiяльностi покладено 

управлiнський облiк банку. Доходами та витратами звiтного сегмента є доходи та витрати, якi 

безпосередньо вiдносяться до сегмента. Витрати за сегментом не включають загальнi 

адмiнiстративнi витрати. Критерiї та пояснення представленi в Примiтцi 32. 

Операцiї з пов’язаними сторонами 

Початкове визнання операцiй з пов’язаними сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює 

операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» вимагає 

облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому визнаннi за справедливою вартiстю. За 

вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб визначити, чи здiйснювались такi 

операцiї за ринковими або неринковими ставками, використовуються професiйнi судження. 

Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними 

сторонами та аналiз ефективної процентної ставки.  

При визначеннi належностi клiєнтiв (контрагентiв) до пов‘язаних з Банком осiб, Банк керується 

вимогами МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони». 

Угоди, що укладаються Банком з пов’язаними з Банком особами, не можуть передбачати умови, 

що не є поточними ринковими умовами. 

Операцiї з пов'язаними з Банком особами здiйснюються за звичайними цiнами згiдно 

оприлюднених ставок i тарифiв, затверджених вiдповiдними колегiальними органами (комiтетами) 

Банку. Умови операцiй з пов’язаними сторонами описанi у Примiтцi 39. 

Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок 

Банк змiнює облiкову полiтику, тiльки якщо змiна вимагається стандартом або тлумаченням або 

приводить до того, що фiнансовi звiти надають достовiрну та доречнiшу iнформацiю про вплив 

операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi або грошовi 

потоки банку. Не вважаються змiнами в облiковiй полiтицi застосування облiкової полiтики до 

операцiй, iнших подiй або умов, що вiдрiзняються за сутнiстю вiд тих, що вiдбувались ранiше, не 

вiдбувались ранiше або були не суттєвими. Банк застосовує МСФЗ для складання фiнансової 

звiтностi з 2008 року, з 2012 року Банк складає та оприлюднює єдину звiтнiсть за МСФЗ. У 2016 

роцi були вiдсутнi змiни у облiкових полiтиках, якi могли вплинути на фiнансову звiтнiсть. 

  

Основнi види дiяльностi емiтента - банкiвська дiяльнiсть.  

65.12.0 Iнше грошове посередництво. 

У 2016 роцi Банк виконував широке коло активно-пасивних та комiсiйно-розрахункових 

банкiвських операцiй з банками та iншими фiнансовими установами, суб’єктами господарювання, 

фiзичними особами. 

Протягом звiтного року Банк здiйснював такi види дiяльностi: кредитування юридичних осiб; 

кредитування фiзичних осiб та здiйснення обслуговування фiзосiб за виданими кредитами, в т.ч. 

згiдно з набутими правами вимоги за кредитами; документарнi операцiї (гарантiї, акредитиви, 

факторинг, авалювання векселiв); форекснi операцiї; розмiщення та залучення кредитiв i депозитiв 

на мiжбанкiвському ринку; залучення депозитiв юридичних осiб; залучення депозитiв фiзичних 

осiб (в т.ч. з використанням ощадних (депозитних) сертифiкатiв); операцiї з цiнними паперами; 

депозитарна дiяльнiсть; впровадження в Банку процесiв обслуговування масового сегменту, 

розвиток продаж через партнерiв i розвиток агентської мережi; супроводження 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi клiєнтiв за експортно-iмпортними операцiями, за операцiями 

пов'язаними з рухом капiталу; встановлення та ведення кореспондентських вiдносин з банками-

кореспондентами; послуги з фiнансової оренди; розрахунково-касове обслуговування та ведення 

рахункiв клiєнтiв в нацiональний та iноземнiй валютах; здiйснення операцiй з використанням 



електронних платiжних засобiв, в т.ч. шляхом випуску нових видiв платiжних карт; надання 

послуг з використанням технологiй дистанцiйного банкiвського обслуговування; виплата 

вiдшкодування ФГВФО вкладникам; надання послуг за Договорами про комплексне банкiвське 

обслуговування; валютно-обмiннi операцiї; прийняття платежiв населення; надання в оренду 

iндивiдуальних сейфiв; мiжнароднi грошовi перекази; грошовi перекази в нацiональнiй валютi по 

територiї України; надання послуг з купiвлi-продажу банкiвських металiв у фiзичних осiб; продаж 

ювiлейних монет та iн. 

З метою збiльшення спектру послуг, прискорення розрахункiв i здiйснення платежiв станом на 

кiнець дня 31.12.2016 р., Банк мав встановленi кореспондентськi вiдносини з 25 банками (з них 5 – 

банкiв-нерезидентiв) та вiдкритi 27 НОСТРО i 38 ЛОРО рахункiв, а саме:  

Рахунки НОСТРО 

ПАТ "Унiверсал Банк" м. Київ, Україна 

ПАТ «ВТБ Банк» м. Київ, Україна 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» м. Київ, Україна 

ОАО «Промсвязьбанк» м. Москва, Росiя 

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» м. Москва, Росiя 

Deutsche Bank Trust Company Americas New York, NY , USA 

DEUTSCHE BANK AG Frankfurt am Main, Germany 

ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» м. Київ, Україна 

АТ «Укрексiмбанк» м. Київ, Україна  

VTB Bank Deutschland AG Frankfurt am Main, Germany  

ПАТ «Сiтiбанк» 

АБ «УКРГАЗБАНК» м. Київ, Україна 

м. Київ, Україна 

Рахунки ЛОРО 

ПАТ «МОТОР-БАНК» м. Запорiжжя, Україна 

ПАТ «IНДУСТРIАЛБАНК» м. Запорiжжя, Україна 

ПАТ "Унiверсал Банк" м. Київ, Україна 

ПАТ "ДIАМАНТБАНК" м. Київ, Україна 

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» м. Київ, Україна 

АТ «Мета Банк» м. Запорiжжя, Україна 

ПАТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» м. Київ, Україна 

ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" 

ПАТ "АСВIО БАНК" 

АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" 

ПАТ "АКБ "КОНКОРД" 

ПАТ "ВЕКТОР БАНК" 

ПАТ "БАНК"ЮНIСОН" 

ПАТ "Айбокс Банк" м. Київ, Україна 

м. Чернiгiв, Україна 

м. Київ, Україна 

м. Днiпро, Україна 

м. Київ, Україна 

м. Київ, Україна 

м. Київ, Україна 

За перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016 року було вiдкрито 7 НОСТРО рахункiв (ПАТ 

"Унiверсал Банк" в гривнi, доларах США, євро, фунтах стерлiнгiв, швейцарських франках, рублях 

РФ, польських злотих) та 30 ЛОРО рахункiв (ПАТ "Унiверсал Банк" в доларах США, євро, фунтах 

стерлiнгiв, швейцарських франках, гривнях, рублях РФ; ПАТ "ДIАМАНТБАНК" в доларах США, 

євро, гривнях; ПАТ "БАНК АЛЬЯНС" в доларах США, євро, гривнях; ПАТ "АСВIО БАНК" в 

доларах США, євро, гривнях; АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ" в доларах США, євро, гривнях; ПАТ 

"АКБ "КОНКОРД" в доларах США, євро, гривнях; ПАТ "ВЕКТОР БАНК" в доларах США, євро, 

гривнях; ПАТ "Айбокс Банк" в доларах США, євро, гривнях; ПАТ "БАНК "ЮНIСОН" в доларах 



США, євро, гривнях). 

Також, було закрито 9 ЛОРО рахункiв (ПАТ «ЮСБ БАНК» в гривнi, доларах США, євро; ПАТ КБ 

«ХРЕЩАТИК» в гривнях; ПАТ «БАНК» Фiнанси та Кредит» в гривнях у зв’язку з лiквiдацiєю 

банкiв та ПАТ КБ «Центр» в гривнi; ПАТ «ФОРТУНА-БАНК» в гривнях, доларах США, євро у 

зв’язку з впорядкуванням мережi кореспондентських рахункiв), 11 НОСТРО рахункiв (ПАТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» в доларах США, євро та гривнях у зв’язку з впорядкуванням мережi 

кореспондентських рахункiв та в ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» в гривнях, доларах США, євро, рублях 

РФ, золотi, срiблi, платинi, паладiї у зв’язку з лiквiдацiєю банку). 

В Банку здiйснюється управлiння ризиками на пiдставi внутрiшнiх положень Банку з урахуванням 

розподiлу функцiй з управлiння ризиками мiж структурними пiдроздiлами Банку та у 

вiдповiдностi до нормативно-правових актiв та рекомендацiй НБУ. 

Стратегiя ризик-менеджменту Банку базується на дотриманнi принципу беззбитковостi дiяльностi 

та спрямована на забезпечення оптимального спiввiдношення мiж прибутковiстю окремих бiзнес-

напрямiв та рiвнем ризикiв, що приймає на себе Банк, здiйснюючи активнi операцiї. 

З метою мiнiмiзацiї ризикiв Банк здiйснює низку заходiв: 

-визначає види ризикiв, якi приймає на себе Банк пiд час функцiонування як фiнансово-кредитна 

установа; 

-застосовує сучаснi методи монiторингу, аналiзу та оцiнки ризикiв; 

-застосовує iнструменти запобiгання або мiнiмiзацiї впливу ризикiв на дiяльнiсть Банку, шляхом 

виконання низки фiнансових та органiзацiйних процедур, заходiв та диверсифiкацiї, 

вдосконалення процедур обґрунтування рiшень щодо доцiльностi прийняття або вiдмови вiд 

прийняття ризику; 

-забезпечує контроль за дотриманням установлених обмежень, лiмiтiв, стандартiв, процедур, 

порядкiв та процесiв; 

-аналiзує ефективнiсть заходiв запобiгання ризикам, вдосконалює їх вiдповiдно до змiн 

зовнiшнього оточення та внутрiшнього середовища. 

В процесi управлiння ризиками задiянi Спостережна Рада, Правлiння, вiддiл внутрiшнього аудиту 

та спецiалiзованi пiдроздiли ризик-контролю. Правлiння Банку є вiдповiдальним за 

функцiонування системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками. Спостережна рада 

формує загальнi принципи полiтики управлiння ризиками.  

Контроль кредитного ризику здiйснює Департамент кредитних ризикiв, до функцiй якого 

вiднесено оцiнку iндивiдуального кредитного ризику за активними операцiями Банку та його 

монiторинг. Банк використовує систему колегiальностi при прийняттi рiшення щодо проведення 

кредитних операцiй. Реалiзацiя кредитної полiтики у Банку здiйснюється Кредитними комiтетами. 

Управлiння ризиком лiквiдностi, процентним, валютним, а також контроль над нормативами 

ризику, якi встановлено НБУ, протягом 2016 року здiйснювалось Департаментом ризик-контролю, 

до функцiй якого вiднесено безпосередньо реалiзацiю полiтики управлiння фiнансовими ризиками 

у Банку, ураховуючи взаємний вплив ризикiв, а також розробку методологiчної бази для оцiнки та 

управлiння фiнансовими ризиками в Банку. В процедурi управлiння та контролю ризикiв 

лiквiдностi, процентного та валютного ризикiв Банку важливе мiсце належить Комiтету з питань 

управлiння активами та пасивами Банку (КУАП). КУАП є постiйно дiючим колегiальним органом 

управлiння Банку, метою створення якого є координацiя дiяльностi пiдроздiлiв Банку по 

забезпеченню оптимальної структури балансу Банку, оптимального спiввiдношення прибутковостi 

та рiвня ризику банкiвських операцiй, за умови збереження достатнього рiвня лiквiдностi. 

З метою найбiльш ефективного управлiння операцiйними ризиками (своєчасного виявлення, 

реєстрацiї, управлiння та мiнiмiзацiї операцiйних збиткiв Банку) створено Департамент 

фiнансового монiторингу та внутрiшнього контролю. 

За результатами дiяльностi за 2016 рiк доходи Банку склали 1 180 421 тис.грн. (проти 702 774 

тис.грн. за 2015 рiк, тобто зросли на 477 647 тис.грн., або 68,0%). Зростання доходiв Банку в 

звiтному перiодi в порiвняннi з 2015 роком вiдбулося, в основному, за рахунок суттєвого 

збiльшення процентного доходу (на 381 938 тис.грн.), збiльшення комiсiйного доходу (на 66 856 

тис.грн.) та збiльшення результату вiд операцiй з фiнансовими iнструменатми, що облiковуються 

за справедливою вартiстю (на 62 065 тис.грн.).  



Доходи за 2016 рiк сформованi в основному за рахунок процентних доходiв (896 699 тис.грн.), якi 

склали 76,0% загальних доходiв. Комiсiйнi доходи (119 365 тис.грн.), результат вiд переоцiнки 

iноземної валюти (69 401 тис.грн.), результат вiд операцiй з фiнансовими iнструменатми, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (84 914 тис.грн.) та iнший 

дохiд (22 734 тис.грн.), становили у звiтному перiодi 10,1%, 5,9%, 7,2% та 1,9% вiдповiдно вiд 

загального обсягу доходiв Банку.  

Процентний дохiд Банку збiльшився за звiтний рiк на 381 938,0 тис.грн., або на 74,2%. Збiльшення 

вiдбулося в основному за рахунок зростання процентних доходiв за кредитами та заборгованiстю 

клiєнтiв (зростання на 388 734 тис.грн., або на 85,7%). В той же час зменшились доходи за 

коштами в iнших банках (на 7 195 тис.грн., або на 23,1%) та за заборгованiстю з фiнансового 

лiзингу (зменшення на 3 938 тис.грн., або на 24,8%). 

Витрати Банку за 2016 рiк склали 1 174 123 тис.грн., що на 472 336 тис.грн. бiльше, нiж за 

попереднiй перiод. Збiльшення витрат в звiтному роцi вiдбулося в основному за рахунок зростання 

процентних витрат на 245 062 тис.грн., адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат – на 123 

438 тис.грн., витрат на персонал - на 74 115 тис.грн. та комiсiйних витрат – на 26 829 тис.грн.  

Найбiльшу питому вагу витрат Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року склали: 

-процентнi витрати – 589 274 тис.грн., або 50,2% загальних витрат, до яких належать: процентнi 

витрати за строковими коштами фiзичних осiб на суму 221 950 тис.грн. (37,7%), процентнi 

витрати за строковими коштами юридичних осiб на суму 182 783 тис.грн. (31,0%), процентнi 

витрати за поточними рахунками на суму 87 615 тис.грн. (14,9%), процентнi витрати за борговими 

цiнними паперами, що емiтованi банком на суму 65 437 тис.грн. (11,1%), процентнi витрати за 

субординованим боргом на суму 24 572 тис.грн. (4,2%).  

-адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати – 251 044 тис.грн., або 21,4 %; 

-витрати на персонал – 162 773 тис.грн., або 13,9 % загальних витрат; 

-вiдрахування в резерви – 121 070 тис.грн., або 10,3%; 

-комiсiйнi витрати – 45 785 тис.грн., або 3,9 % загальних витрат. 

Облiк нарахованих доходiв та витрат Банку здiйснюється у вiдповiдностi до нормативних вимог 

Нацiонального банку. 

Протягом 2016 року витрати на маркетинг, оренду примiщень, телекомунiкацiї, придбання 

канцелярських товарiв, видаткових матерiалiв для оргтехнiки, господарських товарiв, меблiв, 

витрати на утримання основних засобiв та iншi витрати по господарськiй дiяльностi Банку, 

здiйснювалися на пiдставi заявок пiдроздiлiв, в межах затвердженого Спостережною Радою 

бюджету.  

Фiнансовий результат дiяльностi Банку у 2016 роцi становив прибуток у розмiрi 6 298 тис.грн., що 

на 5 311 тис.грн. бiльше нiж за 2015 рiк.  

Основнi досягнення Банку в 2016 роцi 

У напрямку пiдтримання iнвестицiйної привабливостi Банку: 

Станом на 01.01.17 року АТ «ТАСКОМБАНК» за розмiром активiв займає п’яте мiсце з 62 банкiв, 

якi вiдносяться до групи банкiв з приватним капiталом вiдповiдно до розподiлу НБУ банкiв на 

групи. 

Пiдвищення оцiнки довгострокового кредитного рейтингу Банку за Нацiональної рейтинговою 

шкалою на iнвестицiйному рiвнi (рейтинг uaAА+ прогноз «стабiльний»). 

Пiдвищення рейтингу надiйностi банкiвських вкладiв (депозитiв) до рiвня «5». 

Забезпечення прибуткової дiяльностi та високого рiвня прибутковостi активiв та капiталу на фонi 

результатiв банкiвської системи в цiлому (ROA 0,07%, ROE 0,88%). 

Пiдтвердження акредитацiї Банку Пенсiйним фондом в якостi уповноваженого банку для виплат 

пенсiй в м. Днiпро, м. Житомир, м. Запорiжжя, м. Бердянськ, Бердянський район, м. Мелiтополь, 

Мелiтопольський, Орiхiвський, Якимiвський, Запорiзький район Запорiзької областi, м. Київ, м. 

Кропивницький, м. Львiв, м. Одеса, м. Кременчук Полтавської областi, м. Полтава, м. Харкiв.  

Подальше впровадження фундаментальних проектiв, що забезпечують iнвестицiйну привабливiсть 

Банку та пiдвищення ефективностi дiяльностi: активний вихiд в сегмент Retail i впровадження в 

банку процесiв обслуговування масового сегменту; розвиток нового напрямку малого та 

середнього бiзнесу з огляду на сегментний пiдхiд; розвиток iнкасацiї, розвиток напрямку 



електронної комерцiї. 

Пiдтримання системи ризик-менеджменту на рiвнi що вiдповiдає прогресивним стандартам 

мiжнародної практики: 

-пройдено процедуру НБУ стрес-тестування кредитного портфелю без необхiдностi 

докапiталiзацiї та збiльшення резервiв на покриття можливих збиткiв за наданими кредитами; 

-перевiрка щодо iдентифiкацiї пов’язаних осiб з Банком згiдно вимог Постанови НБУ 315 не 

вплинула на критичне зростання вiдповiдного нормативу кредитного ризику та не потребувала 

збiльшення капiталу Банку; 

-запровадження iнструментiв комплексної оцiнки ризикiв та їх впливу на капiтал в межах 

щоквартального ризик-звiту; 

-iмплементацiя базових документiв щодо iдентифiкацiї та управлiння основними ризиками. 

Розвиток системи управлiння та оцiнки персоналу по цiлям. 

Управлiння дохiднiстю, оптимiзацiя витрат: 

-оптимiзацiя структури доходiв Банку, стабiльна прибуткова дiяльнiсть; 

-подальша реалiзацiя заходiв щодо оптимiзацiї витрат (централiзацiя процесiв закупiвель, 

аутсорсинг послуг, лiмiтування затрат, закупiвлi через процедуру тендерiв з використанням 

системи електронних закупiвель); 

-бюджетування у розрiзi центрiв фiнансової вiдповiдальностi; 

-розрахунок прибутковостi кредитної угоди, принцип врахування при визначеннi вiдсоткової 

ставки рiвня ризику за клiєнтом; 

-розрахунок iнвестицiйної привабливостi та ефективностi угод з придбання портфелiв. 

У напрямку пiдтримання та розвитку клiєнтської бази, продуктiв впроваджено: модифiкацiя 

депозитного продуктового ряду, оптимiзацiя продуктової лiнiйки карткових продуктiв, введення 

нових продуктiв з автокредитування, iпотечного кредитування, фiнансового лiзингу, введення 

програми переваг для клiєнтiв роздрiбного бiзнесу (надбавки, бонуси, cash-back), оптимiзацiя 

процесiв роздрiбного бiзнесу, що пiдвищують якiсь обслуговування клiєнтiв, впровадження 

фронт-системи з реалiзацiєю оптимiзованих процесiв продажу кредитної картки, продуктiв 

рефiнансування та депозитних продуктiв), виплата вiдшкодувань вкладникам лiквiдованих банкiв 

(ФГВФО), впровадження електронного пiн-коду, реалiзацiя покупки кредитного портфелю ЦФР, 

розширення каналiв продажу та погашення кредитiв (в т.ч. в мережi небанкiвських ПТКС ), сервiс 

«ТАС Mobile» для корпоративних клiєнтiв, що дозволяє управляти рахунками за допомогою 

смартфонiв i планшетiв; продукт «електроннi грошi» та активний розвиток електронної комерцiї. 

У напрямку пiдтримання та розвитку каналiв продажiв: 

-побудова нової мережi вiддiлень (72 нових точок продажiв), що вiдповiдають критерiям: sales - 

service – center; 

-подальший розвиток єдиного продаючого Контакт-центру з високою якiстю обслуговування 

клiєнтських звернень; 

-вибудовуання якiсного обслуговування роздрiбних клiєнтiв сегменту Private, створення 

песональних менеджерiв з продажу даного сегменту; 

-подальше встановлення у регiональнiй мережi термiналiв самообслуговування клiєнтiв (ПТKС) та 

банкоматiв. 

Iншi комплекснi заходи у сферi iнформацiйних технологiй: 

-проведення комплексних заходiв щодо посилення iнформацiйної безпеки (в т.ч. в рамках СУIБ); 

-подальша централiзацiя iнформацiйних ресурсiв, системи управлiння програмним забезпеченням 

та технiчним забезпеченням; 

-подальша автоматизацiя банкiвських продуктiв та процесiв. 

У 2016 роцi економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснював свою дiяльнiсть мало 

наступнi ознаки. 

Банк здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається ринковою, 

вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi 

особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках 

капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої 

торгiвлi. 



На тлi значного погiршення у 2014 i 2015 роках поточна полiтична та економiчна ситуацiя в 

Українi залишається нестабiльною. Уряд України продовжує здiйснювати комплексну програму 

структурної реформи, спрямовану на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних 

фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю, реформування судової системи тощо з кiнцевою 

метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. 

Слабкiсть нацiональної валюти (грн.), яка зазнала девальвацiї бiльш нiж у три рази по вiдношенню 

до долара США з початку 2014 року, в поєднаннi з обмеженнями щодо мiжнародних розрахункiв, 

негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, триваюча нестабiльнiсть на традицiйних експортних 

товарних ринках країни та високий рiвень iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї 

операцiйного середовища в Українi у найближчому майбутньому. Подальша пiдтримка з боку 

МВФ та iнших мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище 

структурних реформ. 

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати 

вищезазначених чинникiв на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку у звiтному перiодi. 

Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для 

мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний 

розвиток подiй у полiтичнiй ситуацiї, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi 

може i далi негативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку у такий спосiб, 

що наразi не може бути визначений. 

Не дивлячись на вказанi фактори, АТ «ТАСКОМБАНК» забезпечив зростання чистих активiв на 

113%, а також отримав прибуток у розмiрi 6 298 тис. грн. 

Оскiльки АТ «ТАСКОМБАНК» є частиною банкiвської системи України, то усi процеси, якi 

вiдбуваються в банкiвському сегментi, безпосередньо впливають на дiяльнiсть Банку. На сьогоднi 

у керiвництва Банку є усi пiдстави стверджувати, що Банк характеризується достатнiм рiвнем 

лiквiдностi, що дозволяє своєчасно та в повному обсязi виконувати свої зобов’язання перед 

вкладниками та iншими клiєнтами Банку. Протягом 2016 року були вiдсутнi будь-якi факти 

невиконання зобов’язань перед клiєнтами та контрагентами з боку Банку. Крiм того, у 2016 роцi 

Банк не зупиняв кредитнi проекти, створюючи передумови для економiчного зростання суб’єктiв 

господарювання у майбутньому. 

Явища в економiцi та банкiвському секторi в попереднi роки призвели до значного збiльшення 

ризикiв банкiвської дiяльностi (в т.ч. валютного, кредитного та iнших), що вимагало вiд 

керiвництва Банку у звiтному роцi застосувати низку додаткових заходiв щодо постiйного 

монiторингу та управлiння ризиками (жорсткий контроль розмiру вiдкритої валютної позицiї, 

iндивiдуальний та виважений пiдхiд при роботi з проблемною заборгованiстю, постiйне 

коригування процентної полiтики, пiдвищення вимог платоспроможностi до iснуючих та 

потенцiйних клiєнтiв). 

В таких умовах Банк отримав позитивний фiнансовий результат, при цьому сформував значнi 

додатковi резерви, збiльшивши рiвень резервування кредитно-iнвестицiйного портфеля, 

забезпечив зростання розмiру активiв, кредитно-iнвестицiйного портфеля та коштiв клiєнтiв. 

  

Здiйснюючи свою дiяльнiсть Банк постiйно придбаває основнi засоби, данi придбання 

вiдбуваються на ринкових умовах. Так за 2015 рiк залишкова вартiсть основних засобiв 

збiльшилась з 99 млн грн до 392 млн грн. 

  

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. Протягом 2016 року Банк проводив операцiї з 

пов’язаними особами. Умови операцiї з пов’язаними особами не вiдрiзнялись вiд умов за 

аналогiчними операцiями з iншими контрагентами Банку. 



Банк проводив наступнi операцiї: кредитнi операцiї, операцiї з розмiщення на вторинному ринку 

процентних iменних облiгацiй власного боргу, вкладнi операцiї та операцiї з розрахунково-

касового обслуговування.  

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду 

Найменування статтi Материнська Найбiльшi учасники Провiдний управлiнський Iншi 

компанiя (акцiонери) банку персонал пов'язанi сторони  

Кредити та заборгованiсть  

клiєнтiв (контрактна  

процентна ставка 0,001 30%) - 56 399 371 361 

Резерв пiд заборгованiсть за  

кредитами за станом на 31 грудня - - (3) (35 148) 

Iншi активи - - - 3 840 

Кошти банкiв 213 201 

Кошти клiєнтiв (контрактна  

процентна ставка 0-22%) 4 222 9 885 8 615 1 176 219 

Борговi цiннi папери,  

емiтованi банком (контрактна  

процентна ставка 17%) - - 5 050 365 243 

Iншi зобов'язання - 8 40 10 384 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за звiтний перiод 

Найменування статтi Материнська Найбiльшi учасники Провiдний управлiнський Iншi 

компанiя (акцiонери) банку персонал пов'язанi сторони  

Процентнi доходи - 13 314 30 426 

Процентнi витрати - (200) (1 009) (172 841) 

Комiсiйнi доходи 2 576 256 12 553 

Вiдрахування до резерву пiд 

знецiнення кредитiв та коштiв  

в iнших банках - 3 27 (34 450) 

Iншi операцiйнi доходи - - 58 3 003 

Адмiнiстративнi та iншi  

операцiйнi витрати - - (34 878) (232) 

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець звiтного 

перiоду 

Найменування статтi Найбiльшi учасники Провiдний управлiнський Iншi 

(акцiонери) банку персонал пов'язанi сторони  

пов'язанi сторони 

Iншi зобов'язання 1 444 1 558 392 584 

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами 

протягом звiтного перiоду 

Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi  

пов'язанi сторони 

Сума кредитiв, наданих  

пов'язаним сторонам протягом перiоду 26 205 940 

Сума кредитiв, погашених  

пов'язаними сторонами протягом перiоду 221 287 435 

Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець попереднього перiоду 

Найменування статтi Найбiльшi учасники Провiдний Iншi 

(акцiонери) банку управлiнський персонал пов'язанi сторони  

пов'язанi сторони 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв  

(контрактна процентна ставка 0,001-30%) 145 1 493 197 558 

Резерв пiд заборгованiсть  

за кредитами за станом на 31 грудня (3) (30) (697) 



Iншi активи - 125 64 

Кошти клiєнтiв (контрактна  

процентна ставка 0-22%) 1 477 5 372 776 783 

Борговi цiннi папери, емiтованi банком  

(контрактна процентна ставка 17%) - 765 222 755 

Iншi залученi кошти  

(контрактна процентна ставка 9%) - - 3 628 

Резерви за зобов'язаннями - - - 

Iншi зобов'язання - 21 118 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за попереднiй перiод 

Найменування статтi Найбiльшi учасники Провiдний Iншi 

(акцiонери) банку управлiнський персонал пов'язанi сторони  

пов'язанi сторони 

Процентнi доходи 1 145 39 107 

Процентнi витрати (33) (124) (67 309) 

Комiсiйнi доходи 31 16 5 470 

Вiдрахування до резерву  

пiд знецiнення кредитiв та  

коштiв в iнших банках (1) 620 (656) 

Iншi операцiйнi доходи - 36 577 

Адмiнiстративнi та iншi  

операцiйнi витрати - (21 528) (3 014) 

Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 

попереднього перiоду 

Найменування статтi Найбiльшi учасники Провiдний Iншi 

(акцiонери) банку управлiнський персонал пов'язанi сторони  

пов'язанi сторони 

Iншi зобов'язання 1 355 801 17 256 

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами 

протягом попереднього перiоду 

Найменування статтi Провiдний Iншi  

управлiнський персонал пов'язанi сторони 

Сума кредитiв, наданих пов'язаним  

сторонам протягом перiоду 735 180 868 

Сума кредитiв, погашених  

пов'язаними сторонами протягом перiоду - 88 686 

Виплати провiдному управлiнському персоналу 

31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. 

Витрати Нараховане зобов'язання Витрати Нараховане зобов'язання 

Поточнi виплати  

працiвникам 34 910 2 097 21 405 1 352 

Виплати пiд 

час звiльнення 70 - 122 - 

  

Придбанi (створенi) основнi засоби та нематерiальнi активи зараховуються на баланс Банку за 

первiсною вартiстю, яка включає усi витрати, що пов’язанi з придбанням (створенням), доставкою, 

установкою i введенням їх в експлуатацiю. Змiни до первiсної вартостi основних засобiв вносяться 

у випадку їх полiпшення (добудови, реконструкцiї, модернiзацiї) або переоцiнки. 

Балансова вартiсть основних засобiв та нематерiальних активiв станом на кiнець дня 31 грудня 

2016 року становила 396 млн. грн. (бiльша частина вартостi основних засобiв – вартiсть власних 

примiщень Банку). 

При нарахуваннi амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв Банк застосовує 



прямолiнiйний метод, вiдповiдно до якого рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, 

що амортизується, на строк корисного використання об‘єкта основних засобiв. 

При визначеннi строку корисного використання (експлуатацiї) Банк додатково враховує: 

•очiкуване використання об‘єкта з урахуванням його потужностi; 

•фiзичний та моральний знос, що передбачається; 

•правовi або iншi обмеження щодо строкiв використання об‘єкта. 

Дiапазон строкiв корисного використання основних засобiв становить вiд 2 до 50 рокiв, строк 

корисного використання нематерiальних активiв переважно 10 рокiв (крiм випадкiв, коли є iншi 

договiрнi чи правовi обмеження щодо строку використання).  

Станом на кiнець дня 31.12.2016 року Банком облiковуються також: 

•об’єкти необоротних активiв, що вiдносяться до iнвестицiйної нерухомостi загальною вартiстю 68 

млн. грн., 

•необоротнi активи, утримуванi для продажу (майно, що прийняте в погашення боргiв клiєнтiв), 

загальною вартiстю 0,6 млн. грн. 

  

У 2016 роцi економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснював свою дiяльнiсть мало 

наступнi ознаки. 

Банк здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається ринковою, 

вона продовжує демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi 

особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках 

капiталу, високою iнфляцiєю та значним дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої 

торгiвлi. 

На тлi значного погiршення у 2014 i 2015 роках поточна полiтична та економiчна ситуацiя в 

Українi залишається нестабiльною. Уряд України продовжує здiйснювати комплексну програму 

структурної реформи, спрямовану на усунення iснуючих диспропорцiй в економiцi, державних 

фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю, реформування судової системи тощо з кiнцевою 

метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. 

Слабкiсть нацiональної валюти (грн.), яка зазнала девальвацiї бiльш нiж у три рази по вiдношенню 

до долара США з початку 2014 року, в поєднаннi з обмеженнями щодо мiжнародних розрахункiв, 

негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, триваюча нестабiльнiсть на традицiйних експортних 

товарних ринках країни та високий рiвень iнфляцiї є ключовими ризиками для стабiлiзацiї 

операцiйного середовища в Українi у найближчому майбутньому. Подальша пiдтримка з боку 

МВФ та iнших мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище 

структурних реформ. 

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати 

вищезазначених чинникiв на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку у звiтному перiодi. 

Керiвництво стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для 

мiнiмiзацiї будь-яких негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний 

розвиток подiй у полiтичнiй ситуацiї, макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi 

може i далi негативно впливати на фiнансовий стан та результати дiяльностi Банку у такий спосiб, 

що наразi не може бути визначений. 

  

Iнформацiя про факти виплати емiтентом протягом звiтного перiоду штрафних санкцiй – 120 

231,06 грн.  

  

Станом на 31 грудня 2016 року нормативи Нацiонального банку України, стан ГЕП-розривiв та 

розподiл пасивiв в фондуваннi статей активних операцiй використовуються як головнi показники 

для контролю ризику лiквiдностi. 

Протягом звiтного 2016 року Банк не мав труднощiв з виконанням фiнансових зобов’язань та 

дотримувався нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком України та внутрiшнiх 



обмежень встановлених КУАП. Нормативи лiквiдностi станом на 31 грудня 2016 року мали 

наступнi значення:  

?норматив миттєвої лiквiдностi (Н4), який розраховується як вiдношення високолiквiдних активiв 

до зобов’язань, що погашаються на вимогу. Станом на 31 грудня 2016 року цей норматив складав 

89,61% (2015: 107,59%) при встановленому НБУ значеннi нормативу не менше 20%; 

?норматив поточної лiквiдностi (Н5), який розраховується як вiдношення лiквiдних активiв до 

зобов’язань зi строком погашення, який не перевищує 31 календарний день. Станом на 31 грудня 

2016 року цей норматив складав 82,37% (2015: 80,48%) при встановленому НБУ значеннi 

нормативу не менше 40%; 

?норматив короткострокової лiквiдностi (Н6), який розраховується як вiдношення лiквiдних 

активiв до зобов’язань зi строком погашення до одного року. Станом на 31 грудня 2016 року цей 

норматив складав 90,02% (2015: 99,55%) при встановленому НБУ значеннi нормативу не менше 

60%. 

Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання вимог до капiталу, 

встановлених Нацiональним банком України та спроможностi Банку функцiонувати як 

безперервно дiюче пiдприємство. 

Полiтика Банку передбачає пiдтримку рiвня капiталу з метою забезпечення належної довiри з боку 

кредиторiв та iнших учасникiв ринку, а також розвитку бiзнесу в майбутньому. При цьому 

враховується i вплив рiвня капiталу на прибутки акцiонерiв, у зв’язку з чим Банк визнає 

необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi, що є можливим в результатi пiдвищення 

спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами та стабiльнiстю, якi 

забезпечуються за рахунок стiйкостi позицiї капiталу. 

Для пiдтримання рiвня регулятивного капiталу Банку в 2016 роцi на збiльшення статутного 

капiталу спрямовано внесок в сумi 300 000,00 тис. грн. який станом на початок року не 

зареєстрований. 

Станом на 31 грудня 2016 року, Банк вiдповiдав нормативним вимогам щодо показника 

адекватностi регулятивного капiталу, який становив 15,82% при нормативному значеннi не менше 

10% (2015: 19,02%). 

  

Поточнi договори банкiвської дiяльностi виконуються вiдповiдно до умов укладених договорiв 

  

АТ «ТАСКОМБАНК» – унiверсальний комерцiйний банк, який надає повний спектр фiнансових 

послуг як корпоративним, так i приватним клiєнтам. Стратегiчним напрямком розвитку для Банку 

є комплексна робота з корпоративними та приватними клiєнтами. Надаючи повний спектр 

фiнансових послуг, банк гармонiйно поєднує iндивiдуальний пiдхiд, технологiчнiсть i зручнiсть 

користування банкiвськими продуктами. Працюючи на засадах тривалого партнерства, Банк 

допомагає своїм клiєнтам знаходити оптимальнi рiшення для досягнення стабiльного фiнансового 

успiху та зростання їх добробуту. 

Наша мiсiя: Працюючи на засадах тривалого партнерства, ми допомагаємо нашим клiєнтам 

знаходити оптимальнi рiшення для досягнення стабiльного фiнансового успiху та зростання їх 

добробуту. 

Наше бачення: Стати iнвестицiйно привабливою компанiєю, що динамiчно зростає та 

перетворюється на «банк №1» для своїх клiєнтiв. 

Цiнностi банку: 

Чеснiсть: Ми чеснi в усьому, що робимо. Ми обiцяємо лише те, що неодмiнно виконаємо. 

Вiдкритiсть: Ми вiдкритi i готовi до спiлкування. Для нас немає дрiбниць, ми вмiємо слухати та 

чути кожного клiєнта. Все, що важливо для наших клiєнтiв, заслуговує на нашу глибоку увагу. 

Динамiка: Ми не стоїмо на мiсцi. Ми вiтаємо змiни на краще та готовi до них. Ми постiйно 

вдосконалюємося, щоб досягти найвищої якостi у роботi. 

Розвиток: Ми прагнемо знати бiльше, щоб працювати краще та ефективнiше. Ми заохочуємо 

iнiцiативу наших працiвникiв i забезпечуємо можливостi для їхнього постiйного зростання та 



розвитку разом iз компанiєю. Ми цiнуємо кожного працiвника, оскiльки загальний успiх команди 

залежить вiд внеску кожного. 

Довгостроковi вiдносини: Ми розумiємо, як складно здобути довiру клiєнтiв i як легко її втратити. 

Ми не шукаємо швидкої вигоди, оскiльки наш успiх можливий тiльки завдяки стабiльному успiху 

наших клiєнтiв. 

Сучаснi технологiї: Нашi технологiї створено та налаштовано таким чином, щоб спiлкування 

клiєнта з банком було швидким, надiйним i зручним. 

Основними стратегiчними напрямками розвитку банку в економiчному полi України є: якiсне i 

надiйне обслуговування клiєнтiв всiх форм власностi; активна участь у грошово-кредитному 

забезпеченнi розвитку економiки України; подальше пiдвищення капiталiзацiї, пiдтримання 

достатнього рiвня лiквiдностi та збалансування активно-пасивних операцiй за термiнами, як 

основи для збiльшення обсягiв дiяльностi при повному забезпеченнi надiйностi та стабiльностi 

банку; залучення та ефективне використання мобiлiзованих грошових коштiв на фiнансування 

потреб клiєнтiв банку, їх розрахункове i касове обслуговування, виконання валютних та iнших 

банкiвських операцiй; зростання конкурентоспроможностi банку шляхом збiльшення обсягiв 

робочих активiв та довгострокових ресурсiв, мiнiмiзацiї ризикiв, розширення спектру банкiвських 

послуг та укрiплення матерiально-технiчної бази банку; забезпечення високої якостi кредитної 

дiяльностi завдяки ефективнiй системi ризик-менеджменту, нових розробок в сферi управлiння 

кредитною дiяльнiстю, подальша кредитна пiдтримка реалiзацiї iнновацiйно-iнвестицiйних 

проектiв українських пiдприємств; розвиток i впровадження нових банкiвських послуг в сферi 

електронних технологiй, банкоматiв, електронних грошей та iнше. 

  

Науково-дослiдна дiяльнiсть у звiтному перiодi емiтентом не проводилась 

  

В ходi своєї поточної дiяльностi Банку час вiд часу доводиться виступати вiдповiдачем за 

позовами, що надходять до судових органiв у вiдношеннi до Банку. Виходячи з власної оцiнки, а 

також рекомендацiй внутрiшнiх та зовнiшнiх професiйних консультантiв, керiвництво Банку 

вважає, що результати таких судових справ не приведуть до суттєвих збиткiв для Банку, i 

вiдповiдно не нарахувало резерв за такими судовими справами. 

  

Визнання доходiв i витрат, їх класифiкацiя, принципи та порядок вiдображення в бухгалтерському 

облiку по рiзних операцiях Банку здiйснювалося Банком в 2016 роцi вiдповiдно до «Правил 

бухгалтерського облiку доходiв i витрат банкiв України», затверджених постановою Правлiння 

НБУ вiд 18.06.2003 р. № 255 (зi змiнами), iнших нормативно-правових актiв НБУ та нацiональних 

положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та мiжнародних стандартiв звiтностi (МСБО 18 

«Дохiд»). 

Доходи та витрати вiдображались в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi пiд час їх 

виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв, та порiвнювались 

доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для їх отримання, з метою визначення 

фiнансового результату звiтного перiоду.  

Структура доходiв станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року представлена наступним чином: 

31 грудня 2016 31 грудня 2015 

тис. грн. тис. грн. 

1.Процентний дохiд 896 699 514 761 

2.Комiсiйний дохiд 119 365 52 509 

3.Результат вiд операцiй  

з iноземною валютою (14 834) 21 710 

4.Результат вiд переоцiнки  

iноземної валюти 69 401 57 280 

5. Результат вiд продажу ЦП  



в портфелi на продаж 2 142 569 

6.Результат вiд операцiй з фiнансовими iнструменатми, що облiковуються  

за справедливою вартiстю через  

прибуток або збиток 84 914 27 849 

7.Iнший дохiд 22 734 28 096 

Доходи всього 1 180 421 702 774 

За результатами дiяльностi за 2016 рiк доходи Банку склали 1 180 421 тис.грн. (проти 702 774 

тис.грн. за 2015 рiк, тобто зросли на 477 647 тис.грн., або 68,0%). Зростання доходiв Банку в 

звiтному перiодi в порiвняннi з 2015 роком вiдбулося, в основному, за рахунок суттєвого 

збiльшення процентного доходу (на 381 938 тис.грн.), збiльшення комiсiйного доходу (на 66 856 

тис.грн.) та збiльшення результату вiд операцiй з фiнансовими iнструменатми, що облiковуються 

за справедливою вартiстю (на 62 065 тис.грн.).  

Доходи за 2016 рiк сформованi в основному за рахунок процентних доходiв (896 699 тис.грн.), якi 

склали 76,0% загальних доходiв. Комiсiйнi доходи (119 365 тис.грн.), результат вiд переоцiнки 

iноземної валюти (69 401 тис.грн.), результат вiд операцiй з фiнансовими iнструменатми, що 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток (84 914 тис.грн.) та iнший 

дохiд (22 734 тис.грн.), становили у звiтному перiодi 10,1%, 5,9%, 7,2% та 1,9% вiдповiдно вiд 

загального обсягу доходiв Банку.  

Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року структура процентних доходiв представлена наступним 

чином:  

31 грудня 2016 31 грудня 2015 

тис. грн. тис. грн. 

Процентний дохiд  

1. За коштами в iнших банках 24 004 31 199 

2. За кредитами та заборгованiстю клiєнтiв 842 089 453 355 

3. За заборгованiстю з фiнансового лiзингу 11 971 15 909 

4. За борговими цiнними паперами  

в портфелi на продаж 13 704 7 964 

5. За цiнними паперами у портфелi  

банку до погашення 4 931 6 334 

6. Iншi - - 

Всього процентний дохiд 896 699 514 761 

Процентний дохiд Банку збiльшився за звiтний рiк на 381 938,0 тис.грн., або на 74,2%. Збiльшення 

вiдбулося в основному за рахунок зростання процентних доходiв за кредитами та заборгованiстю 

клiєнтiв (зростання на 388 734 тис.грн., або на 85,7%). В той же час зменшились доходи за 

коштами в iнших банках (на 7 195 тис.грн., або на 23,1%) та за заборгованiстю з фiнансового 

лiзингу (зменшення на 3 938 тис.грн., або на 24,8%). 

 

Для забезпечення фiнансово-господарської дiяльностi Банк здiйснював вiдповiднi витрати: 

31 грудня 2016 31 грудня 2015 

тис. грн. тис. грн. 

1.Процентнi витрати 589 274 344 212 

2.Комiсiйнi витрати 45 785 18 956 

3.Витрати на персонал 162 773 88 658 

4.Адмiнiстративнi та  

iншi операцiйнi витрати 251 044 127 606 

5.Вiдрахування в резерви 121 070 120 944 

6.Витрати на податок на  

прибуток 4 177 1 411 

Всього витрати 1 174 123 701 787 

Витрати Банку за 2016 рiк склали 1 174 123 тис.грн., що на 472 336 тис.грн. бiльше, нiж за 

попереднiй перiод. Збiльшення витрат в звiтному роцi вiдбулося в основному за рахунок зростання 

процентних витрат на 245 062 тис.грн., адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат – на 123 



438 тис.грн., витрат на персонал - на 74 115 тис.грн. та комiсiйних витрат – на 26 829 тис.грн.  

Найбiльшу питому вагу витрат Банку станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року склали: 

-процентнi витрати – 589 274 тис.грн., або 50,2% загальних витрат, до яких належать: процентнi 

витрати за строковими коштами фiзичних осiб на суму 221 950 тис.грн. (37,7%), процентнi 

витрати за строковими коштами юридичних осiб на суму 182 783 тис.грн. (31,0%), процентнi 

витрати за поточними рахунками на суму 87 615 тис.грн. (14,9%), процентнi витрати за борговими 

цiнними паперами, що емiтованi банком на суму 65 437 тис.грн. (11,1%), процентнi витрати за 

субординованим боргом на суму 24 572 тис.грн. (4,2%).  

-адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати – 251 044 тис.грн., або 21,4 %; 

-витрати на персонал – 162 773 тис.грн., або 13,9 % загальних витрат; 

-вiдрахування в резерви – 121 070 тис.грн., або 10,3%; 

-комiсiйнi витрати – 45 785 тис.грн., або 3,9 % загальних витрат. 

Облiк нарахованих доходiв та витрат Банку здiйснюється у вiдповiдностi до нормативних вимог 

Нацiонального банку. 

Протягом 2016 року витрати на маркетинг, оренду примiщень, телекомунiкацiї, придбання 

канцелярських товарiв, видаткових матерiалiв для оргтехнiки, господарських товарiв, меблiв, 

витрати на утримання основних засобiв та iншi витрати по господарськiй дiяльностi Банку, 

здiйснювалися на пiдставi заявок пiдроздiлiв, в межах затвердженого Спостережною Радою 

бюджету.  

Фiнансовий результат дiяльностi Банку у 2016 роцi становив прибуток у розмiрi 6 298 тис.грн., що 

на 5 311 тис.грн. бiльше нiж за 2015 рiк.  

Економiчнi нормативи та регулятивний капiтал 

Сплачений та зареєстрований статутний капiтал Банку станом на 01.01.2017 складав 308 000,0 тис. 

грн. В 2016 роцi (21.11.2016 р. на суму 205 000,0 тис.грн., 29.11.2016 р. на суму 94 221,2 тис.грн., 

15.12.2016 р. на суму 778,8 тис.грн.) були здiйсненi додатковi внески до статутного капiталу 

компанiєю АЛКЕМI ЛIМIТЕД, країна реєстрацiї Кiпр, i загальне збiльшення незареєстрованих 

внескiв до статутного капiталу в 2016 роцi склало 300 000 тис. грн. 

Власний капiтал Банку протягом 2015 року збiльшився на 306 298,0 тис. грн. i станом на кiнець 

дня 31 грудня 2016 р. становив 652 380,0 тис.грн. Складовими змiни капiталу є:  

-незареєсрованi внески до статутного капiталу на суму 300 000 тис.грн.; 

-прибуток звiтного року, що очiкує затвердження, на суму 6 298 тис. грн. 

Регулятивний капiтал Банку переважно за рахунок додаткових внескiв акцiонера у статутний 

капiтал в листопадi 2016 р. збiльшився на 383 125,9 тис. грн. i станом на 01.01.2017 р. склав 996 

042,3 тис. грн., що за офiцiйним курсом НБУ на зазначену дату дорiвнює 35 044 тис. ЄВРО. 

Аналiз структури та складу активiв та зобов’язань 

Загальний розмiр чистих активiв Банку у 2015 р. збiльшився на 4 315 879,0 тис.грн., або на 113,2%, 

i досяг на кiнець дня 31.12.2016 р. – 8 129 550,0 тис.грн., з них: 

- грошовi кошти та їх еквiваленти – 1 068 059,0 тис. грн. (збiльшення на 628 877,0 тис.грн. в 

порiвняннi за станом на 31.12.2015 р.); 

- кошти в iнших банках – 0,0 грн. (зменшення на 125 605,0 тис.грн. в порiвняннi зi станом на 

31.12.2015 р.); 

- кредити та заборгованiсть клiєнтiв – 5 478 345,0 тис. грн. (зростання на 2 736 800,0 тис. грн.); 

- цiннi папери в портфелi банку на продаж – 435 270,0 тис. грн. (збiльшення на 410 801,0 тис. грн.); 

- цiннi папери в портфелi банку до погашення – 460 870,0 тис. грн. (збiльшення на 240 699 тис. 

грн.); 

- основнi засоби та нематерiальнi активи – 396 449,0 тис. грн. (збiльшення на 297 336,0 тис. грн.); 

- iнвестицiйна нерухомiсть – 68 489,0 тис. грн. (зменшення на 2 791,0 тис. грн.); 

- iншi фiнансовi активи – 180 215,0 тис. грн. (збiльшення на 129 399,0 тис. грн.); 

- необоротнi активи утримуванi для продажу – 633,0 тис. грн. (зменшення на 19 746,0 тис. грн.); 

- iншi активи – 38 552,0 тис.грн. (збiльшення на 22 021,0 тис.грн.). 

 

Загальний розмiр зобов’язань Банку, в порiвняннi з минулим роком, збiльшився в 2016 р. на 4 009 

581,0 тис.грн. (або на 115,6%) i складає станом на кiнець дня 31.12.2016 р. – 7 477 170,0 тис.грн., з 



них:  

1.Кошти банкiв – 249 119,0 тис. грн. 

2.Кошти клiєнтiв – 5 734 369,0 тис. грн., в тому числi:  

•строковi кошти юридичних осiб (з нарахованими витратами до сплати) – 2 140 330,0 тис.грн.; 

•кошти на вимогу юридичних осiб (з нарахованими витратами до сплати) – 1 230 062,0 тис.грн.; 

•строковi кошти фiзичних осiб (з нарахованими витратами до сплати) - 2 182 791,0 тис. грн.; 

•кошти на вимогу фiзичних осiб (з нарахованими витратами до сплати) - 181 186,0 тис. грн. 

3.Борговi цiннi папери, емiтованi банком – 920 158,0 тис. грн. (з яких депозитнi сертифiкати на 

суму 801 086,0 тис.грн.) 

4.Cубординований борг – 329 099,0 тис.грн. 

5.Iншi фiнансовi зобов'язання – 145 288,0 тис.грн. 

6.Iншi залученi кошти – 73 747,0 тис.грн. (кредити, що отриманi вiд нерезидентiв САНДЕТЕЛЛI 

ЛIМIТЕД та АКВЕРI ЛIМIТЕД). 

7.Iншi зобов'язання – 24 062,0 тис.грн. 

В порiвняннi з попереднiм 2015 роком збiльшення зобов'язань у 2016 роцi на 4 009 581,0 тис.грн. 

вiдбулося, в основному, за рахунок зростання в звiтному перiодi зобов’язань за категорiями 

«кошти клiєнтiв» (на 3 192 078,0 тис.грн., або на 125,6%), «борговi цiннi папери, емiтованi 

банком» (на 361 156,0 тис.грн., або на 64,6%), «кошти банкiв» (на 241 554,0 тис.грн., або у 32 

рази), «iншi фiнансовi зобов’язаня» (на 101 109,0 тис.грн., або у 2,3 рази) та «iншi залученi кошти» 

(на 70 119,0 тис.грн.).  

Станом на кiнець дня 31.12.2016 р. кредитний портфель Банку склав 5 478 345 тис.грн. (з 

врахуванням нарахованих процентних доходiв):  

31 грудня 2016 31 грудня 2015 

тис. грн. тис. грн. 

1.Кредити, що наданi юридичним особам 5 543 772 2 854 885 

2.Кредити, що наданi фiзичним  

особам-пiдприємцям 28 285 26 810 

3.Iпотечнi кредити фiзичних осiб 10 628 7 601 

4.Кредити, що наданi фiзичним особам  

на поточнi потреби 139 280 41 992 

5.Iншi кредити, що наданi фiзичним особам 122 837 62 399 

Всього кредитiв 5 844 802 2 993 687 

Резерви пiд знецiнення кредитiв 366 457 252 142 

Всього кредитiв за мiнусом резервiв 5 478 345 2 741 545 

Питома вага кредитного портфеля станом на кiнець дня 31.12.2016 р. складає 67,4 % всiх активiв i 

зменшилась в порiвняннi за станом на кiнець минулого року, на 31.12.2014 р. (зменшилась на 

4,5%).  

В порiвняннi з минулим роком обсяг кредитного портфеля збiльшився на 2 736 800 тис.грн. (або 

на 100,0%). При цьому значно збiльшився обсяг кредитiв наданих юридичним особам - на 2 688 

887,0 тис.грн. (або на 94,2%), обсяг кредитiв наданих фiзичним особам на поточнi потреби – на 97 

288,0 тис.грн. (або на 231,7%) та обсяг iнших кредитiв, що наданi фiзичним особам - на 60 438,0 

тис. грн. (або на 97,0%).  

Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року Банком сформований резерв пiд знецiнення кредитiв на 

загальну суму 366 457,0 тис.грн.  

Для ефективної роботи по погашенню проблемної заборгованостi в Банку здiйснює дiяльнiсть 

пiдроздiл по роботi з проблемною заборгованiстю. Протягом 2016 року Банк здiйснив прощення 

кредитного портфеля на суму 685 тис. грн., за рахунок резерву. 

Станом на кiнець дня 31.12.2016 р. цiннi папери у торговому портфелi Банку – вiдсутнi. 

Станом на кiнець дня 31.12.2016 р. в портфелi цiнних паперiв Банку на продаж облiковуються (з 

нарахованими доходами) ОВДП на суму 435 270,0 тис. грн. 

Придбанi цiннi папери в портфелi на продаж первiсно оцiнюються та вiдображаються в 

бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї з 

придбання таких цiнних паперiв. Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що емiтованi 



центральними органами виконавчої влади та Нацiональним банком України, визначається за їх 

амортизованою собiвартiстю. Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком, справедливу 

вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, оприбутковуються за собiвартiстю їх придбання.  

Цiннi папери в портфелi Банку на продаж, що облiковуються за справедливою вартiстю, 

пiдлягають переоцiнцi. Обов'язково на дату балансу результати переоцiнки вiдображаються в 

капiталi Банку. Акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком у портфелi на продаж, 

справедливу вартiсть яких достовiрно визначити неможливо, вiдображаються на кожну наступну 

дату балансу за їх собiвартiстю з урахуванням зменшення їх корисностi. 

Банк формує резерви за цiнними паперами залежно вiд їх класифiкацiї до вiдповiдного портфеля, 

виду цiнних паперiв (борговi цiннi папери, акцiї та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком) 

та їх оцiнки (за справедливою вартiстю, за собiвартiстю або за амортизованою собiвартiстю). Банк 

оцiнює ризик за цiнними паперами за результатами аналiзу фiнансового стану емiтента, поточної 

вартостi цiнних паперiв, грошових потокiв i доходiв за цiнними паперами, а також усiєї наявної в 

банку iнформацiї про обiг вiдповiдних цiнних паперiв на фондовому ринку. 

Банк за акцiями та iншими цiнними паперами з нефiксованим прибутком, що облiковуються у 

портфелi на продаж, залишає суму сформованого резерву незмiнною, якщо в наступному звiтному 

перiодi зменшується ризик за цими цiнними паперами. Банк формує резерв за цiнними паперами у 

портфелi на продаж, справедлива вартiсть яких визначається банком за даними оприлюднених 

котирувань цiнних паперiв, унесених до бiржового реєстру, та за якими є ризик цiнного папера, на 

суму накопиченої уцiнки за цими цiнними паперами на дату розрахунку резерву. Банк на звiтну 

дату розраховує розмiр резерву за цiнним папером, справедлива вартiсть якого не може бути 

визначена за даними оприлюднених котирувань цiнних паперiв, унесених до бiржового реєстру та 

за яким є ризик цiнного папера, на суму перевищення балансової вартостi такого цiнного папера 

(без урахування суми ранiше сформованого резерву) над теперiшньою вартiстю попередньо 

оцiнених майбутнiх грошових потокiв за цим цiнним папером, зваженою на показник 

безризиковостi цiнного папера. 

Основний дохiд протягом 2016 року Банк отримав вiд володiння ОВДП України, процентний 

дохiд за 2016 рiк склав 13 704,5 тис. грн. В порiвняннi з 2015 роком процентний дохiд за цiнними 

паперами в портфелi Банку на продаж в 2016 роцi збiльшився на 5 740,3 тис. грн. (або на 72,1%).  

Цiнних паперiв в портфелi на продаж, якi б були об’єктом операцiй прямого репо, Банк станом на 

01.01.2017 р. – не мав. 

Станом на кiнець дня 31.12.2016 року в портфелi цiнних паперiв до погашення облiковуються (з 

нарахованими доходами) депозитнi сертифiкати НБУ на суму 460 870,0 тис. грн. Вiд володiння 

борговими цiнними паперами, емiтованими Нацiональним банком України (депозитнi сертифiкати 

НБУ), у портфелi до погашення, Банк у 2016 р. отримав 4 930,5 тис.грн. процентного доходу. В 

порiвняннi з 2015 роком процентний дохiд за цiнними паперами в портфелi цiнних паперiв Банку 

до погашення в 2016 р. зменшився на 1 403,5 тис. грн. (або на 22,2%).  

Протягом 2016 року власнi акцiї у акцiонерiв Банком не викупалися. 

Протягом 2016 року Банк розмiщував на вторинному ринку (балансовий рахунок №3315) 

процентнi iменнi облiгацiї власного боргу. Станом на кiнець дня 31.12.2016 р. обсяг розмiщених 

облiгацiй власного випуску становив 119 071,0 тис. грн. (з нарахованими витратами), що на 96 

703,6 тис. грн. бiльше нiж станом на 31.12.2015 р. (або в 4,32 рази). 



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: 
92201 390593 327967 295142 420168 685735 

будівлі та 

споруди 
25491 317510 325228 295142 350719 612652 

машини та 

обладнання 
349993 41459 2739 0 37732 41459 

транспортні 

засоби 
984 11549 0 0 984 11549 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 30733 20075 0 0 30733 20075 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

будівлі та 

споруди 
0 0 0 0 0 0 

машини та 

обладнання 
0 0 0 0 0 0 

транспортні 

засоби 
0 0 0 0 0 0 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інвестиційна 

нерухомість 
0 0 0 0 0 0 

інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 92201 390593 327967 327967 420168 420168 

Опис Змiни вартостi основних засобiв на кiнець звiтного перiоду в порiвняннi з початком звiтного року 

вiдбулись за рахунок придбання основних засобiв, нарахування зносу. Основнi засоби в 

фiнансовому облiку i в звiтностi наведенi з урахуванням зносу. Амортизацiя розраховується 

прямолiнiйним методом щомiсяця. Норми амортизацiї: 1. Будiвлi та споруди - 2%; 2.Транспорт – 

20%; 3. Машини та обладнання – 20-33 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. грн)  
652380 346082 

Статутний капітал (тис. 

грн.)  
308000 308000 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
308000 308000 

Опис Пiд вартiстю чистих активiв емiтента розумiється величина, яка визначається шляхом 

вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих 

до розрахунку. 



Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(652 380 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного 

капiталу (308 000тис.грн.). За станом на 31.12.2016 фактична вартiсть чистих активiв 

Банку вiдповiдає вимогам законодавства України. 

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 0 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 886064 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 116113 X X 

Облiгацiї iменнi процентнi 01.08.2014 31864 18 08.08.2019 

Облiгацiї iменнi процентнi 30.04.2013 84249 20 21.05.2018 

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 769951 X X 

- 31.12.2016 0 0 31.12.2016 

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 6591106 X X 

Усього зобов'язань X 7477170 X X 

Опис: Борговi цiннi папери, емiтованi банком Облiгацiї, випущенi на внутрiшньому 

ринку 31.12.2016 – 116113 тис.грн. 31.12.2015 - 21728 тис.грн. 



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 

11.01.2016 12.01.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

11.01.2016 12.01.2016 
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних 

паперів на фондовій біржі 

12.01.2016 13.01.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

20.01.2016 21.01.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

08.02.2016 09.02.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

29.02.2016 01.03.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

17.03.2016 18.03.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

06.04.2016 07.04.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

06.04.2016 07.04.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

29.04.2016 04.05.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

29.04.2016 04.05.2016 
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних 

паперів на фондовій біржі 

06.06.2016 07.06.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

17.06.2016 21.06.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

12.08.2016 15.08.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

12.08.2016 15.08.2016 

Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 10 відсотків статутного капіталу 

26.09.2016 27.09.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

29.09.2016 29.09.2016 
Відомості про факти лістингу/делістингу цінних 

паперів на фондовій біржі 

10.10.2016 11.10.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

22.12.2016 23.12.2016 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 



Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг 

Аудиторськi послуги»  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
33306921 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 19а 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3516 25.09.2014 

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** 

241 П 000241 23.10.2014 25.09.2019 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016 рiк 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю «Ернст енд Янг 

Аудиторськi послуги»  

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - 

фізичної особи) 
33306921 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 19а 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм 

та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
3516 25.09.2014 

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** 

241 П 000241 23.10.2014 25.09.2019 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Звiт незалежного аудитора 

Акцiонерам та Спостережнiй радi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» 

Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» («Банк»), 

що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року, та звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний 

дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 

та примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан 

Банку на 31 грудня 2016 року, та його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ»). 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту («МСА»). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими 

стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є 

незалежними по вiдношенню до Банку згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних 

стандартiв етики для бухгалтерiв («Кодекс РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого 

аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 

вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої 

думки. 

Ключовi питання аудиту 

Ключовi питання аудиту - це питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого 

аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались в контекстi нашого аудиту фiнансової 

звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки 

щодо цих питань. Щодо кожного питання, описаного нижче, наш опис того, як вiдповiдне питання розглядалось пiд 

час нашого аудиту, наведено в цьому контекстi. 

Ми виконали обов'язки, що описанi в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту, 

в тому числi щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав виконання процедур, розроблених у вiдповiдь на нашу 

оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в тому числi 

процедур, що були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче питань, служать основою для висловлення нашої 



аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi, що додається. 

Резерв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам 

Визначення суми резерву пiд знецiнення кредитiв клiєнтам було ключовою областю професiйних суджень 

керiвництва Банку. Виявлення знецiнення i визначення суми очiкуваного вiдшкодування є, за своєю суттю, 

невизначеними процесами, що включають рiзнi припущення i фактори, в тому числi фiнансовий стан позичальника, 

очiкуванi майбутнi грошовi потоки та справедливу вартiсть забезпечення. Використання рiзних припущень може 

стати результатом рiзних оцiнок резерву пiд зменшення корисностi кредитiв клiєнтам. Беручи до уваги суттєвiсть 

балансової вартостi кредитiв за заборгованостi клiєнтам, якi складають 67,4% загальних активiв Банку, та пов'язану 

невизначенiсть в оцiнках, ми визначили оцiнку резерву пiд знецiнення кредитiв клiєнтам як ключове питання аудиту. 

Ми оцiнили i перевiрили ефективнiсть внутрiшнiх контролiв Банку стосовно оцiнки зменшення корисностi, 

включаючи якiсть вхiдних даних i систем. Для резервiв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам, розрахованих на 

iндивiдуальнiй основi, ми перевiрили припущення, що лежать в основi виявлення знецiнення i його кiлькiсної оцiнки, 

включаючи прогнози щодо майбутнiх грошових потокiв i оцiнки застав. Для резервiв пiд знецiнення кредитiв 

клiєнтам, розрахованих на колективнiй основi, ми протестували основнi моделi Банку. Ми також перевiрили 

доречнiсть та точнiсть вхiдних даних, що використовуються в цих моделях, таких, як ймовiрнiсть дефолту i 

показникiв вiдновлення. 

Iнформацiя щодо резерву пiд знецiнення кредитiв клiєнтам наведена в Примiтцi 8 та Примiтцi 33 до фiнансової 

звiтностi. 

Iншi питання 

Аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТАСКОМБАНК» за рiк, що закiнчився 

31 грудня 2015 року був проведений iншим аудитором, який 22 квiтня 2016 року надав звiт незалежного аудита з 

немодифiкованою думкою та пояснювальним параграфом, що звертає увагу на операцiйне середовище в Українi. 

Iнша iнформацiя 

Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента цiнних паперiв, але не є 

фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу 

iнформацiю. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновок з будь-яким 

рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, 

зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою 

звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить 

суттєве викривлення. Якщо, на основi проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення 

цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було 

включити до звiту.  

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та Спостережної ради за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до 

МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб 

забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Банку 

продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 

бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

Спостережна рада несе вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Банку. 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди 

виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на 

економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм 

протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми: 

• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, 

розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є 

достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого 

викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

• отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 

якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю Банку; 

• оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних 

розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть 



дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку 

та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або 

умов, яка може викликати значнi сумнiви щодо можливостi Банку продовжити свою дiяльнiсть на безперервнiй 

основi. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в 

своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї 

є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати 

нашого звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити Банк припинити свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi; 

• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, 

чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення. 

Ми повiдомляємо Спостережнiй радi iнформацiю про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєвi 

аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки системи внутрiшнього 

контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо Спостережнiй радi твердження що ми виконали доречнi етичнi вимоги щодо незалежностi, та 

повiдомляємо її про всi стосунки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежнiсть, а також, де це застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Спостережнiй радi ми визначили тi, що були найбiльш 

значущими пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими питаннями аудиту. Ми 

описуємо цi питання в нашому звiтi аудитора окрiм випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено 

публiчне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слiд 

висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його 

кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Юлiя Студинська.  

м. Київ, Україна 19 квiтня 2017 року 

Свiстiч О.М. Студинська Ю.С. 

Генеральний директор Сертифiкат аудитора серiї Б № 0131 

Чинний до 24 грудня 2019 року 

д/н 

д/н 

д/н 



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 2016 4 3 

2 2015 3 2 

3 2014 3 2 

 

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, у тому числі: 5 

членів наглядової ради - акціонерів 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів 1 

членів наглядової ради - незалежних директорів 2 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 2 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 1 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу X 
 

Організації X 
 

Діяльності X 
 

Інше (запишить) д/н 

 

д/н 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
200 

 

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)  у складi Наглядової ради створено 



лише Аудиторський комiтет. 

Інші (запишіть)  д/н 

 

д/н 

 

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)  д/н 

 

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 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

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 так, створено 



введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 4 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

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 Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Так 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 
Так Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Ні Ні Так 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 



 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  X 
 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 
 

Інше (запишіть):  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  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Ні Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Ні Так 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)  З зовнiшнiм аудитором ТОВ 

«Ернст енд Янг Аудиторськi 

послуги» вiд 31.10.2016 р. 

укладено Договiр №GFS-2016-

00278 про надання аудиторських 

послуг щодо проведення аудиту 

згiдно з вимогами нормативно-

правових актiв Нацiонального 

банку України та вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв аудиту 

рiчної фiнансової звiтностi Банку 

за 2016 рiк та станом на 

31.12.2016 р., пiдготовленої у 

вiдповiдностi до вимог 

Мiжнародних Стандартiв 

Фiнансової Звiтностi. З зовнiшнiм 

аудитором ТОВ «Аудиторська 

компанiя «Аваль» вiд 22.08.2016 

р. укладено Договiр №32 щодо 

здiйснення огляду промiжної 

фiнансової звiтностi Банку 

вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв завдань з огляду 

(МСЗО) та наданням Звiту щодо 

огляду промiжної фiнансової 

звiтностi за 1 пiврiччя 2016 року, 

складеної у вiдповiдностi до 

вимог Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi на виконання 

вимог Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового 

ринку. Аудитора змiнено згiдно 

вимог чинного законодавства. 



 

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) д/н 

 

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)  д/н 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 

Так 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так 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  X 

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  
 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 20.04.2011 ; яким органом управління прийнятий: 

Загальними Зборами акцiонерiв  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Кодекс корпоративного управлiння розмiщено на сайтi АТ «ТАСКОМБАНК» за адресою 

www.tascombank.com.ua  

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 

АТ «ТАСКОМБАНК» дотримується кодексу корпоративного управлiння, вiдхилень протягом 

2015 року не було. 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Основною метою дiяльностi АТ «ТАСКОМБАНК» є одержання прибутку в iнтересах АТ 

«ТАСКОМБАНК» та його акцiонерiв. 

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. 

1.ALKEMI LIMITED АЛКЕМI ЛIМIТЕД – ЮО- Пряма участь -Diagorou, 4, KERMIA COURT, 1st 

floor, Flat/Office 104, P.C. 1097, Nicosia, Cyprus. Дiагору, 4, КЕРМIА КОРТ, 1й поверх, 

Квартира/Офiс 104, поштовий iндекс 1097, Нiкосiя, Кiпр, iдентифiкацiйний код НЕ 211721- 

Акцiонер банку, що володiє 99,7404% статутного капiталу банку. Рiшення Нацiонального банку 

України про надання згоди на набуття iстотної участi в банку вiд 07.03.2014 року. 2. AGIMANT 

LIMITED, АГIМАНТ ЛIМIТЕД - ЮО- опосередкована участь - Diagorou, 4, KERMIA BUILDING, 

1st floor, Flat/Office 104, 1097, Nicosia, Cyprus, Дiагору, 4, КЕРМIА БIЛДIНГ, 1й поверх, 

Квартира/Офiс 104, 1097, Нiкосiя, Кiпр, iдентифiкацiйний код НЕ 204580 - AGIMANT LIMITED 

(АГIМАНТ ЛIМIТЕД) володiє 100% корпоративних прав ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI 

ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% статутного капiталу банку. Рiшення Нацiонального банку 

України про погодження набуття iстотної участi в банку вiд 24.11.2015 року №543. 3. Тiгiпко 

Сергiй Леонiдович – ФО - опосередкована участь - Громадянство – Україна, Мiсце проживання: 



Україна, 01024, м. Київ, вул. Городецького, буд. 12, кв. 69, паспорт серiї АЕ, номер 395478, 

виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi, 06.09.1996 р. 

Реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 2195803271 - Тiгiпко Сергiю 

Леонiдовичу належить 100% корпоративних прав AGIMANT LIMITED (АГIМАНТ ЛIМIТЕД), яка 

володiє 100% корпоративних прав ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% 

статутного капiталу банку. Тiгiпко Сергiй Леонiдович є акцiонером банку та володiє 1 акцiєю 

банку (0,00002% статутного капiталу банку). Сукупний вiдсоток участi Тiгiпко Сергiя Леонiдовича 

в банку становить 99,7404%*. Рiшення Нацiонального банку України про погодження набуття 

iстотної участi в банку вiд 24.11.2015 року №543. В 2016 роцi вiдбулися змiни у складi власникiв 

iстотної участi банку через те, що Тiгiпко Сергiй Леонiдович набув 100% корпоративних прав 

AGIMANT LIMITED (АГIМАНТ ЛIМIТЕД), яка набула 100% корпоративних прав ALKEMI 

LIMITED (АЛКЕМI ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% статутного капiталу банку. Дозвiл на 

набуття Тiгiпко Сергiєм Леонiдовичем iстотної участi в банку було надано Рiшенням 

Нацiонального банку України про погодження набуття iстотної участi в банку вiд 24.11.2015 року 

№543. 

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. 

Фактiв порушення членами Спостережної Ради та Правлiння АТ «ТАСКОМБАНК» внутрiшнiх 

правил, що призвело до заподiяння шкоди АТ «ТАСКОМБАНК» або споживачам фiнансових 

послуг у 2016 роцi не виявлено. 

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. 

Заходiв впливу, застосованих протягом 2016 року органами державної влади до АТ 

«ТАСКОМБАНК», в тому числi до членiв Спостережної Ради та Правлiння, не було. 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Вiдповiдно до чинного законодавства України та вимог Нацiонального банку України АТ 

«ТАСКОМБАНК» створив та постiйно розвиває внутрiшню систему оцiнки та управлiння 

ризиками, що складається з постiйного контролю за поточною дiяльнiстю АТ «ТАСКОМБАНК», 

дотриманням вiдповiдних нормативiв, плануванням основних показникiв дiяльностi АТ 

«ТАСКОМБАНК».  

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. 

Протягом 2016 року Службою внутрiшнього аудиту (далi - СВА) здiйснено 11 планових перевiрок, 

вiдповiдно до затверджених Головою Спостережної Ради Банку та Головою Комiтету з аудиту та 

управлiння ризиками Спостережної Ради Банку Планiв роботи СВА на 2016 рiк, та 2 тематичнi 

позаплановi перевiрки. Пiдвищена увага пiд час аудиторських перевiрок придiлялась ефективностi 

системи внутрiшнього контролю та банкiвським операцiям, що несуть суттєвi ризики в дiяльностi 

Банку, а саме: оцiнка Банком ризикiв, пов’язаних з недотриманням вимог валютного 

законодавства пiд час проведення розрахункiв за експортними, iмпортними операцiями клiєнтiв, в 

разi залучення, повернення та обслуговування кредитiв, позик в iноземнiй валютi, що отриманi 

резидентами вiд нерезидентiв, дотримання достовiрностi та встановленого порядку формування та 

подання до Нацiонального банку України звiтностi про валютнi операцiї; оцiнка Банком ризикiв 

пов’язаних з правильнiстю формування та використання Банком резервiв для вiдшкодування 

можливих втрат за активними операцiями з цiнними паперами, за дебiторською заборгованiстю 



Банку; оцiнка Банком ризикiв, пов’язаних з органiзацiєю процесу впровадження Системи 

управлiння iнформацiйною безпекою, оцiнки рiвня управлiння ризиком IБ; управлiнням активно-

пасивними операцiями, правильнiсть вiдображення даних у статистичних звiтностях; реалiзацiї в 

Банку програм та правил по запобiганню та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних 

злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму, своєчасностi подання iнформацiї щодо 

кадрових, структурних змiн в Банку, стану нормативного забезпечення та автоматизацiї 

банкiвських процесiв, iнше. За результатами проведених перевiрок Службою внутрiшнього аудиту 

налагоджено процедуру реалiзацiї матерiалiв перевiрок за схемою: •максимальне усунення 

недолiкiв та порушень пiд час перевiрки; •пiдготовка плану заходiв пiдроздiлами Банку з питань, 

що вiдносяться до їх компетенцiї, при безпосереднiй участi СВА щодо усунення встановлених 

аудиторською перевiркою порушень, недолiкiв та впровадження рекомендацiй; •обговорення 

матерiалiв перевiрок, рекомендацiй СВА та адекватностi прийнятих керiвництвом Банку заходiв 

щодо недопущення порушень у майбутньому на засiданнях Комiтету з аудиту та управлiння 

ризиками Спостережної ради; •щомiсячний монiторинг Службою внутрiшнього аудиту усунення 

вiдповiдальними структурними пiдроздiлами встановлених порушень та недолiкiв, впровадження 

рекомендацiй; •вибiркова перевiрка структурних пiдроздiлiв щодо стану впровадження наданих 

СВА рекомендацiй.  

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Таких фактiв протягом 2016 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. 

Таких фактiв протягом 2016 року не було. 

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. 

Протягом 2016 року з пов’язаними особами Банк проводив наступнi операцiї: кредитнi операцiї, 

операцiї з розмiщення на вторинному ринку процентних iменних облiгацiй власного боргу, 

вкладнi операцiї та операцiї з розрахунково-касового обслуговування. 

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо 

аудиторського висновку - виконуються. 

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) 

З зовнiшнiм аудитором ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторськi послуги» вiд 31.10.2016 р. укладено 

Договiр №GFS-2016-00278 про надання аудиторських послуг щодо проведення аудиту згiдно з 

вимогами нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв аудиту рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк та станом на 

31.12.2016 р., пiдготовленої у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних Стандартiв Фiнансової 

Звiтностi. З зовнiшнiм аудитором ТОВ «Аудиторська компанiя «Аваль» вiд 22.08.2016 р. укладено 

Договiр №32 щодо здiйснення огляду промiжної фiнансової звiтностi Банку вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв завдань з огляду (МСЗО) та наданням Звiту щодо огляду промiжної 

фiнансової звiтностi за 1 пiврiччя 2016 року, складеної у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi на виконання вимог Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 



- загальний стаж аудиторської дiяльностi: 1) ТОВ «Ернст енд Янг Аудит» – 11 рокiв та 2,5 мiсяцi (з 

дати отримання Свiдоцтва Аудиторської палати України – вiд 25.01.2005); 2) ТОВ «АК «Аваль» - 

23 роки (з 1994 року).  

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

- кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги АТ «ТАСКОМБАНК»: 1) ТОВ «Ернст 

енд Янг Аудит» – з 31.10.2016 р.; 2) ТОВ «АК «Аваль» - з 22.08.2016 р. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

- перелiк iнших аудиторських послуг, що надавалися АТ «ТАСКОМБАНК» протягом 2016 року: 

вiдсутнi. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

- випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора: випадкiв не було. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

- ротацiї аудиторiв у АТ «ТАСКОМБАНК» протягом останнiх п'яти рокiв: за 2013 та за 2014 роки 

фiнансову звiтнiсть Банку пiдтверджувала аудиторська фiрма ТОВ «БЕЙКЕР ТIЛЛI УКРАЇНА», за 

2012, 2015 та за I квартал 2016 року фiнансову звiтнiсть Банку пiдтверджувала аудиторська фiрма 

ТОВ «БДО»; за 1 пiврiччя 2016 року промiжну фiнансову звiтнiсть Банку пiдтверджувала 

аудиторська фiрма ТОВ «АК «Аваль»; з 31.10.2016 року Банку надає аудиторськi послуги щодо 

пiдтвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2016 рiк зовнiшнiй аудитор ТОВ «Ернст енд 

Янг Аудиторськi послуги». 

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. 

- стягнення, застосованi до аудиторiв Аудиторською палатою України протягом 2016 року, та 

факти подання недостовiрної звiтностi АТ «ТАСКОМБАНК», що пiдтверджена аудиторським 

висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг: 

стягнень не було. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Договiрна база, переддоговiрнi вiдносини, iнформацiя, що надається клiєнтам банку, приведенi у 

вiдповiднiсть з вимогами статтi 11 Закону України «Про захист прав споживачiв», статтi 1054 

Цивiльного кодексу України, Постанови Правлiння НБУ вiд 10.05.2007 р. №168, з метою 

дотримання вимог законодавства про захист прав споживачiв при наданнi фiнансових послуг 

банком. Механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг в АТ «ТАСКОМБАНК» 

регламентований вiдповiдно до Конституцiї України, Закону України «Про звернення громадян» 

та iнших законодавчих актiв України з метою встановлення єдиного порядку розгляду та облiку 

звернень i особистого прийому громадян в АТ «ТАСКОМБАНК», а також вiдповiдальностi за 

порушення законодавства України про звернення громадян. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

Уповноваженi розглядати скарги особи - Голова Правлiння Банку, Заступники Голови Правлiння 



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). 

Стан розгляду АТ «ТАСКОМБАНК» протягом 2016 року скарг стосовно надання фiнансових 

послуг - скарги розглядаються належним чином вiдповiдно до чинного законодавства України. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Позови до суду щодо надання фiнансових послуг банком вiдсутнi. 



ЗВІТ 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.12.2016 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

1068059 439182 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України  
0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток  
0 0 

Кошти в інших банках 
 

0 125605 

Кредити та заборгованість клієнтів 
 

5478345 2741545 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 
 

435270 24469 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
 

460870 220171 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
 

0 0 

Інвестиційна нерухомість 
 

68489 71280 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
0 927 

Відстрочений податковий актив 
 

2668 3653 

Гудвіл 
 

0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 
 

396449 99113 

Інші фінансові активи 
 

180215 50816 

Інші активи 
 

38552 16531 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття  
633 20379 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 
 

Активи – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Усього активів: 
 

8129550 3813671 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 
 

249119 7565 

Кошти клієнтів 
 

5734369 2542291 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток  
0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 
 

920158 559002 

Інші залучені кошти 
 

73747 3628 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
 

725 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 
 

603 383 

Інші фінансові зобов’язання 
 

145288 44179 



Інші зобов'язання 
 

24062 13568 

Субординований борг 
 

329099 296973 

Зобов'язання групи вибуття 
 

0 0 

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Усього зобов'язань: 
 

7477170 3467589 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 
 

308000 308000 

Емісійні різниці 
 

11 11 

Незареєстрований статутний капітал 
 

300000 0 

Інший додатковий капітал 
 

0 0 

Резервні та інші фонди банку 
 

6106 5359 

Резерви переоцінки 
 

17588 17588 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

20675 15124 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Неконтрольована частка 
 

0 0 

Усього власного капіталу 
 

652380 346082 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

8129550 3813671 

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку". 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

19.04.2017 року   Голова правління Тiгiпко Сергiй Леонiдович 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Герасимчук I.Л., 044 393-25-60   
Головний 

бухгалтер  

Кирилюк Ярослава 

Миколаївна 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 
 

896699 514761 

Процентні витрати 
 

-589274 -344212 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

307425 170549 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках  
-100859 -119239 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після 

створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
 

206566 51310 

Комісійні доходи 
 

119365 52509 

Комісійні витрати 
 

-45785 -18956 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

84914 27849 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
 

0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
2142 569 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

-14834 21710 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

69401 57280 

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 
 

0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання 

фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, ніж ринкова 
 

0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів  
-19991 -1322 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку на продаж  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку до погашення  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 
 

-220 -383 

Інші операційні доходи 
 

23420 29838 

Адміністративні та інші операційні витрати 
 

-414503 -218006 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
 

0 0 



Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

10475 2398 

Витрати на податок на прибуток 
 

-4177 -1411 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування  
0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

6298 987 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
   

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного 

доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток    

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування    

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 

потоків    

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 

звітності    

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
   

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи 

збиток 
   



Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування    

Інший сукупний дохід після оподаткування 
   

Усього сукупного доходу за рік 
   

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
   

неконтрольованій частці 
   

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
   

неконтрольованій частці 
   

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
   

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку:  

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

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік    

 

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку". 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

19.04.2017 року   Голова правління Тiгiпко Сергiй Леонiдович 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Герасимчук I.Л., 044 393-25-60   
Головний 

бухгалтер  

Кирилюк Ярослава 

Миколаївна 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2016 рік 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатковий 

капітал 

незареєстрований 

статутний 

капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 

додаткові 

статті 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
220000 11 79200 4902 17588 23394 0 0 0 345095 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та вплив 

переходу на нові 

та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

 
0 

 
0 0 0 0 0 0 0 

 

Усього сукупного 

доходу:  

прибуток/(збиток) 

за рік  
0 0 0 0 0 987 0 0 0 987 

інший сукупний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 
0 

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

 
0 0 0 457 0 -457 0 0 0 0 

Незареєстрований 

статутний капітал  
88000 0 -79200 0 0 -8800 0 0 0 0 

Операції з 
 

0 0 0 0 0 -8800 0 0 0 0 



акціонерами 

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 
308000 11 0 5359 17588 15124 0 0 0 346082 

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(збиток) 

за рік  
0 0 0 0 0 6298 0 0 0 346082 

інший сукупний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

 
0 0 0 747 0 -747 0 0 0 0 

Незареєстрований 

статутний капітал  
0 0 300000 0 0 0 0 0 0 300000 

Операції з 

акціонерами  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість  
0 0 

 
0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – 

опис статей та 

вміст показників 
 

Додаткові статті – 

усього за 

додатковими 

статтями 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
 

308000 11 300000 6106 17588 20675 
 

0 0 652380 

 

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку". 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

19.04.2017 року   Голова правління Тiгiпко Сергiй Леонiдович 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Герасимчук I.Л., 044 393-25-60   
Головний 

бухгалтер  

Кирилюк Ярослава 

Миколаївна 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



ЗВІТ 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
 

840278 485718 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-499972 -326880 

Комісійні доходи, що отримані 
 

118220 51994 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-45785 -18956 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

84914 27849 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

-14834 21710 

Інші отримані операційні доходи 
 

19848 32147 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
 

-158827 -86465 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

-191681 -111809 

Податок на прибуток, сплачений 
 

-1540 -2217 

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях  
150621 73091 

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 
 

140358 -85627 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів  
-2640432 -714299 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
 

-138807 -42134 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

-1031 89708 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

225754 -146328 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

3093780 227008 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком  
281174 540635 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
 

100734 -32984 



Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності  
1212151 -90930 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

-432596 -6939 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
63813 300200 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
 

-240000 -220000 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення  
0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів  
0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів  
0 0 

Придбання асоційованих компаній 
 

0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
 

0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

3066 671 

Придбання основних засобів 
 

-330984 -73563 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

0 0 

Придбання нематеріальних активів 
 

-221 -146 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
-936922 223 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
 

300000 0 

Емісія привілейованих акцій 
 

0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
 

0 0 

Викуп власних акцій 
 

0 0 

Продаж власних акцій 
 

0 0 

Отримання субординованого боргу 
 

0 240007 

Погашення субординованого боргу 
 

0 0 

Отримання інших залучених коштів 
 

0 0 

Повернення інших залучених коштів 
 

0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 
 

0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
 

0 0 

Дивіденди, що виплачені 
 

0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності  
300000 240007 



Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти  
53648 57279 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
628877 206579 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

439182 232603 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

1068059 439182 

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку". 
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ЗВІТ 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2016 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

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 фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

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 
 

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 зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 0 

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів  
0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) 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 

Чисте збільшення/(зменшення) інших 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 
 

0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
 

0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення  
0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів  
0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів  
0 0 

Придбання асоційованих компаній 
 

0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
 

0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Придбання основних засобів 
  

0 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

0 0 

Придбання нематеріальних активів 
 

0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

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 
 

0 0 

Емісія привілейованих акцій 
 

0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
 

0 0 

Викуп власних акцій 
 

0 0 

Продаж власних акцій 
 

0 0 

Отримання субординованого боргу 
 

0 0 

Погашення субординованого боргу 
 

0 0 

Отримання інших залучених коштів 
 

0 0 

Повернення інших залучених коштів 
 

0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 
 

0 0 



Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
 

0 0 

Дивіденди, що виплачені 
 

0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності  
0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 

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 
 

0 0 

Примiтки поданi в окремiй статтi "Примiтки до фiнансової звiтностi банку". 
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Примітки 

до звіту 

за 2016 рік 

 

№ 

з/п 
Текст примітки 

1 

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI Примiтка 1. Iнформацiя про Банк ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (надалi ? «Банк») є акцiонерним банком, зареєстрованим в Українi, 

створеним у вiдповiдностi до чинного законодавства України та вимог Нацiонального банку України (надалi ? 

«НБУ»). Основна дiяльнiсть Банку включає здiйснення комерцiйних та роздрiбних банкiвських операцiй на 

територiї України. Банк здiйснює дiяльнiсть на пiдставi банкiвської лiцензiї НБУ № 84 вiд 25 жовтня 2011 

року, Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 84-3 вiд 11 серпня 2014 року та Додатку до 

Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 84-3 вiд 11 серпня 2014 року. Банк бере участь у 

державнiй програмi страхування вкладiв фiзичних осiб (реєстрацiйний № 031, свiдоцтво Фонду гарантування 

вкладiв фiзичних осiб № 028 вiд 18 жовтня 2012 року), яка реалiзується згiдно iз Законом України № 4452-VI 

«Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» вiд 23 лютого 2012 року. Банк є членом Незалежної 

асоцiацiї банкiв України, Асоцiацiї «Днiпровський банкiвський союз», Внутрiшньодержавної небанкiвської 

платiжної системи «IнтерПейСервiс», Нацiональної платiжної системи «Український платiжний простiр», 

принциповим членом у мiжнародних платiжних системах Visa International i MASTERCARD Worldwide. Банк 

заснований у 1989 роцi. У 2012 роцi рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банк змiнив своє найменування на 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК». Головний офiс Банку розташований у м. Києвi. 

Станом на 31 грудня 2016 року Банк має 72 вiддiлення на територiї України (2015 рiк ? 57 вiддiлень). 

Чисельнiсть персоналу Банку станом на 31 грудня 2016 року склала 1 155 працiвникiв (2015 рiк ? 981 

працiвник). Мiсцезнаходженням Банку є: Україна, 01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, 30. Основним акцiонером 

Банку, що володiє 99,7404% статутного капiталу, є iноземний iнвестор ALKEMI LIMITED (АЛКЕМI 

ЛIМIТЕД), країна реєстрацiї Кiпр. Згiдно рiшення Нацiонального банку України про погодження набуття 

iстотної участi в банку вiд 24 листопада 2015 року № 543. Структура власностi Банку AGIMANT LIMITED 

(АГIМАНТ ЛIМIТЕД), країна реєстрацiї Кiпр, володiє 100% акцiонерного капiталу ALKEMI LIMITED 

(АЛКЕМI ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% статутного капiталу Банку. Кiнцевим бенефiцiарним власником 

Банку є громадянин України ? Тiгiпко Сергiй Леонiдович, якому належить 100% акцiонерного капiталу 

AGIMANT LIMITED (АГIМАНТ ЛIМIТЕД), яка володiє 100% акцiонерного капiталу ALKEMI LIMITED 

(АЛКЕМI ЛIМIТЕД), яка володiє 99,7404% статутного капiталу Банку. Тiгiпко Сергiй Леонiдович є 

акцiонером Банку та володiє його однiєю акцiєю. Сукупний вiдсоток участi Тiгiпко Сергiя Леонiдовича в 

Банку становить 99,7404%. Частка керiвництва в акцiях Банку станом на 31 грудня 2016 року складає 

99,7472% (31 грудня 2015 року: 0,0065%). АТ «ТАСКОМБАНК» ? унiверсальний комерцiйний банк, який 

надає повний спектр фiнансових послуг як корпоративним, так i приватним клiєнтам. Стратегiчним 

напрямком розвитку для Банку є комплексна робота з корпоративними та приватними клiєнтами. Надаючи 

повний спектр фiнансових послуг, банк гармонiйно поєднує iндивiдуальний пiдхiд, технологiчнiсть i зручнiсть 

користування банкiвськими продуктами. Працюючи на засадах тривалого партнерства, Банк допомагає своїм 

клiєнтам знаходити оптимальнi рiшення для досягнення стабiльного фiнансового успiху та зростання їх 

добробуту. ? Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть Банк 

здiйснює свою дiяльнiсть в Українi. Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує 

демонструвати певнi особливостi, властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi характеризуються, 

але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, високою iнфляцiєю та значним 

дефiцитом балансу державних фiнансiв та зовнiшньої торгiвлi. На тлi значного погiршення у 2014 i 2015 роках 

поточна полiтична та економiчна ситуацiя в Українi залишається нестабiльною. Уряд України продовжує 

здiйснювати комплексну програму структурної реформи, спрямовану на усунення iснуючих диспропорцiй в 

економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбу з корупцiєю, реформування судової системи тощо з 

кiнцевою метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. Слабкiсть нацiональної валюти (грн.), 

яка зазнала девальвацiї бiльш нiж у три рази по вiдношенню до долара США з початку 2014 року, в поєднаннi 

з обмеженнями щодо мiжнародних розрахункiв, негативне сальдо зовнiшньої торгiвлi, триваюча 

нестабiльнiсть на традицiйних експортних товарних ринках країни та високий рiвень iнфляцiї є ключовими 

ризиками для стабiлiзацiї операцiйного середовища в Українi у найближчому майбутньому. Подальша 

пiдтримка з боку МВФ та iнших мiжнародних донорiв залежить вiд збереження динамiки зазначених вище 

структурних реформ. При складаннi цiєї фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати 

вищезазначених чинникiв на фiнансовий стан i результати дiяльностi Банку у звiтному перiодi. Керiвництво 

стежить за станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких 



негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший негативний розвиток подiй у полiтичнiй ситуацiї, 

макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може i далi негативно впливати на фiнансовий 

стан та результати дiяльностi Банку у такий спосiб, що наразi не може бути визначений. Примiтка 3. Основи 

подання фiнансової звiтностi Загальнi положення Фiнансова звiтнiсть АТ «ТАСКОМБАНК» за 2016 рiк 

пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi ? МСФЗ), прийнятих Радою з 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та тлумачень Комiтету з тлумачень Мiжнародної фiнансової 

звiтностi. Дана фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах українських гривень (далi ? «тис. грн.»), За 

винятком даних в розрахунку на одну акцiю або якщо не вказано iнше. Функцiональна валюта та валюта 

подання Українська гривня є функцiональною валютою Банку, оскiльки це валюта основного економiчного 

середовища, в якому Банк здiйснює свою дiяльнiсть. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв основнi офiцiйнi 

обмiннi курси, встановленi НБУ, що використовувалися для переоцiнки в гривнi залишкiв рахункiв в 

iноземнiй валютi, були наступними: 2016 р. 2015 р. Долар США 27,190858 24,000667 Євро 28,422604 

26,223129 Росiйськiй рубль 0,45113 0,32931 Фунт стерлiнгiв 33,320755 35,533176 Швейцарський франк 

26,528471 24,2492 ? Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики Облiкова полiтика включає в себе принципи, 

пiдстави, умови, правила i процедури, прийнятi керiвництвом Банку для ведення бухгалтерського облiку та 

складання фiнансової звiтностi. У звiтному роцi Банк застосовує нижченаведенi переглянутi МСФЗ, якi 

вступили в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Данi переглянутi 

МСФЗ не мають будь якого впливу на Банк. Поправки до МСФЗ (IAS) 1 «Iнiцiатива в сферi розкриття 

iнформацiї» Поправки до МСФЗ (IAS) 1 швидше роз’яснюють, а не значно змiнюють iснуючi вимоги МСФЗ 

(IAS) 1. Поправки роз’яснюють наступне: ? вимоги МСФЗ (IAS) 1 до визначення суттєвостi; ? окремi статтi у 

звiтi про фiнансовi результати та сукупний дохiд можуть бути дезагрегованi; ? у органiзацiй є можливiсть 

вибирати порядок подання примiток до фiнансової звiтностi; ? частка сукупного доходу асоцiйованих 

компанiй та спiльних пiдприємств, якi облiковуються за методом участi в капiталi, має бути викладена 

агреговано у рамках однiєї статтi з розшифровкою по статтям, якi будуть чи не будуть згодом 

перекласифiкованi до складу прибутку чи збитку. Крiм цього, поправки роз’яснюють вимоги, якi 

застосовуються при поданнi додаткових промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi про 

фiнансовi результати та сукупний дохiд. Данi поправки вступають в силу для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля цiєї дати. Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рокiв 

Данi полiпшення вступають в силу для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2016 року або пiсля 

цiєї дати. Вони включають, зокрема, такi змiни: МСФЗ (IFRS) 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, 

та припинена дiяльнiсть» Вибуття активiв (або групи активiв) зазвичай вiдбувається шляхом продажу або 

розподiлу на користь власникiв. Поправка роз’яснює, що замiна одного з цих методiв iншим вважається не 

новим планом вибуття, а продовженням початкового плану. Таким чином, вимоги МСФЗ (IFRS) 5 

застосовуються безперервно. Дана поправка повинна застосовуватися перспективно. МСФЗ (IFRS) 7 

«Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» Поправка роз’яснює, що договiр на обслуговування, що 

передбачає комiсiйну винагороду, може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Компанiя 

повинна оцiнити характер такої угоди i комiсiйної винагороди вiдповiдно до пропонованого в МСФЗ (IFRS) 7 

керiвництвом по оцiнцi подальшої участi, щоб визначити, чи є розкриття iнформацiї за необхiдне. Оцiнка того, 

в яких договорах на обслуговування є подальша участь, повинна проводитися ретроспективно. При цьому 

компанiя не зобов’язана розкривати необхiдну iнформацiю щодо будь-якого перiоду, що передував тому, в 

якому компанiя вперше застосувала цю поправку. Оцiнки та судження, що використовуються при складаннi 

фiнансової звiтностi Банк використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми, що визнаються у 

фiнансовiй звiтностi, та на балансову вартiсть активiв i зобов’язань протягом наступного фiнансового року. 

Розрахунки та судження постiйно оцiнюються та базуються на попередньому досвiдi керiвництва та iнших 

факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй, якi вважаються обґрунтованими за iснуючих 

обставин. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, керiвництво Банку також використовує професiйнi 

судження при застосуваннi облiкової полiтики. Принципи пiдготовки фiнансової звiтностi вимагають вiд 

керiвництва Банку використовувати оцiнки i припущення, якi можуть вплинути на вiдображенi суми активiв i 

зобов'язань, розкриття умовних активiв i зобов'язань на дату фiнансової звiтностi, а також врахованi суми 

прибутку за звiтний перiод. Данi оцiнки та припущення ґрунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату випуску 

фiнансової звiтностi. Хоча цi оцiнки ґрунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом поточних подiй та 

операцiй, фактичнi результати можуть суттєво вiдрiзнятися вiд цих оцiнок та припущень. Актив враховується 

в балансi, коли є ймовiрнiсть надходження майбутнiх економiчних вигод для Банку i актив має собiвартiсть 

або вартiсть, яка може бути достовiрно визначена. Зобов’язання ? це теперiшня заборгованiсть Банку, що 

виникає внаслiдок минулих подiй, вiд погашення якої очiкується вибуття ресурсiв Банку. ? Основнi причини 

невизначеностi оцiнок наступнi: Зменшення корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi Керiвництво 

оцiнює зменшення корисностi шляхом оцiнки вiрогiдностi погашення кредитiв на основi аналiзу окремих 

позичальникiв за окремо взятими значними позиками, а також у сукупностi, за позиками з аналогiчними 

умовами та характеристиками ризику. Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi окремих позик, включають 

iсторiю погашень, поточний фiнансовий стан позичальника, своєчаснiсть платежiв i заставу, якщо така iснує. 



Для визначення суми зменшення корисностi керiвництво проводить оцiнку сум та строкiв майбутнiх платежiв 

з погашення основної суми та процентiв i надходження вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. Фактичнi 

платежi з погашення основної суми заборгованостi та вiдсоткiв залежать вiд спроможностi позичальника 

генерувати грошовi потоки вiд операцiй або отримати альтернативне фiнансування i можуть вiдрiзнятися вiд 

оцiнок керiвництва Банку. Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi зменшення корисностi кредитiв, що 

оцiнюються у сукупностi, включають напрацьований досвiд оцiнки збиткiв вiд кредитування, процент 

простроченої заборгованостi у кредитному портфелi та загальнi економiчнi умови. У Примiтцi 8 наводиться 

iнформацiя про балансову вартiсть кредитiв та заборгованостi клiєнтiв та суми визнаних резервiв пiд 

зменшення корисностi. Якби фактичнi суми погашення були б меншими, нiж за оцiнками керiвництва, Банк 

повинен був би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв’язку iз зменшенням корисностi. Справедлива 

вартiсть фiнансових iнструментiв Якщо справедливу вартiсть фiнансових активiв та зобов’язань, вiдображених 

у звiтi про фiнансовий стан, неможливо визначити на основi вхiдних даних з активного ринку, вона 

визначається з використанням рiзних методiв оцiнки, що, також, включають застосування математичних 

моделей. Вихiднi данi для цих моделей за можливостi визначаються на основi спостережуваного ринку, а коли 

це неможливо, то для визначення справедливої вартостi використовуються оцiнки та судження керiвництва 

Банку. Податкове законодавство Податкове, валютне та митне законодавство України припускає можливiсть 

рiзних тлумачень. Визнаний вiдстрочений податковий актив являє собою переважно суму понесених 

податкових збиткiв, якi можуть бути вiдшкодованi за рахунок майбутнiх вирахувань з оподатковуваного 

прибутку. Вiдстроченi активи з податку на прибуток визнаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує iмовiрнiсть їх 

реалiзацiї в майбутньому за рахунок наявного оподаткованого прибутку. Оцiнка майбутнiх оподатковуваних 

прибуткiв та суми податкового кредиту, використання якого є можливим у майбутньому, базується на 

середньостроковому бiзнес-планi, який готує керiвництво Банку, та результатах його екстраполяцiї на 

подальшi перiоди. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв Фiнансовi iнструменти в бухгалтерському 

облiку подiляються на фiнансовi активи, фiнансовi зобов’язання, iнструменти власного капiталу i похiднi 

фiнансовi iнструменти. Керiвництво визначає належну класифiкацiю iнструментiв при їх початковому 

визнаннi. Фiнансовi активи i зобов’язання визнаються у звiтi про фiнансовий стан тодi, коли Банк стає 

стороною договору про придбання фiнансового iнструмента. Усi стандартнi придбання фiнансових активiв 

облiковуються на дату розрахункiв. Початкова оцiнка фiнансового активу чи зобов’язання здiйснюється за 

справедливою вартiстю плюс, якщо це фiнансовий актив чи зобов’язання, яке не класифiкується як фiнансовий 

iнструмент за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, витрати на 

здiйснення операцiй, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового 

зобов’язання. Пiсля початкового визнання фiнансовi активи, включаючи похiднi iнструменти, що є активами, 

оцiнюються за справедливою вартiстю без будь-якого вирахування затрат на здiйснення операцiй, якi можуть 

бути понесенi при продажу чи iншому вибуттi фiнансового активу. Якщо оцiнка вартостi, що ґрунтується на 

наявних ринкових даних, вказує на прибуток або збиток вiд переоцiнки до справедливої вартостi при 

початковому визнаннi активу чи зобов’язання, прибуток або збиток негайно визнається у складi прибутку чи 

збитку. Якщо початковий прибуток чи збиток не ґрунтується повнiстю на наявних ринкових даних, вiн є 

вiдстроченим i визнається протягом строку активу чи зобов’язання належним чином, або коли данi стають 

спостережними на ринку, або при вибуттi активу чи зобов’язання. ? Фiнансовi активи або фiнансовi 

зобов’язання, якi виникли за ставками, що вiдрiзняються вiд ринкових, при первiсному визнаннi визнаються за 

справедливою вартiстю, яка являє собою теперiшню вартiсть майбутнiх грошових потокiв за даними 

фiнансовими iнструментами, дисконтованими за ринковими процентними ставками по аналогiчним 

iнструментам. Рiзниця мiж справедливою вартiстю та номiнальною вартiстю на момент виникнення 

вiдображається як прибутки чи збитки вiд виникнення фiнансових iнструментiв за ставками, що вiдрiзняються 

вiд ринкових. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв ґрунтується на цiнi їх котирування на ринку на 

звiтну дату без будь-яких вирахувань витрат на здiйснення операцiй. У разi вiдсутностi цiни котирування 

справедлива вартiсть iнструмента оцiнюється з використанням моделей цiноутворення або методiв 

дисконтованих грошових потокiв. При застосуваннi методiв дисконтованих грошових потокiв очiкуванi в 

майбутньому грошовi потоки базуються на найбiльш точних оцiнках керiвництва Банку. При цьому 

використовується ставка дисконту, яка дорiвнює ринковiй ставцi на дату складання фiнансової звiтностi по 

iнструменту, що має подiбнi умови та характеристики. При використаннi моделей цiноутворення данi про 

фiнансовий iнструмент, що вводяться до моделi, базуються на ринкових оцiнках на дату балансу. Справедлива 

вартiсть похiдних iнструментiв, якими не торгують на бiржi, оцiнюється за сумою, яку Банк отримав би чи 

виплатив для припинення дiї контракту на звiтну дату, з урахуванням поточних ринкових умов та 

платоспроможностi контрагентiв. Перекласифiкацiя фiнансових активiв Якщо вiдносно непохiдного 

фiнансового активу, класифiкованого як призначений для торгiвлi, Банк бiльше не має намiру продати його в 

найближчому майбутньому, вiн може бути перекласифiкований з категорiї фiнансових активiв, що 

переоцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, в наступних випадках: ? фiнансовий 

актив, що вiдповiдає визначенню кредитiв та дебiторської заборгованостi, представленому вище, може бути 

перекласифiкований в категорiю кредитiв та дебiторської заборгованостi, якщо Банк має намiр i можливiсть 



утримувати цей актив у найближчому майбутньому або до погашення; ? iншi фiнансовi активи можуть бути 

перекласифiкованi в категорiї наявних для продажу або утримуваних до погашення тiльки у виключних 

випадках. Фiнансовий актив, класифiкований як наявний для продажу, якщо вiн вiдповiдає визначенню 

кредитiв та дебiторської заборгованостi, може бути перекласифiкований в категорiю кредитiв та дебiторської 

заборгованостi, якщо Банк має намiр i можливiсть утримувати цей актив у найближчому майбутньому або до 

погашення. Фiнансовi активи перекласифiковуються за справедливою вартiстю на дату перекласифiкацiї. 

Доходи i витрати, визнанi ранiше в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд, не сторнуються. 

Справедлива вартiсть фiнансового активу на дату перекласифiкацiї стає його новою первiсною або 

амортизованою вартiстю. Знецiнення фiнансових активiв З метою складання фiнансової звiтностi у 

вiдповiдностi до МСФЗ для розрахунку резервiв пiд знецiнення, Банк визнає зменшення корисностi 

фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якщо є об’єктивне свiдчення зменшення їх корисностi 

внаслiдок однiєї або кiлькох подiй, якi вiдбулися пiсля первiсного визнання активу, i така подiя (або подiї) 

впливає (впливають) на попередньо оцiненi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи 

фiнансових активiв, якi можна достовiрно оцiнити. Банк визнає зменшення корисностi iнвестицiй, 

утримуваних до погашення, позик та дебiторської заборгованостi, фiнансових активiв, призначених для 

продажу. Основними подiями, що свiдчать про зменшення корисностi фiнансового активу, можуть бути: ? 

фiнансовi труднощi позичальника; ? порушення умов договору (невиконання зобов'язань, прострочення 

сплати процентiв, комiсiй або основної суми боргу); ? висока ймовiрнiсть банкрутства або фiнансова 

реорганiзацiя позичальника; ? надання банком пiльгових умов з економiчних або юридичних причин, 

пов'язаних з фiнансовими труднощами позичальника, якi банк не розглядав за iнших умов; ? зникнення 

активного ринку для фiнансового активу внаслiдок фiнансових труднощiв.? Кошти в iнших банках та кредити 

та заборгованiсть клiєнтiв Банк визначає суму резерву як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та 

теперiшньою вартiстю оцiнених майбутнiх грошових потокiв (за винятком майбутнiх кредитних збиткiв, якi не 

були понесенi), дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою. Для фiнансових активiв iз 

плаваючою процентною ставкою застосовується ефективна ставка вiдсотка, що була визначена пiд час 

останньої змiни номiнальної процентної ставки. Банк спочатку визначає наявнiсть об'єктивних доказiв 

зменшення корисностi окремо для кожного фiнансового активу, що оцiнюється на iндивiдуальнiй основi. 

Якщо немає доказiв зменшення корисностi для окремо оцiненого фiнансового активу (незалежно вiд його 

суттєвостi), Банк включає фiнансовий актив до групи фiнансових активiв з подiбними характеристиками 

кредитного ризику й оцiнює його на портфельнiй основi. Банк не включає до портфельної оцiнки на 

зменшення корисностi фiнансовi активи, якi окремо оцiнюють на зменшення корисностi (iндивiдуальна 

основа) i за якими визнаються збитки вiд зменшення корисностi. Банк виключає з оцiнки на портфельнiй 

основi окремi фiнансовi активи, за якими визнаються збитки вiд зменшення корисностi, i в подальшому 

оцiнює їх на iндивiдуальнiй основi. Активи, визнанi безнадiйними до погашення, списуються за рахунок 

вiдповiдного резерву на пiдставi рiшення Правлiння. Банк не припиняє здiйснення всiх необхiдних процедур 

для вiдшкодування активу до визнання активу таким, погашення якого неможливе. Фiнансовi iнвестицiї, 

утримуванi до погашення Банк оцiнює на iндивiдуальнiй основi наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення по 

iнвестицiям, утримуваним до погашення. У разi наявностi об'єктивних ознак понесення збиткiв вiд знецiнення 

сума цих збиткiв визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних 

майбутнiх грошових потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується за рахунок резерву пiд знецiнення, та 

вiдповiдна сума збиткiв визнається як прибуток чи збиток. Якщо в наступному роцi сума очiкуваних збиткiв 

вiд знецiнення зменшується внаслiдок подiї, яка сталася пiсля того, як були визнанi збитки вiд знецiнення, то 

ранiше визнанi суми вiдображаються в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. Фiнансовi 

iнвестицiї, в портфелi Банку на продаж На кожну звiтну дату Банк визначає, чи iснують об'єктивнi ознаки 

зменшення корисностi по фiнансової iнвестицiї або групи iнвестицiй, наявних для продажу. Що стосується 

iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, класифiкованих як наявнi для продажу, об'єктивнi ознаки 

зменшення корисностi включають суттєве або тривале зниження справедливої вартостi iнвестицiї нижче її 

первiсної вартостi. При наявностi ознак знецiнення накопиченi збитки (що визначаються як рiзниця мiж 

вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення за 

iнвестицiї, ранiше визнаних у звiтi про прибутки i збитки) перекласифiкуються з iншого сукупного доходу в 

звiт про прибутки i збитки. Збитки вiд зменшення корисностi iнвестицiй в пайовi iнструменти не 

вiдновлюються через звiт про прибутки i збитки; збiльшення справедливої вартостi пiсля знецiнення 

визнається в iншому сукупному доходi. Вiдносно боргових iнструментiв, класифiкованих як наявнi для 

продажу, оцiнка наявнiстостi ознак зменшення корисностi проводиться за тими ж принципами, що i для 

фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю. Процентнi доходи нараховуються на 

основi зниженої балансової вартостi з використанням ефективної процентної ставки, що виокристовувалась 

для дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збиткiв вiд знецiнення. Процентнi доходи 

вiдображаються у складi прибутку або збитку. Якщо в наступному роцi справедлива вартiсть боргового 

iнструменту збiльшується, i це збiльшення об'єктивно пов'язане з подiєю, що сталася пiсля того, як збитки вiд 

знецiнення були визнанi в прибутку чи збитку, то збитки вiд знецiнення вiдновлюються з вiдображенням 



доходу в звiтi про прибутки i збитки. ? Припинення визнання фiнансових iнструментiв Припинення визнання 

фiнансового активу (або, якщо застосовано, частини фiнансового активу або частини групи однорiдних 

фiнансових активiв) вiдбувається у випадку: ? закiнчення дiї прав на одержання грошових надходжень вiд 

такого активу; ? передачi Банком належних йому прав на одержання грошових надходжень вiд такого активу, 

або збереження Банком права на одержання грошових надходжень вiд такого активу з одночасним прийняттям 

на себе зобов'язань виплатити їх у повному обсязi третiй особi без iстотних затримок; ? якщо Банк практично 

передав всi ризики й вигоди, пов'язанi з активом, або не передав, але й не зберiг практично всiх ризикiв i вигiд, 

пов'язаних з ним, але при цьому передав контроль над активом. Контроль зберiгається, якщо контрагент не 

має практичної можливостi продати весь актив повнiстю незв'язанiй сторонi без додаткових обмежень. У 

випадку, якщо Банк передав свої права на одержання грошових надходжень вiд активу, або не передав, але й 

не зберiг практично всiх ризикiв i вигiд, пов'язаних з ним, а також не передав контроль над активом, такий 

актив i далi визнається в розмiрi триваючої участi Банку в цьому активi. Продовження участi в активi, що 

приймає форму гарантiї по переданому активi, оцiнюється по найменшому з наступних величин: первiсної 

балансової вартостi активу й максимального розмiру вiдшкодування, що може бути пред'явлене до оплати 

Банку. Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у разi виконання, анулювання чи 

закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов’язання. При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання 

iншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або в разi внесення суттєвих 

змiн до умов iснуючого зобов’язання, первiсне зобов’язання знiмається з облiку, а нове вiдображається в 

облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний 

дохiд. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти представляють собою кошти в касi та 

залишки на кореспондентських рахунках у НБУ, крiм обов’язкових резервiв, залишки на кореспондентських 

рахунках в iнших банках та кредити овернайт. Залишки на кореспондентських рахунках, щодо яких є 

обмеження у використаннi, не включаються до складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Сума коштiв на 

рахунках в НБУ вiдображається за амортизованою вартiстю. Залишки коштiв на кореспондентських рахунках 

в iнших банках та кредити овернайт вiдображаються за амортизованою вартiстю. Кошти в iнших банках 

Кошти в iнших банках облiковуються тодi, коли Банк надає банкам-контрагентам грошовi кошти, якi 

пiдлягають погашенню на встановлену чи визначену дату; при цьому Банк не має намiру здiйснювати торговi 

операцiї з дебiторською заборгованiстю, що виникає. Ця дебiторська заборгованiсть не пов’язана з похiдними 

фiнансовими iнструментами та не має ринкових котирувань. Заборгованiсть iнших банкiв облiковується за 

амортизованою вартiстю. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Кредити клiєнтам включають непохiднi 

фiнансовi активи iз установленими платежами, або платежами, що пiдлягають визначенню, що не 

котируються на активному ринку. Первiсно наданi кредити клiєнтам вiдображаються за вартiстю придбання, 

що представляє собою справедливу вартiсть наданих коштiв. Надалi наданi кредити клiєнтам враховуються за 

амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву на зменшення корисностi кредитiв клiєнтам. Амортизована 

вартiсть основана на справедливiй вартостi суми виданого кредиту, розрахованої з врахуванням ринкових 

процентних ставок за аналогiчними кредитами, що дiють на дату надання кредиту. Прибутки та збитки 

вiдображаються у складi прибутку або збитку при припиненнi визнання або зменшеннi корисностi кредитiв та 

дебiторської заборгованостi, а також у процесi амортизацiї. Кредити клiєнтам вiдображаються в облiку, 

починаючи з моменту видачi коштiв позичальникам. Вiдсотки за користування кредитом нараховуються 

вiдповiдно до умов кредитних договорiв (процентна ставка, термiни нарахування вiдсоткiв, метод нарахування 

вiдсоткiв). Процентнi доходи вiдображаються в бухгалтерському облiку iз застосуванням ефективної 

процентної ставки. ? Для забезпечення стабiльної дiяльностi Банку та мiнiмiзацiї можливих збиткiв вiд 

невиконання або неналежного виконання клiєнтом зобов’язань за кредитним договором Банк може приймати 

рiшення про реструктуризацiю кредитної заборгованостi та/або змiну валюти зобов’язання клiєнта за 

кредитом. Змiна умов кредитування здiйснюється за рiшенням кредитного комiтету окремо по кожному 

клiєнту пiсля оцiнки його фiнансових можливостей, яка проводиться на пiдставi заяви клiєнта та документiв, 

що пiдтверджують неможливiсть своєчасно та в повному обсязi виконати зобов’язання за кредитним 

договором. Керiвництво постiйно перевiряє реструктуризованi кредити для оцiнки вiдповiдностi всiм 

критерiям i можливостi погашення кредитiв в майбутньому. У разi неможливостi повернення кредитiв та 

коштiв вони списуються за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення за рiшенням 

Правлiння Банку. Банк приймає облiкову полiтику, що застосовується до кредитiв клiєнтам i резервiв по 

зменшенню корисностi кредитiв клiєнтам, також стосовно коштiв Банку, що розмiщенi в iнших банках. У 

випадку прийняття Банком рiшення про прощення заборгованостi за кредитами, або частини такої 

заборгованостi, якщо така заборгованiсть не визнана безнадiйною, прощення вiдображається в облiку як 

погашення суми заборгованостi, частково за рахунок сформованого резерву, та за рахунок визнання iнших 

операцiйних витрат, на суму рiзницi мiж заборгованiстю та сформованим пiд неї резервом. Якщо така 

заборгованiсть визнана безнадiйною, прощення вiдбувається за рахунок сформованого резерву. У випадку 

прийняття Банком рiшення про прощення заборгованостi за кредитами, або частини такої заборгованостi, 

якщо така заборгованiсть не визнана безнадiйною, списання вiдображається в облiку частково за рахунок 

сформованого резерву. Рiзниця мiж сумою заборгованостi та сформованим резервом визнається беспосередньо 



у складi iнших операцiйних витрат. Якщо така заборгованiсть визнана безнадiйною, списання вiдображається 

за рахунок сформованого резерву. Зобов'язання кредитного характеру В ходi здiйснення звичайної дiяльностi 

Банк надає фiнансовi гарантiї у формi акредитивiв, гарантiй та акцептiв. Договори фiнансової гарантiї первiсно 

визнаються в фiнансової звiтностi за справедливою вартiстю за статтею «Iншi зобов'язання» в розмiрi 

отриманої комiсiї. Пiсля первiсного визнання зобов'язання Банку за кожним договором гарантiї оцiнюється за 

найбiльшою з двох величин: суми амортизованою комiсiї i найкращої оцiнки витрат, необхiдних для 

врегулювання фiнансового зобов'язання, що виникає за гарантiєю. Збiльшення зобов'язання, пов'язане з 

договорами фiнансової гарантiї, враховується в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд. 

Отримана комiсiя визнається у складi прибутку або збитку на прямолiнiйнiй основi протягом строку дiї 

договору гарантiї. Резерви за зобов’язаннями Резерви за умовними зобов’язаннями оцiнюються у 

вiдповiдностi до МСБО 37 «Резерви, умовнi зобов’язання та умовнi активи», який вимагає застосування 

оцiнки та суджень керiвництвом Банку. Резерви визнаються, якщо Банк внаслiдок певної подiї в минулому має 

юридичнi або добровiльно прийнятi на себе зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем 

iмовiрностi буде необхiдним вiдтiк ресурсiв, що мiстять у собi майбутнi економiчнi вигоди, i якi можна 

оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi. Фiнансовi iнвестицiї в портфелi Банку на продаж Фiнансовi активи, 

наявнi для продажу, це непохiднi фiнансовi iнструменти, класифiкованi як наявнi для продажу та якi не 

включенi до жодної з категорiй: фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку; iнвестицiї, утримуванi до погашення; кредити та дебiторська заборгованiсть. Банк 

класифiкує фiнансовi iнвестицiї в портфелi Банку на продаж, якщо вони придбанi в з метою продажу або 

перепродажу протягом невизначеного перiоду часу, за винятком iнвестицiй в iнструменти власного капiталу, 

якi не мають ринкової цiни котирування на активному ринку i справедливу вартiсть яких не можна достовiрно 

оцiнити. Договори «репо» i «зворотного репо» i операцiї позики цiнних паперiв Угоди за договорами продажу 

й зворотного викупу («репо») розглядаються як операцiї залучення коштiв пiд забезпечення цiнних паперiв. 

Визнання цiнних паперiв, проданих за договорами продажу й зворотного викупу, не припиняється. Банк 

перекласифiкує цiннi папери, що проданi за операцiєю репо, вiдповiдно до якої покупець має право їх продати 

або надати у заставу, з торгового портфеля або портфеля на продаж в дебiторську заборгованiсть за 

операцiями репо, що облiковується за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Вiдповiднi 

зобов'язання з повернення залучених коштiв вiдображаються по рядку Заборгованiсть iнших банкiв або Кошти 

клiєнтiв.? Цiннi папери, придбанi за договорами iз зобов'язанням зворотного продажу («зворотне репо»), 

вiдображаються як заборгованiсть iнших банкiв або кредити клiєнтам залежно вiд контрагента. Рiзниця мiж 

цiною продажу й цiною зворотного викупу визнається як процентний дохiд i нараховується протягом усього 

термiну дiї договору репо за методом ефективної процентної ставки. Цiннi папери, наданi контрагентам як 

позика за фiксовану винагороду, продовжують вiдображатися у фiнансовiй звiтностi. Цiннi папери, отриманi 

як позика за фiксовану винагороду, не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, крiм випадкiв, коли вони 

реалiзуються третiм сторонам. У таких випадках фiнансовий результат вiд придбання й продажу цих цiнних 

паперiв вiдображається у складi прибуткiв чи збиткiв по рядку Доходи за вирахуванням витрат вiд операцiй з 

фiнансовими активами, що переоцiнюються до справедливої вартостi через прибуток або збиток. Зобов'язання 

по поверненню цiнних паперiв вiдображається в складi фiнансових зобов'язань, що переоцiнюються до 

справедливої вартостi через прибуток або збиток. Фiнансовi iнвестицiї в портфелi банку до погашення У 

портфелi до погашення облiковуються придбанi борговi цiннi папери з фiксованими платежами або з 

платежами, що можна визначити, а також з фiксованим строком погашення. Борговi цiннi папери вiдносяться 

до портфеля до погашення, якщо Банк має намiр та змогу утримувати їх до строку погашення з метою 

отримання грошових потокiв за фiнансовим iнструментом. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна 

нерухомiсть представлена землею або будiвлями або частинами будiвель, якi утримуються з метою отримання 

орендного доходу або збiльшення вартостi капiталу i не використовуються Банком, а також не призначенi для 

продажу в ходi звичайної дiяльностi. Об'єкти в процесi будiвництва, благоустрою або реконструкцiї для 

використання в майбутньому як iнвестицiйна нерухомiсть також класифiкуються в складi iнвестицiйної 

нерухомостi. Iнвестицiйна нерухомiсть при первiсному визнаннi оцiнюється за собiвартiстю, включаючи 

трансакцiйнi витрати. Балансова вартiсть включає вартiсть замiни частин iснуючої iнвестицiйної нерухомостi 

в момент виникнення таких витрат, якщо виконуються критерiї їхньої капiталiзацiї, i не включає витрати на 

поточне обслуговування iнвестицiйної нерухомостi. Пiсля первiсного визнання iнвестицiйна нерухомiсть 

враховується за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з урахуванням накопиченої амортизацiї та втрат вiд 

зменшення корисностi. Знос нараховується щомiсячно прямолiнiйним методом, виходячи з термiну корисної 

служби активу. Термiни корисної служби iнвестицiйної нерухомостi встановленi наступнi: Iнвестицiйна 

нерухомiсть 20-50 Залишкова вартiсть, методи нарахування амортизацiї та термiни корисної служби 

iнвестицiйної нерухомостi переглядаються у кiнцi кожного фiнансового року та, у разi необхiдностi, 

коригуються. Вартiсть об’єктiв приводиться у вiдповiднiсть до цiн вартостi корисного використання у 

випадках, коли балансова вартiсть iстотно (бiльше нiж на 10%) вiдрiзняється вiд вартостi корисного 

використання активу, визначеного на пiдставi оцiнки незалежних експертiв. Iнвестицiйна нерухомiсть 

списується при вибуттi, або у випадку, якщо вона вилучена з експлуатацiї, i вiд її вибуття не очiкується 



економiчних вигiд у майбутньому. Рiзниця мiж чистими надходженнями та балансовою вартiстю активу 

визнається у складi прибуткiв та збиткiв за звiтний рiк, у якому було припинене визнання активу. 

Перемiщення в категорiю iнвестицiйної нерухомостi або з неї здiйснюються тодi й тiльки тодi, коли має мiсце 

змiна в характерi використання нерухомостi. Перемiщення з iнвестицiйної нерухомостi в займаний Банком 

об'єкт нерухомостi, та навпаки, не впливає на його балансову вартiсть. У випадку, коли займаний власником 

об'єкт нерухомостi стає об'єктом iнвестицiйної нерухомостi, Банк облiковує таку власнiсть вiдповiдно до 

полiтики облiку основних коштiв до моменту змiни цiльового використання. Основнi засоби та нематерiальнi 

активи Основнi засоби ? матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у процесi своєї 

дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально- культурних функцiй, очiкуваний 

строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн 

довший за рiк). Основнi засоби класифiкуються за такими групами: основнi засоби (до основних засобiв 

вiдносяться матерiальнi активи вартiстю понад 6 тис. грн); малоцiннi необоротнi активи; незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї. Основнi засоби, якi придбанi за вартiстю, що є меншою за 6 тис. грн., облiковуються як 

малоцiннi необоротнi матерiальнi активи. ? Нематерiальний актив визнається активом, якщо є iмовiрнiсть 

одержання майбутнiх економiчних вигод, пов’язаних з його використанням, та його вартiсть може бути 

достовiрно визначена. Нематерiальнi активи, якi облiковуються на балансi Банку, складаються з лiцензiй на 

право використання програмного забезпечення, веб-сайту та прав на знаки для товарiв та послуг. Основнi 

засоби та нематерiальнi активи, крiм будiвель, якi вiдображаються за переоцiненою вартiстю за вирахуванням 

накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi, вiдображаються по вартостi придбання 

за вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Знос нараховується 

щомiсячно прямолiнiйним методом виходячи з термiну корисної служби активу. Норми амортизацiї 

встановлено виходячи зi строку корисної служби активу, протягом якого передбачається його використання 

Банком. Капiталiзованi витрати за орендованим майном амортизуються протягом очiкуваного строку корисної 

служби, але не бiльше строку оренди. По малоцiнних необоротних активах амортизацiя нараховується у 

першому мiсяцi використання об’єкта в розмiрi 100% його вартостi. Визначенi термiни корисної служби 

активiв наведенi нижче (рокiв): Будiвлi власного користування 15-50 Транспортнi засоби 5 Обладнання i 

комп'ютери 2-5 Меблi й офiсне устаткування 2-10 Iншi 12 Нематерiальнi активи (вiдповiдно до 

правовстановлюючого документа) до 10 Капiтальнi iнвестицiї в основнi засоби та нематерiальнi активи 

включають об’єкти незавершеного будiвництва та незавершенi витрати на полiпшення основних засобiв. Вони 

облiковуються по первiснiй вартостi, за вирахуванням будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення 

корисностi. По завершеннi будiвництва активи переводяться до складу основних засобiв i вiдображаються по 

балансовiй вартостi на момент переведення. На об’єкти капiтальних iнвестицiй знос не нараховується. Якщо 

по нематерiальному активу немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого такий актив буде, за 

очiкуванням, забезпечувати надходження чистих грошових потокiв, то Банк розглядатиме такий 

нематерiальний актив, як такий, що має невизначений строк корисного використання. Нематерiальнi активи з 

невизначеним строком корисного використання не пiдлягають амортизацiї. Переоцiнка будiвель здiйснюється, 

якщо їх залишкова вартiсть суттєво (бiльш нiж на 10 вiдсоткiв) вiдрiзняється вiд їх справедливої вартостi на 

звiтну дату. Пiд час переоцiнки будiвель на ту саму дату здiйснюється переоцiнка всiх об’єктiв цiєї групи 

основних засобiв. Переоцiнка нематерiальних активiв не здiйснюється. Зменшення корисностi нематерiальних 

активiв визнається Банком за умови зменшення їх ринкової вартостi, зменшення економiчної ефективностi, 

тощо. Протягом 2016 року знецiнення (зменшення корисностi) основних засобiв та нематерiальних активiв не 

вiдбувалося. Банк не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на утримання, ремонт та 

технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати включаються до складу витрат в тому перiодi, коли вони 

понесенi та не впливають на його залишкову вартiсть. Змiна первiсної вартостi основних засобiв допускається 

у випадку полiпшення (добудування, модифiкацiї, дообладнання, реконструкцiї, модернiзацiї) об’єкта, у 

результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд використання цього об'єкта. 

Залишкова вартiсть, методи нарахування амортизацiї та термiни корисної служби основних засобiв та 

нематерiальних активiв переглядаються у кiнцi кожного фiнансового року та, у разi необхiдностi, 

коригуються. Оперативний лiзинг (оренда), за яким Банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем 

Оперативний лiзинг (оренда) ? це господарська операцiя, що передбачає передачу орендарю права 

користування необоротними активами з обов’язковим поверненням таких активiв їх власнику пiсля закiнчення 

строку дiї лiзингової (орендної) угоди та не передбачає передавання всiх ризикiв i вигод, пов’язаних з правом 

власностi на актив. ? Об’єкти, що переданi Банком в оперативний лiзинг, продовжують облiковуватись у 

складi основних засобiв/iнвестицiйної нерухомостi Банку. Нарахування амортизацiї таких об’єктiв 

здiйснюється за загальними правилами та нормами. На об’єкти, що отриманi в оперативний лiзинг, 

амортизацiя не нараховується. Лiзинговi платежi за угодами оперативної оренди, коли Банк виступає 

лiзингоотримувачем, вiдносяться до адмiнiстративних i оперативних витрат за методом рiвномiрного 

нарахування протягом строку оренди. Прибуток вiд операцiйної оренди, коли Банк виступає лiзингодавцем, 

визнається у складi прибутку чи збитку прямолiнiйним методом на весь строк оренди як iншi операцiйнi 

доходи. Витрати, пов’язанi з орендованим майном, визнаються як частина вартостi даного майна. Якщо 



операцiйна оренда припиняється до закiнчення термiну оренди, будь-який платiж, належний орендодавцевi як 

штрафнi санкцiї, вiдображається як витрата в тому перiодi, у якому операцiйна оренда була припинена. У 

звiтному роцi Банк виступав лiзингодавцем та лiзингоодержувачем за угодами оперативного лiзингу (оренди). 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу Актив класифiкується як утримуваний для продажу, якщо iснує 

висока ймовiрнiсть того, що балансова вартiсть цього активу буде вiдновлена через операцiю продажу, а не 

шляхом його подальшого використання, та актив (або група активiв) може бути негайно проданий в 

поточному станi. Вiдповiднi операцiї з продажу активу, засвiдченi зобов’язаннями керiвництва, мають бути 

завершенi протягом одного року з дати класифiкацiї активiв до складу утримуваних для продажу. Активи, 

утримуванi для продажу, оцiнюються за нижчою з величин: балансової вартостi чи справедливої вартостi, за 

вирахуванням витрат на продаж. Якщо справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж необоротного 

активу, утримуваного для продажу, є нижчою за його балансову вартiсть, збиток вiд знецiнення визнається у 

складi прибутку чи збитку як збиток вiд необоротних активiв, утримуваних для продажу. Будь-яке наступне 

збiльшення справедливої вартостi активу, за вирахуванням витрат на продаж, визнається в сумi, що не 

перевищує сукупний збиток вiд знецiнення, який був ранiше визнаний стосовно даного активу. Амортизацiя 

Амортизацiя ? систематичний розподiл вартостi основних засобiв та нематерiальних активiв, яка 

амортизується протягом строку їх корисного використання (експлуатацiї). Банк самостiйно встановлює та 

переглядає строки корисного використання об’єктiв, якi затверджуються розпорядчим документом Голови 

Правлiння Банку. Об’єктом амортизацiї є всi необоротнi активи, за винятком землi й об’єктiв, що є 

предметами антикварiату, необоротних активiв, утримуваних для продажу, та незавершених капiтальних 

вкладень в основнi засоби. Амортизацiя необоротних активiв може здiйснюватися окремо за складовою 

частиною об’єкта. Методи амортизацiї розкриваються у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики вiдносно 

основних засобiв, нематерiальних активiв та iнвестицiйної нерухомостi. Похiднi фiнансовi iнструменти В ходi 

своєї звичайної дiяльностi Банк використовує рiзнi похiднi фiнансовi iнструменти (включаючи форварди та 

свопи) на валютних ринках i ринках капiталу. Цi фiнансовi iнструменти класифiкуються як торговi i первiсно 

визнаються за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть визначається на основi ринкових котирувань або 

моделей оцiнки, заснованих на поточнiй ринковiй i договiрнiй вартостi вiдповiдних базових iнструментiв та 

iнших факторах. Похiднi фiнансовi iнструменти з позитивною справедливою вартiстю вiдображаються в 

складi активiв, а з негативною справедливою вартiстю ? у складi зобов'язань. Доходи i витрати вiд операцiй iз 

зазначеними iнструментами вiдображаються в звiтi про прибутки i збитки в складi результату вiд операцiй з 

фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Залученi кошти Залученi кошти, включаючи кошти банкiв, iнших фiнансових установ, кошти клiєнтiв (поточнi 

та строковi), iншi фiнансовi зобов’язання, випущенi борговi зобов’язання власного боргу (цiннi папери), 

первiсно визнаються за справедливою вартiстю отриманих коштiв з урахуванням витрат на операцiю, що 

безпосередньо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового зобов’язання. Пiсля первiсного визнання 

залученi кошти вiдображаються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної 

ставки. Доходи i витрати визнаються в момент припинення зобов’язання, а також у процесi амортизацiї. Банк 

припиняє визнання фiнансових зобов’язань, якщо таке зобов’язання погашено або строк його виконання 

закiнчився. ? Борговi цiннi папери, емiтованi банком Борговi цiннi папери (облiгацiї), емiтованi Банком, є 

фiнансовими зобов'язаннями i при первiсному визнаннi оцiнюються за справедливою вартiстю розмiщення, що 

складає суму, яка реально виплачується покупцем для придбання цiнного паперу у межах строку розрахункiв 

або на дату розрахункiв. Безпосередньо пов'язанi операцiйнi витрати амортизуються у складi дисконтiв/премiй 

протягом строку дiї iнструменту. В подальшому власнi облiгацiї Банку облiковуються за амортизованою 

вартiстю. Викуп Банком боргових цiнних паперiв власної емiсiї вiдображається в облiку як дострокове 

погашення, прибутки/збитки, якi виникають при достроковому погашеннi, вiдображаються у звiтностi за 

рахунками процентних витрат. Крiм облiгацiй Банк емiтує iнструменти грошового ринку ? депозитнi, ощаднi 

сертифiкати, для яких застосовується аналогiчний порядок облiку. Умовнi активи та зобов'язання Умовнi 

зобов'язання не визнаються в звiтi про фiнансовий стан, при цьому iнформацiя про них розкривається у 

фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли вибуття ресурсiв в зв'язку з їх погашенням є малоймовiрним. 

Умовнi активи не вiдображаються в звiтi про фiнансовий стан, при цьому iнформацiя про них розкривається у 

фiнансовiй звiтностi в тих випадках, коли отримання пов'язаних з ними економiчних вигод є ймовiрним. 

Зобов'язання з пенсiйних та iнших виплат Банк сплачує внески до державної пенсiйної системи України, 

здiйснення яких передбачає поточнi нарахування та оплату роботодавцями таких внескiв, якi розраховуються 

як вiдсоток вiд загальної суми заробiтної плати. Витрати з таких внескiв вiдносяться до перiоду, в якому 

вiдповiдна сума заробiтної плати нараховується працiвниковi. Банк не має додаткових схем пенсiйного 

забезпечення, крiм участi у державнiй пенсiйнiй системi України та не має програм додаткових виплат при 

виходi на пенсiю або iнших суттєвих компенсацiйних програм, якi вимагали б додаткових нарахувань у 

фiнансовiй звiтностi. Субординований борг Субординований борг являє собою договори про довгостроковi 

позики, якi у випадку невиконання банком своїх зобов’язань будуть другорядними по вiдношенню до його 

основних боргових зобов’язань. Субординований борг визнається спочатку за справедливою вартiстю за 

вирахуванням понесених витрат на здiйснення операцiї. У подальшому субординований борг вiдображається 



за амортизованою вартiстю, i при цьому будь-яка рiзниця мiж його вартiстю та викупною цiною визнається у 

звiтi про сукупнi прибутки та збитки iз застосуванням методу ефективної процентної ставки. Податок на 

прибуток Сума поточного податку на прибуток визначається вiдповiдно до податкового законодавства 

України. Витрати з податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi складаються з поточного податку та змiн у 

сумах вiдстрочених податкiв. Витрати з податку на прибуток вiдображено у складi витрат, за виключенням 

тих сум, що вiднесено безпосередньо до складу iнших сукупних прибуткiв та збиткiв. Суми вiдстрочених 

податкiв розраховуються за методом балансових зобов’язань вiдносно тимчасових рiзниць, що виникають мiж 

податковою базою активiв та зобов’язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi. 

Вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання в майбутньому 

оподаткованого прибутку, проти якого будуть реалiзованi визнанi вiдстроченi податковi активи. Вiдстроченi 

податковi активи та зобов’язання розраховуються вiдповiдно до ставки податку, що дiятиме у тому перiодi, в 

якому буде реалiзовано актив або здiйснено розрахунок за зобов’язанням, базуючись на законодавчих нормах, 

що набрали чиннiсть на звiтну дату. Iншi iснуючi в Українi податки, якi сплачує Банк протягом своєї 

дiяльностi вiдповiдно до чинного законодавства, враховуються в звiтi про прибутки та збитки в статтi 

«Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати». Базова ставка, за якою прибуток пiдлягав оподаткуванню 

протягом 2016 та 2015 рокiв становила 18%. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi Внески до акцiонерного 

капiталу вiдображаються за їх справедливою вартiстю на дату операцiї. Прибутки та збитки вiд продажу 

власних акцiй вiдображаються у складi нерозподiленого прибутку. Дивiденди на акцiї визнаються у 

акцiонерному капiталi як вирахування у перiодi, в якому вони оголошенi. Iнформацiя про дивiденди, 

оголошенi пiсля звiтної дати, розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi. Простi акцiї, разом з 

дивiдендами, якi виплачуються на розсуд Банку, та якi капiталiзуються, класифiкуються як капiтал. Зовнiшнi 

витрати, що безпосередньо вiдносяться до випуску нових акцiй, окрiм випадкiв злиття компанiй, зменшують 

надходження вiд випуску акцiй у капiталi. Будь-яке перевищення справедливої вартостi отриманої компенсацiї 

над номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображається у складi капiталу як емiсiйний дохiд.? Банк 

представляє данi про базовий та скоригований прибуток на акцiю для своїх простих акцiй. Базовий прибуток 

на акцiю розраховується як вiдношення прибутку чи збитку, що припадає на простi акцiї до середньозваженої 

кiлькостi простих акцiй, що находилась в обiгу протягом року. Скоригований прибуток на акцiю визначається 

коригуванням прибутку, що припадає на простi акцiї та середньозваженої кiлькостi простих акцiй на 

розбавляючий ефект потенцiальних простих акцiй. Визнання доходiв та витрат Доходи ? це збiльшення 

економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або 

зменшення зобов'язань, результатом чого є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з 

внесками акцiонерiв. Витрати ? це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi 

вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капiталу i 

не є розподiленням мiж акцiонерами. Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Банку: 

операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової. Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк 

отримає економiчнi вигоди, а доходи можуть бути достовiрно визначенi. Процентнi та аналогiчнi доходи та 

витрати Для всiх фiнансових iнструментiв, якi вiдображаються за амортизованою вартiстю, а також для 

фiнансових iнструментiв, класифiкованих як торговi чи в портфелi Банку на продаж, процентнi доходи чи 

витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою. Балансова вартiсть фiнансового активу чи 

фiнансового зобов’язання коригується в разi перегляду Банком своєї оцiнки платежiв або надходжень. 

Комiсiйнi доходи та витрати Комiсiї за наданими або отриманими послугами залежно вiд мети їх оцiнки та 

основи облiку пов'язаного з ними фiнансового iнструменту подiляються на: ? комiсiї, що є невiд'ємною 

частиною ефективної процентної ставки доходу фiнансового iнструменту. Цi комiсiї визнаються в складi 

первiсної вартостi фiнансового iнструменту i впливають на визначення сум дисконту та премiї за цим 

фiнансовим iнструментом; ? комiсiї, що отримуються або сплачуються пiд час надання або отримання послуг, 

визнаються доходами або витратами в процесi надання або отримання даних послуг; ? комiсiї, що 

отримуються або сплачуються пiсля виконання певних дiй, визнаються як дохiд або витрати пiсля завершення 

даний дiй або операцiй. Переоцiнка iноземної валюти Операцiї в iноземних валютах первiсно перераховуються 

у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, 

деномiнованi в iноземних валютах, перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на 

звiтну дату. Доходи i витрати, що виникають при перерахунку операцiй в iноземних валютах, вiдображаються 

в звiтi про прибутки i збитки за статтею «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти». Немонетарнi статтi, що 

вiдображаються за фактичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на 

дату операцiї. Немонетарнi статтi, що вiдображаються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, 

перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. Взаємозалiки 

фiнансових iнструментiв Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов’язань, з подальшим включенням до звiту 

про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми, може здiйснюватися лише у випадку iснування юридично 

визначеного права взаємозалiку визнаних сум, коли є намiр провести розрахунок на основi чистої суми або 

одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов’язаннями. Виплати працiвникам та пов’язанi iз ними 

вiдрахування Розрахунки, пов’язанi з оплатою працi працiвникiв Банку та працiвникiв, що виконують роботи 



за договорами цивiльно-правового характеру (здiйснення вказаних виплат, нарахування заробiтної плати, 

утримання податкiв та обов’язкових платежiв iз нарахованих сум, нарахування податкiв та обов’язкових 

платежiв на фонд оплати працi), здiйснюються вiдповiдно до чинного законодавства та внутрiшнiх 

нормативних документiв Банку. ? Нарахування основної та додаткової заробiтної плати працiвникам Банку 

здiйснюється згiдно посадових окладiв, що визначаються штатним розкладом Банку. В окремих випадках Банк 

укладає трудовi контракти, згiдно яких працiвнику можуть надаватись додатковi майновi пiльги та допомоги. 

Банк проводить розрахунок та формує забезпечення за виплатами щодо невикористаних вiдпусток працiвникiв 

Банку. Операцiйнi сегменти Сегмент ? це компонент бiзнесу Банку, який може бути видiлений i який 

пов'язаний або з наданням продуктiв та послуг (сегмент дiяльностi), або з наданням продуктiв та послуг у 

конкретному економiчному середовищi (географiчний сегмент), в якому вiн наражається на ризики й одержує 

економiчнi вигоди, вiдмiннi вiд ризикiв i економiчних вигод в iнших сегментах. Основним форматом Банку 

для подання сегментної iнформацiї є сегменти за напрямками дiяльностi: послуги банкам, послуги 

корпоративним клiєнтам, послуги фiзичним особам, iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть, iншi операцiї. В 

основу для розподiлу доходiв/витрат та активiв/зобов’язань за сегментами дiяльностi покладено управлiнський 

облiк банку. Доходами та витратами звiтного сегмента є доходи та витрати, якi безпосередньо вiдносяться до 

сегмента. Витрати за сегментом не включають загальнi адмiнiстративнi витрати. Критерiї та пояснення 

представленi в Примiтцi 32. Операцiї з пов’язаними сторонами Початкове визнання операцiй з пов’язаними 

сторонами. У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. МСБО 39 

«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» вимагає облiковувати фiнансовi iнструменти при початковому 

визнаннi за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того щоб визначити, 

чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими ставками, використовуються професiйнi 

судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних видiв операцiй з непов’язаними 

сторонами та аналiз ефективної процентної ставки. При визначеннi належностi клiєнтiв (контрагентiв) до 

пов‘язаних з Банком осiб, Банк керується вимогами МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони». 

Угоди, що укладаються Банком з пов’язаними з Банком особами, не можуть передбачати умови, що не є 

поточними ринковими умовами. Операцiї з пов'язаними з Банком особами здiйснюються за звичайними 

цiнами згiдно оприлюднених ставок i тарифiв, затверджених вiдповiдними колегiальними органами 

(комiтетами) Банку. Умови операцiй з пов’язаними сторонами описанi у Примiтцi 39. Ефект змiн в облiковiй 

полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок Банк змiнює облiкову полiтику, тiльки якщо 

змiна вимагається стандартом або тлумаченням або приводить до того, що фiнансовi звiти надають достовiрну 

та доречнiшу iнформацiю про вплив операцiй, iнших подiй або умов на фiнансовий стан, фiнансовi результати 

дiяльностi або грошовi потоки банку. Не вважаються змiнами в облiковiй полiтицi застосування облiкової 

полiтики до операцiй, iнших подiй або умов, що вiдрiзняються за сутнiстю вiд тих, що вiдбувались ранiше, не 

вiдбувались ранiше або були не суттєвими. Банк застосовує МСФЗ для складання фiнансової звiтностi з 2008 

року, з 2012 року Банк складає та оприлюднює єдину звiтнiсть за МСФЗ. У 2016 роцi були вiдсутнi змiни у 

облiкових полiтиках, якi могли вплинути на фiнансову звiтнiсть. Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi 

стандарти Нижче представленi стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi на 

дату публiкацiї фiнансової звiтностi Банку. Банк планує застосовувати цi стандарти пiсля набрання їх 

чинностi. МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» В липнi 2014 року Рада з МСФЗ опублiкувала остаточну 

версiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти», яка включає всi етапи проекту за фiнансовими 

iнструментами й замiнює МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», а також усi попереднi 

версiї МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт запроваджує новi вимоги до класифiкацiї та оцiнки, зменшення корисностi та 

облiку хеджування. ? У частинi класифiкацiї та оцiнки новий стандарт вимагає, щоб оцiнка всiх фiнансових 

активiв, за винятком дольових та похiдних iнструментiв, проводилася на основi комбiнованого пiдходу 

виходячи з бiзнес-моделi, використовуваної органiзацiєю для управлiння фiнансовими активами, i 

характеристик фiнансового активу, пов’язаних з передбаченими договором грошовими потоками. Замiсть 

категорiй, встановлених МСФЗ (IAS) 39, вводяться такi категорiї фiнансових iнструментiв: оцiнюванi за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток (звiт про фiнансовi результати), за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд i за амортизованою вартiстю. МСФЗ (IFRS) 9 також дозволяє компанiям 

продовжувати класифiкувати (але без права подальшої рекласифiкацiї) фiнансовi iнструменти, що 

вiдповiдають критерiям визнання в якостi оцiнюваних за амортизованою вартiстю або за справедливою 

вартiстю через iнший сукупний дохiд, в категорiю оцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток, якщо це дозволяє усунути або значно зменшити непослiдовнiсть пiдходiв до оцiнки або визнання. 

Дольовi iнструменти, якi не призначенi для торгiвлi, можуть ставитися (без права подальшої рекласифiкацiї) в 

категорiю оцiнюваних за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, при цьому доходи або витрати 

за такими iнструментами в подальшому не пiдлягають вiдображенню в звiтi про фiнансовi результати. 

Порядок облiку фiнансових зобов’язань в цiлому аналогiчний вимогам МСФЗ (IAS) 39. МСФЗ (IFRS) 9 

кардинально змiнює пiдхiд до облiку знецiнених кредитiв. Замiсть пiдходу на основi понесених збиткiв 

вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 39 вводиться прогнозний пiдхiд, що вимагає вiдображення очiкуваних кредитних 

збиткiв. Банк буде зобов’язаний визнати оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за всiма кредитами та 



iншими борговими фiнансовими активами, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток, а також за зобов’язаннями щодо надання кредитiв i договорами фiнансової гарантiї. Резерв повинен 

оцiнюватися в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам, обумовленими ймовiрнiстю дефолту 

протягом наступних 12 мiсяцiв. У випадках коли кредитний ризик по iнструменту значно збiльшився з 

моменту його первiсного визнання, резерв оцiнюється виходячи з ймовiрностi дефолту протягом всього 

термiну активу. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 

року або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Вимагається ретроспективне застосування, 

але подання порiвняльної iнформацiї не є обов’язковим. Вплив застосування стандарту на дату переходу (1 

сiчня 2018 року) необхiдно вiдобразити в складi нерозподiленого прибутку. Очiкується, що застосування 

МСФЗ (IFRS) 9 вплине на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв Банку, але не вплине на класифiкацiю i 

оцiнку його фiнансових зобов’язань. Банк передбачає, що застосування вимог МСФЗ (IFRS) 9 з облiку 

знецiнення вплине на його капiтал. Для оцiнки величини такого впливу Банку потрiбно провести детальний 

аналiз, що враховує всю обґрунтовану i пiдтверджену iнформацiю, в тому числi прогнозну. МСФЗ (IFRS) 15 

«Виручка за договорами з клiєнтами» МСФЗ (IFRS) 15, опублiкований у травнi 2014 року, запроваджує нову 

п’ятисходинкову модель, яка застосовується до виручки за договорами з клiєнтами. Виручка за договорами 

оренди, договорами страхування, а також виручка, що виникає стосовно фiнансових iнструментiв та iнших 

договiрних прав та зобов’язань, якi вiдносяться до сфер застосування МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», МСФЗ (IFRS) 

4 «Договори страхування» i МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (або, у випадку 

дострокового застосування, МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти») вiдповiдно, не входить до сфери 

застосування МСФЗ (IFRS) 15 та регулюється вiдповiдними стандартами. Виручка згiдно з МСФЗ (IFRS) 15 

визнається в сумi, що вiдображає винагороду, яку компанiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або 

послуг клiєнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 забезпечують бiльш структурований пiдхiд до оцiнки й визнання 

виручки. Новий стандарт застосовується до всiх компанiй та замiнить усi поточнi вимоги МСФЗ з визнання 

виручки. Повне чи модифiковане ретроспективне застосування вимагається для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Дозволяється дострокове застосування. Наразi Банк оцiнює 

вплив МСФЗ (IFRS) 15 i планує застосувати його на дату набрання чинностi. ? МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» У 

сiчнi 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала новий стандарт МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда», який регулює облiк 

договорiв оренди. Для орендодавцiв порядок облiку договорiв оренди за новим стандартом iстотно не 

змiниться. Однак для орендарiв вводиться вимога визнавати бiльшiсть договорiв оренди шляхом вiдображення 

на балансi зобов’язань з оренди та вiдповiдних їм активiв в формi права користування. Орендарi повиннi 

використовувати єдину модель для всiх визнаних договорiв оренди, але мають можливiсть не визнавати 

короткострокову оренду i оренду, в якiй базовий актив має низьку вартiсть. Порядок визнання прибутку або 

збитку за всiма визнаним договорами оренди в цiлому вiдповiдає поточному порядку визнання фiнансової 

оренди, при цьому вiдсотковi i амортизацiйнi витрати повиннi будуть визнаватися окремо в звiтi про фiнансовi 

результати. МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року 

або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови, що з тiєї ж дати компанiя почне 

застосовувати новий стандарт з облiку виручки МСФЗ (IFRS) 15. Банк не планує застосовувати МСФЗ (IFRS) 

16 достроково i в даний час оцiнює вплив даного стандарту. Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Податки на 

прибуток» У сiчнi 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала поправки до МСФЗ (IAS) 12, що роз’яснюють 

порядок облiку вiдстрочених податкових активiв, пов’язаних з борговими iнструментами, якi для цiлей 

бухгалтерського облiку оцiнюються за справедливою вартiстю, а для цiлей податкового облiку ? за первiсною 

вартiстю. Банк вважає, що застосування даних поправок не зробить iстотного впливу на його фiнансову 

звiтнiсть. Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв» У сiчнi 2016 року Рада з МСФЗ 

опублiкувала поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звiт про рух грошових коштiв», щоб полiпшити розкриття 

компанiями iнформацiї про свою фiнансову дiяльнiсть i забезпечити користувачам бiльш точне уявлення про 

позицiї компанiй по лiквiдностi. Згiдно з новими вимогами, компанiї повиннi будуть розкривати iнформацiю 

про змiни в зобов’язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, включаючи як змiни, зумовленi грошовими 

потоками, так i змiни, не обумовленi ними (наприклад, в результатi коливань валютних курсiв). Поправки 

набувають чинностi 1 сiчня 2017 року Нинi Банк оцiнює вплив цих поправок. Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 

«Виплати на основi акцiй» Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основi акцiй», 

якi стосуються класифiкацiї та оцiнки операцiй з виплат на основi акцiй. Поправки покликанi усунути 

розбiжностi в практицi застосування стандарту, але розглядають обмежене коло питань, що стосуються тiльки 

класифiкацiї та оцiнки. У поправках уточнюються вимоги за трьома основними областям: ? вплив умов 

переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками грошовими коштами; ? 

класифiкацiя операцiї з виплати на основi акцiй, умови якої дозволяють компанiї утримати частину дольових 

iнструментiв, що пiдлягають передачi спiвробiтнику, для виконання обов’язку зi сплати вiдповiдного податку 

за цього спiвробiтника; ? порядок облiку у випадках, коли модифiкацiя умов операцiї з виплати на основi акцiй 

вимагає її рекласифiкацiї з категорiї операцiй з розрахунками грошовими коштами в категорiю операцiй з 

розрахунками дольовими iнструментами. Данi поправки вступають в силу для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Застосування поправок не вимагає вiд компанiй 



перерахунку даних за попереднi перiоди; ретроспективне застосування дозволяється за умови, що компанiя 

прийме рiшення застосовувати всi три поправки вiдразу i виконає деякi iншi критерiї. Також дозволяється 

дострокове застосування. Очiкується, що цi поправки не зроблять будь-якого впливу на Банк. ? Поправки до 

МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» одночасно з МСФЗ (IFRS) 4 

«Страховi контракти» Поправки покликанi усунути проблеми, що виникають у зв’язку iз застосуванням 

нового стандарту за фiнансовими iнструментами МСФЗ (IFRS) 9 до того моменту, як компанiї почнуть 

застосовувати новий стандарт з облiку договорiв страхування, який зараз розробляється Радою з МСФЗ 

замiсть МСФЗ (IFRS) 4. Згiдно з поправками, компанiї, якi укладають договори страхування, можуть вибрати 

один з двох варiантiв: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 або використання методу 

накладення. Тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 9 можуть використовувати компанiї, 

дiяльнiсть яких пов’язана переважно зi страхуванням. Такi компанiї зможуть продовжити застосовувати 

МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», вiдклавши застосування МСФЗ (IFRS) 9 до 1 

сiчня 2021 року, але не пiзнiше цього термiну. Компенсуючий пiдхiд передбачає обов’язкову корекцiю 

прибутку або збитку, щоб виключити їх додаткову волатильнiсть, яка може виникнути при одночасному 

застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 i МСФЗ (IFRS) 4. Тимчасове звiльнення дозволяється вперше застосувати в тi 

перiоди, починаючи з 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Компенсуючий пiдхiд може бути обраний 

компанiєю при першому застосуваннi МСФЗ (IFRS) 9 i повинен застосовуватися ретроспективно щодо 

фiнансових активiв, якi вiднесенi до певної категорiї при переходi на МСФЗ (IFRS) 9. Очiкується, що цi 

поправки не зроблять будь-якого впливу на Банк. КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операцiї в iноземнiй валютi та 

передоплата вiдшкодування» Роз’яснення врегулює питання про визначення дати операцiї з метою визначення 

валютного курсу, використовується при початковому визнаннi вiдповiдного активу, витрат або доходу (або їх 

частини) при припиненнi визнання негрошового активу або негрошового зобов’язання, що виникли внаслiдок 

попередньої оплати в iноземнiй валютi. Вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 21, дата операцiї для мети визначення 

валютного курсу, що використовується при початковому визнаннi вiдповiдного активу, витрат або доходу (або 

їх частини), ? це дата, на яку органiзацiя спочатку приймає до облiку негрошовий актив або негрошове 

зобов’язання, що виникають у результатi передоплати вiдшкодування в iноземнiй валютi. У випадку декiлькох 

платежiв або надходжень, здiйснених на умовах передоплати, органiзацiї необхiдно визначити кожну дату 

платежу або надходження, якi здiйсненi на умовах передоплати. КТМФЗ (IFRIC) 22 застосовується тiльки у 

випадках, коли органiзацiя визнає негрошовий актив або негрошове зобов’язання, що виникли в результатi 

передоплати. КТМФЗ (IFRIC) 22 не мiстить практичного керiвництва для визначення об’єкта облiку в якостi 

грошового або негрошового. У загальному випадку платiж або надходження вiдшкодування, здiйсненi на 

умовах передоплати, призводять до визнання негрошового активу або негрошового зобов’язання, однак вони 

можуть також призводити до виникнення грошового активу або зобов’язання. Органiзацiї може знадобиться 

застосування професiйного судження при визначеннi того, чи є конкретний об’єкт облiку грошовим чи 

негрошовим. «Переведення до складу або зi складу iнвестицiйної нерухомостi» ? Поправки до МСФЗ (IAS) 40 

Поправки уточнюють вимоги щодо переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi в частинi 

об’єктiв незавершеного будiвництва. До виходу поправок, МСФЗ (IAS) 40 не було окремого керiвництва щодо 

переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi стосовно до об’єктiв незавершеного будiвництва. 

Поправка уточнює, що не було намiру заборонити переведення до складу iнвестицiйної нерухомостi об’єктiв 

iнвестицiйної нерухомостi, якi перебувають у процесi будiвництва чи розвитку i класифiкуються як запаси, у 

разi очевидної змiни характеру використання. МСФЗ (IAS) 40 був доповнений для пiдкрiплення порядку 

застосування принципiв переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi вiдповiдно до МСФЗ 

(IAS) 40 з уточненням, що переведення до складу / зi складу iнвестицiйної нерухомостi може бути здiйснений 

лише в разi змiни характеру використання нерухомостi; i така змiна характеру використання буде вимагати 

оцiнки можливостi класифiкацiї нерухомостi як iнвестицiйної. Така змiна характеру використання повинна 

бути пiдтверджена фактами. На даний час Банк вивчає положення цих стандартiв, їх вплив на Банк та строки 

їх застосування.? Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Готiвковi кошти 134 946 63 674 Кошти в Нацiональному банку України 

151 513 49 660 Кореспондентськi рахунки та кредити овернайт у банках: 781 600 325 848 - України 422 721 302 

284 - iнших країн 358 879 23 564 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 1 068 059 439 182 До складу 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв на кiнець 2016 року включенi нарахованi процентнi доходи в сумi 62 тис. 

грн. (2015 рiк: 83 тис. грн.). Примiтка 7. Кошти в iнших банках Таблиця 7.1. Кошти в iнших банках 31 грудня 

2016 р. 31 грудня 2015 р. Кредити, наданi iншим банкам: ? 140 976 - короткостроковi ? 120 275 - довгостроковi 

? 20 701 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках ? (15 371) Усього коштiв в iнших банках ? 125 605 До 

складу коштiв в iнших банках включенi нарахованi процентнi доходи: ? станом на 31 грудня 2016 року у сумi 

0 тис. грн. ? станом на 31 грудня 2015 року у сумi 619 тис. грн. Таблиця 7.2. Аналiз кредитної якостi коштiв в 

iнших банках за звiтний перiод не заповнюється так як на 31 грудня 2016 вiдсутнi кошти в iнших банках 

Таблиця 7.3. Аналiз кредитної якостi коштiв в iнших банках за попереднiй перiод Депозити Кредити Усього 

Знецiненi кошти, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: - без затримки платежу ? 140 976 140 976 Кошти в 

iнших банках до вирахування резервiв ? 140 976 140 976 Резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках ? (15 



371) (15 371) Усього коштiв в iнших банках за мiнусом резервiв ? 125 605 125 605 Таблиця 7.4. Аналiз змiни 

резерву пiд знецiнення коштiв в iнших банках Рух резервiв 2016 р. 2015 р. Кошти в iнших банках Договори 

зворотного репо Кошти в iнших банках Договори зворотного репо Резерв пiд знецiнення за станом на початок 

перiоду (15 371) ? (31 133) ? Зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 15 371 ? 15 762 ? Резерв пiд 

знецiнення за станом на кiнець перiоду ? ? (15 371) ? ? Примiтка 8. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 

8.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Кредити, що наданi юридичним 

особам 5 543 772 2 854 885 Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям 28 285 26 810 Iпотечнi кредити 

фiзичних осiб 10 628 7 601 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 139 280 41 992 Iншi 

кредити, що наданi фiзичним особам 122 837 62 399 Резерв пiд знецiнення кредитiв (366 457) (252 142) Усього 

кредитiв за мiнусом резервiв 5 478 345 2 741 545 До складу кредитiв та заборгованостi клiєнтiв включенi 

нарахованi процентнi доходи: ? станом на 31 грудня 2016 року у сумi 145 201 тис. грн. ? станом на 31 грудня 

2015 року у сумi 77 431 тис. грн. Станом на кiнець звiтного року загальна заборгованiсть за кредитами, що 

були наданi 10 найбiльшим позичальникам Банку, становила 2 182 428 тис. грн., що склало 39,84% вiд 

загального обсягу кредитiв, наданих клiєнтам (2015: 1 222 575 тис. грн., що склало 44,59% вiд загального 

обсягу кредитiв). Протягом 2016 року Банк здiйснив прощення кредитного портфеля на суму 685 тис. грн., за 

рахунок резерву. Протягом 2015 року Банк здiйснив продаж кредитного портфеля на балансовою вартiстю 11 

956 тис. грн. станом на 11 лютого 2015 року. Результат вiд продажу портфелю склав 8 692 тис. грн. Таблиця 

8.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний перiод Рух резервiв Кредити юридичним 

особам Кредити фiзичним особам-пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Споживчi кредити фiзичним 

особам Iншi кредити фiзичним особам Усього Залишок за станом на початок перiоду (236 645) (3 791) (3 315) 

(8 006) (385) (252 142) (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (113 551) 1 453 3 252 

299 (6 453) (115 000) Зменшення заборгованостi за рахунок резерву 685 ? ? ? ? 685 Залишок за станом на кiнець 

перiоду (349 511) (2 338) (63) (7 707) (6 838) (366 457) За 2016 рiк було погашено 3 516 тис.грн. списаної за 

рахунок спецiального резерву суми безнадiйної заборгованостi. (Примiтка 28). Таблиця 8.3. Аналiз змiни 

резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за попереднiй перiод Рух резервiв Кредити юридичним особам 

Кредити фiзичним особам-пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Споживчi кредити фiзичним особам 

Iншi кредити фiзичним особам Усього Залишок за станом на початок перiоду (115 045) (3 805) (2 168) (4 571) 

(278) (125 867) (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (129 966) 14 (1 308) (3 593) 

(107) (134 960) Зменшення заборгованостi за рахунок резерву при продажу активу 8 366 ? 161 158 ? 8 685 

Залишок за станом на кiнець перiоду (236 645) (3 791) (3 315) (8 006) (385) (252 142) За 2015 рiк було погашено 

2 722 тис.грн. списаної за рахунок спецiального резерву суми безнадiйної заборгованостi. (Примiтка 28). ? 

Таблиця 8.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi Вид економiчної дiяльностi 2016 р. 2015 р. 

Сума % Сума % Торгiвля; ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 1 706 775 

29,20 834 345 27,87 Добувна та переробна промисловiсть; виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 

води 1 625 782 27,82 776 992 25,95 Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська дiяльнiсть 832 

641 14,25 525 487 17,55 Будiвництво; операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 570 

074 9,75 427 877 14,29 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство; рибальство 513 721 8,79 169 

012 5,65 Фiзичнi особи, у тому числi: 272 745 4,67 111 992 3,74 - нерезиденти 4 ? 2 ? Фiнансова дiяльнiсть 251 

424 4,30 125 902 4,21 Iншi 71 640 1,22 22 080 0,74 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 5 844 

802 100,00 2 993 687 100,00 Таблиця 8.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за звiтний 

перiод Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам-

пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi 

кредити, що наданi фiзичним особам Усього Незабезпеченi кредити 1 115 624 107 688 49 802 122 222 1 288 443 

Кредити, що забезпеченi: 4 428 148 28 178 9 940 89 478 615 4 556 359 - грошовими коштами 797 255 92 ? 303 

615 798 265 - нерухомим майном 2 288 885 25 794 9 940 67 449 ? 2 392 068 у т.ч. житлового призначення 92 

928 5 033 9 785 58 681 ? 166 427 - iншими активами 1 342 008 2 292 ? 21 726 ? 1 366 026 Усього кредитiв та 

заборгованостi клiєнтiв без резервiв 5 543 772 28 285 10 628 139 280 122 837 5 844 802 Таблиця 8.6. Iнформацiя 

про кредити в розрiзi видiв забезпечення за попереднiй перiод Найменування статтi Кредити, наданi 

юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб 

Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього 

Незабезпеченi кредити 57 141 84 ? 7 726 62 399 127 350 Кредити, що забезпеченi: 2 797 744 26 726 7 601 34 266 

? 2 866 337 - грошовими коштами 313 622 2 ? 798 ? 314 422 - цiнними паперами ? ? ? ? ? ? - нерухомим майном 

1 476 325 26 652 7 601 31 336 ? 1 541 914 у т.ч. житлового призначення 54 431 4 801 6 685 25 831 ? 91 748 - 

iншими активами 1 007 797 72 ? 2 132 ? 1 010 001 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 2 854 

885 26 810 7 601 41 992 62 399 2 993 687 ? Таблиця 8.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за звiтний перiод 

Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам-

пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Iншi 

кредити, що наданi фiзичним особам Усього Непростроченi та незнецiненi: 141 940 92 ? 303 615 142 950 - 

великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 113 727 92 ? ? ? 113 819 - кредити середнiм 

компанiям 17 844 ? ? ? ? 17 844 - кредити малим компанiям 10 369 ? ? ? ? 10 369 - iншi кредити фiзичним 



особам ? ? 303 615 918 Кредити пiд якi сформовано резерв: 5 401 831 28 194 10 628 138 977 122 222 5 701 852 - 

без затримки платежу 5 195 342 28 074 9 624 130 476 111 244 5 474 762 - iз затримкою платежу до 31 дня 8 352 

120 1 004 921 4 178 14 575 - iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 3 733 ? ? 197 2 389 6 319 - iз затримкою 

платежу вiд 93 до 183 днiв 74 282 ? ? 362 1 707 76 351 - iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 13 410 ? 

? 1 237 2 280 16 927 - iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 106 710 ? ? 5 784 424 112 918 Загальна 

сума кредитiв до вирахування резервiв 5 543 771 28 286 10 628 139 280 122 837 5 844 802 Резерв пiд знецiнення 

за кредитами (349 512) (2 337) (63) (7 707) (6 838) (366 457) Усього кредитiв за мiнусом резервiв 5 194 260 25 

948 10 565 131 573 115 999 5 478 345 У рядку «Непростроченi та незнецiненi» зазначена сума кредитiв та 

заборгованостi клiєнтiв, якi на звiтну дату були непростроченими та за якими не було сформовано резерв пiд 

знецiнення. У рядку «Простроченi, але незнецiненi» зазначена сума кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, якi на 

звiтну дату були простроченими та за якими не було сформовано резерв пiд знецiнення. ? Таблиця 8.8. Аналiз 

кредитної якостi кредитiв за попереднiй перiод Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам 

Кредити, що наданi фiзичним особам-пiдприємцям Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi 

фiзичним особам на поточнi потреби Iншi кредити, що наданi фiзичним особам Усього Непростроченi та 

незнецiненi: 2 384 233 21 340 3 157 32 012 59 531 2 500 273 - великi позичальники з кредитною iсторiєю бiльше 

2 рокiв 2 237 254 21 340 ? ? ? 2 258 594 - кредити середнiм компанiям 31 835 ? ? ? ? 31 835 - кредити малим 

компанiям 115 144 ? ? ? 115 144 - iншi кредити фiзичним особам ? ? 3 157 32 012 59 531 94 700 Простроченi, 

але незнецiненi: 7 ? ? 1 632 2 741 4 380 - iз затримкою платежу до 31 дня 7 ? ? 1 353 2 569 3 929 - iз затримкою 

платежу вiд 32 до 92 днiв ? ? ? 279 172 451 Кредити пiд якi сформовано резерв: 470 645 5 470 4 444 8 348 127 

489 034 - без затримки платежу 205 964 5 470 3 305 214 739 - iз затримкою платежу до 31 дня 2 929 ? ? 1 2 930 - 

iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 124 550 ? ? 525 43 125 118 - iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 20 

248 ? 4 190 130 21 24 589 - iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 20 485 ? 254 ? 62 20 801 - iз 

затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 96 469 ? ? 4 388 ? 100 857 Загальна сума кредитiв до 

вирахування резервiв 2 854 885 26 810 7 601 41 992 62 399 2 993 687 Резерв пiд знецiнення за кредитами (236 

645) (3 791) (3 315) (8 006) (385) (252 142) Усього кредитiв за мiнусом резервiв 2 618 240 23 019 4 286 33 986 

62 014 2 741 545 Таблиця 8.9. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на звiтну дату Балансова вартiсть 

Вартiсть застави Недостатнє / (надлишкове) забезпечення заставою Кредити, що наданi юридичним особам 5 

543 772 7 300 160 (1 756 388) Кредити, що наданi фiзичним особам пiдприємцям 28 285 81 834 (53 549) 

Iпотечнi кредити фiзичних осiб 10 628 53 228 (42 600) Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi 

потреби 139 280 239 123 (99 843) Iншi кредити фiзичним особам 122 837 1 100 121 737 Усього кредитiв 5 844 

802 7 675 445 (1 830 643) ? Таблиця 8.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за попереднiй перiод 

Балансова вартiсть Вартiсть застави Недостатнє / (надлишкове) забезпечення заставою Кредити, що наданi 

юридичним особам 2 854 885 3 251 610 (396 725) Кредити, що наданi фiзичним особам пiдприємцям 26 810 43 

551 (16 741) Iпотечнi кредити фiзичних осiб 7 601 15 402 (7 801) Кредити, що наданi фiзичним особам на 

поточнi потреби 41 992 103 228 (61 236) Iншi кредити фiзичним особам 62 399 1 299 61 100 Усього кредитiв 2 

993 687 3 415 090 (421 403) Cправедлива вартiсть застави визначається на момент укладання первiсного 

договору застави, пiд час реструктуризацiї, а також щорiчно вiдповiдно до нормативних документiв. В процесi 

визначення справедливої вартостi застави застосовувались наступнi методи: ? нерухомiсть ? використовувався 

порiвняльний пiдхiд та дохiдний; ? земельнi дiлянки ? порiвняльний; ? обладнання ? порiвняльний, рiдше 

витратно-порiвняльний (виходячи з первiсної балансової вартостi); ? товари в оборотi ? переважно по 

балансовiй вартостi та перевiряються порiвняльно; ? автотранспортнi засоби ? порiвняльний. У звiтному роцi, 

Банк прийняв у власнiсть шляхом набуття права володiння заставою, яку вiн утримував як забезпечення майно 

на суму 2 437 тис. грн. (2015: Банк не отримував нефiнансовi активи шляхом набуття права володiння 

заставою, яку вiн утримував як забезпечення). Станом на 31 грудня 2016 року в складi iнших активiв, 

необоротних активiв, утримуваних для продажу та iнвестицiйної нерухомостi облiковуються активи, якi 

перейшли у власнiсть Банку шляхом набуття права володiння заставою у минулих роках, загальною вартiстю 

20 379 тис. грн., 633 тис. грн. та 49 785 тис. грн., вiдповiдно (2015: в складi необоротних активiв, утримуваних 

для продажу та iнвестицiйної нерухомостi балансовою вартiстю 20 379 тис. грн. та 49 785 тис. грн., 

вiдповiдно). Примiтка 9. Цiннi папери в портфелi банку на продаж Таблиця 9.1. Цiннi папери в портфелi банку 

на продаж 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Борговi цiннi папери: 435 270 24 469 - державнi облiгацiї 435 

270 24 469 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на продаж ? ? Усього цiнних паперiв на 

продаж за мiнусом резервiв 435 270 24 469 До складу цiнних паперiв в портфелi банку на продаж включенi 

нарахованi процентнi доходи: ? станом на 31 грудня 2016 року у сумi 7 835 тис. грн. ? станом на 31 грудня 

2015 року у сумi 528 тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 року у складi цiнних паперiв, наявних для продажу, 

облiковуються ОВДП номiнальною вартiстю 426 353 тис. грн. (2015: ОВДП номiнальною вартiстю 24 001 тис. 

грн). Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв цiннi папери, наявнi для продажу, є непростроченими та 

незнецiненими. Примiтка 10. Цiннi папери в портфелi банку до погашення Таблиця 10.1. Цiннi папери в 

портфелi банку до погашення Найменування статтi 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Депозитнi сертифiкати 

НБУ 460 870 220 171 Резерв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення ? ? Усього цiнних 

паперiв у портфелi банку до погашення за мiнусом резервiв 460 870 220 171 До складу цiнних паперiв в 



портфелi банку до погашення включенi нарахованi процентнi доходи: ? станом на 31 грудня 2016 року у сумi 

870 тис. грн. ? станом на 31 грудня 2015 року у сумi 171 тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв цiннi 

папери у портфелi банку до погашення, є непростроченими та незнецiненими. Примiтка 11. Iнвестицiйна 

нерухомiсть Таблиця 11.1. Iнвестицiйна нерухомiсть за звiтний перiод Найменування статтi Земля Будiвлi 

Усього Залишок на початок перiоду 18 088 53 192 71 280 Первiсна вартiсть 18 088 57 833 75 921 Знос ? (3 006) 

(3 006) Зменшення корисностi ? (1 635) (1 635) Амортизацiя ? (1 128) (1 128) Вибуття ? (1 663) (1 663) Первiсна 

вартiсть ? 3 066 3 066 Знос ? (373) (373) Зменшення корисностi ? (1 030) (1 030) Залишок за станом на кiнець 

перiоду 18 088 50 401 68 489 Первiсна вартiсть 18 088 54 767 72 855 Знос ? (3 762) (3 762) Зменшення 

корисностi ? (604) (604) Таблиця 11.2. Iнвестицiйна нерухомiсть за попереднiй перiод Найменування статтi 

Земля Будiвлi Усього Залишок на початок перiоду 18 088 54 601 72 689 Первiсна вартiсть 18 088 58 504 76 592 

Знос ? (2 515) (2 515) Зменшення корисностi ? (1 388) (1 388) Амортизацiя ? (1 153) (1 153) Переведення до 

категорiї будiвель, займаних власником ? (256) (256) Первiсна вартiсть ? (671) (671) Знос ? 415 415 Залишок за 

станом на кiнець перiоду 18 088 53 192 71 280 Первiсна вартiсть 18 088 57 833 75 921 Знос ? (3 006) (3 006) 

Зменшення корисностi ? (1 635) (1 635) Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi суттєво не перевищує її 

справедливу вартiсть станом на 31 грудня 2016 року, що пiдтверджено звiтом про незалежну оцiнку ТОВ 

«Вектор оцiнки» (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi № 15383/13 вiд 18 жовтня 2013 року). В результатi, 

Банк не визнавав зменшення корисностi iнвестицiйної нерухомостi в 2016 роцi. Протягом 2016 року 

припинено визнання об`єктiв iнвестицiйної нерухомостi вартiстю 1 663 тис. грн. внаслiдок продажу. Станом 

на 31 грудня 2016 року справедлива вартiсть Iнвестицiйної нерухомостi згiдно звiту про незалежну оцiнку 

ТОВ «Вектор оцiнки» складала 67 854 тис. грн. ? Станом на 31 грудня 2015 року до категорiї Iнвестицiйна 

нерухомiсть не вiдбувалось введення об’єктiв. Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi суттєво не 

перевищує її справедливу вартiсть станом на 31 грудня 2015 року (справедлива вартiсть – 69 875 тис. грн.), що 

пiдтверджено звiтом про незалежну оцiнку ТОВ «Вектор оцiнки» (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi 

№15383/13 вiд 18.10.2013 р). Протягом 2015 року припинено визнання об`єктiв iнвестицiйної нерухомостi 

вартiстю 256 тис. грн. внаслiдок переведення до категорiї будiвель займаних власником. Станом на 31 грудня 

2016 року справедлива вартiсть Iнвестицiйної нерухомостi згiдно звiту про незалежну оцiнку ТОВ «Вектор 

оцiнки» складала 69 875 тис. грн. Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi за 2016 та 2015 роки склав 8 857 

тис. грн. та 7 100 тис. грн., вiдповiдно (Примiтка 28). Таблиця 11.3. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i 

збитки та iнший сукупний дохiд Суми доходiв i витрат 2016 р. 2015 р. Дохiд вiд оренди iнвестицiйної 

нерухомостi 8 857 7 100 Прямi операцiйнi витрати (включаючи ремонт i обслуговування) вiд iнвестицiйної 

нерухомостi, що генерує дохiд вiд оренди 3 009 4 774 Операцiйнi витрати, пов’язанi з iнвестицiйною 

нерухомiстю, якi були понесенi Банком протягом рокiв, якi закiнчилися 31 грудня 2016 та 2015 рокiв, в 

основному включали витрати на основнi комунальнi послуги. Примiтка 12. Основнi засоби та нематерiальнi 

активи Таблиця 12.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи Найменування статтi Земельнi дiлянки Будiвлi, 

споруди та переда-вальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнстру-менти, прилади, 

iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в 

основнi засоби та немате-рiальнi активи Немате-рiальнi активи Усього Балансова вартiсть на 1 сiчня 2015 р. 1 

25 955 5 629 1 529 1 873 6 394 1 126 7 178 43 691 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 1 33 830 17 363 3 220 6 106 28 

4 688 1 126 10 180 76 542 Знос на початок попереднього перiоду ? (7 875) (11 734) (1 691) (4 233) (22) (4 294) ? 

(3 002) (32 851) Придбання, пов'язане з об'єднанням компанiй ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Надходження ? ? 27 118 ? 5 843 

26 791 71 728 735 132 215 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення 

нематерiальних активiв ? ? 701 ? ? ? 1 262 ? 915 2 878 Вибуття (1) ? (7) ? ? ? ? (59 896) ? (59 904) Амортизацiйнi 

вiдрахування ? (661) (5 065) (545) (1 118) (2) (10 692) ? (1 196) (19 279) Iншi змiни ? 197 28 ? (9) 12 4 ? (720) 

(488) Балансова вартiсть на 1 сiчня 2016 р. ? 25 491 28 404 984 6 589 16 17 759 12 958 6 912 99 113 Первiсна 

(переоцiнена) вартiсть ? 34 456 44 508 3 116 11 507 41 32 530 12 958 11 135 150 251 Знос на кiнець 

попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду) ? (8 965) (16 104) (2 132) (4 918) (25) (14 771) ? (4 223) (51 

138) Надходження ? 8 664 9 975 8 658 3 191 ? 6 126 295 997 ? 332 611 Капiтальнi iнвестицiї на добудову 

основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв ? 17 446 20 4 ? 1 320 (2 017) 221 11 Iншi 

переведення ? 285 125 7 911 3 174 767 ? 3 890 (300 867) ? ? Iншi переведення (знос) ? ? (372) 372 ? ? ? ? Вибуття 

? ? (338) (441) (381) ? (258) ? ? (1 418) Вибуття (знос) ? ? 336 381 ? 247 ? ? 964 Амортизацiйнi вiдрахування ? (1 

787) (13 574) (846) (2 252) (2) (15 094) ? (1 277) (34 832) Балансова вартiсть на 1 сiчня 2017 р. ? 317 510 32 788 

11 549 8 671 14 13 990 6 071 5 856 396 449 Первiсна (переоцiнена) вартiсть ? 328 262 62 502 14 527 15 088 41 43 

608 6 071 11 356 481 455 Знос на кiнець звiтного перiоду ? (10 752) (29 714) (2 978) (6 417) (27) (29 618) ? (5 

500) (85 006) Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає: за 2016 р. ? 34 690 тис. грн., 

за 2015 р. ? 12 496 тис. грн. Станом на 31 грудня 2016 року вiдхилення справедливої вартостi будiвель 

визначеної у вiдповiдностi з Мiжнародними стандартами оцiнки та МСФЗ згiдно звiту ТОВ «Вектор оцiнки» 

(сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi № 15383/13 вiд 18 жовтня 2013 року) вiд балансової вартостi не є 

суттєвим (менше 10%). Примiтка 13. Iншi фiнансовi активи Таблиця 13.1. Iншi фiнансовi активи 31 грудня 

2016 р. 31 грудня 2015 р. Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 14 385 6 403 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими банками 20 487 ? Грошовi кошти з обмеженим правом 



використання 159 312 37 657 Iншi фiнансовi активи 7 517 7 338 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових 

активiв (21 486) (582) Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резервiв 180 215 50 816 В статтi «Грошовi 

кошти з обмеженим правом використання» станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв вiдображенi кошти 

грошового покриття, розмiщенi на рахунках в банку-кореспондентi Deutsche Bank, з метою забезпечення 

вiдкриття Deutsche Bank резервного акредитива на користь Мiжнародної платiжної системи «MasterCard 

International Incorporated» та «Visa International» для здiйснення розрахункiв, а також кошти розмiщенi на 

рахунках «MasterCard International Incorporated» та «Visa International». Таблиця 13.2. Аналiз змiни резерву пiд 

знецiнення iнших фiнансових активiв за звiтний перiод Рух резервiв Дебiторська заборго-ванiсть за 

операцiями з iншими банками Грошовi кошти з обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи 

Усього Залишок за станом на початок перiоду ? ? (582) (582) Збiльшення резерву пiд знецiнення протягом 

перiоду (19 147) (1 278) (496) (20 921) Списання безнадiйної заборгованостi ? ? 17 17 Залишок за станом на 

кiнець перiоду (19 147) (1 278) (1 061) (21 486) Таблиця 13.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших 

фiнансових активiв за попереднiй перiод Рух резервiв Iншi фiнансовi активи Усього Залишок за станом на 

початок перiоду (181) (181) Збiльшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (497) (497) Списання 

безнадiйної заборгованостi 96 96 Залишок за станом на кiнець перiоду (582) (582) ? Таблиця 13.4. Аналiз 

кредитної якостi iнших фiнансових активiв за звiтний перiод Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть 

за операцiями з платiжними картками Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iншими банками Грошовi 

кошти з обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього Непрострочена та незнецiнена 

заборгованiсть: 14 385 1 340 159 312 6 578 181 615 Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 14 385 

1 340 159 312 ? 175 037 Малi компанiї ? ? ? 6 578 6 578 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi: ? 19 

147 ? 939 20 086 - iз затримкою платежу до 31 дня ? ? ? 114 114 - iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв ? ? ? 

100 100 - iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв ? 19 147 ? 132 19 279 - iз затримкою платежу вiд 184 до 365 

(366) днiв ? ? ? 246 246 - iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв ? ? ? 347 347 Усього iнших 

фiнансових активiв до вирахування резерву 14 385 20 487 159 312 7 517 201 701 Резерв пiд знецiнення iнших 

фiнансових активiв ? (19 147) (1 278) (1 061) (21 486) Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 14 

385 1 340 158 034 6 456 180 215 Таблиця 13.5. Аналiз кредитної якостi iнших фiнансових активiв за попереднiй 

перiод Найменування статтi Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками Грошовi кошти 

з обмеженим правом користування Iншi фiнансовi активи Усього Непрострочена та незнецiнена 

заборгованiсть: 6 403 37 657 6 755 50 815 Великi клiєнти з кредитною iсторiєю бiльше 2 рокiв 6 403 37 657 ? 44 

060 Малi компанiї ? ? 6 755 6 755 Заборгованiсть знецiнена на iндивiдуальнiй основi: ? ? 583 583 - iз затримкою 

платежу до 31 дня ? ? 45 45 - iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв ? ? 192 192 - iз затримкою платежу вiд 93 

до 183 днiв ? ? 77 77 - iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв ? ? 136 136 - iз затримкою платежу 

бiльше нiж 366 (367) днiв ? ? 133 133 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 6 403 37 657 7 

338 51 398 Резерв пiд знецiнення iнших фiнансових активiв ? ? (582) (582) Усього iнших фiнансових активiв за 

мiнусом резерву 6 403 37 657 6 756 50 816 Примiтка 14. Iншi активи Таблиця 14.1. Iншi активи 31 грудня 2016 

р. 31 грудня 2015 р. Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 20 379 ? Витрати майбутнiх 

перiодiв 7 074 4 847 Передоплата за послуги 5 229 1 106 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 2 543 

9 229 Дорогоцiннi метали 1 999 1 251 Матерiали 1 639 1 109 Iншi активи 1 190 141 Резерв пiд iншi активи (1 

501) (1 152) Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 38 552 16 531 Таблиця 14.2. Аналiз змiни резерву пiд 

знецiнення iнших активiв за звiтний перiод Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 

Передоплата за послуги Всього Залишок за станом на початок перiоду (925) (227) (1 152) 

(Збiльшення)/зменшення резерву на зменшення корисностi протягом перiоду 916 (1 265) (349) Залишок за 

станом на кiнець перiоду (9) (1 492) (1 501) Таблиця 14.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за 

попереднiй перiод Рух резервiв Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги 

Всього Залишок за станом на початок перiоду (151) (240) (391) (Збiльшення)/зменшення резерву на зменшення 

корисностi протягом перiоду (809) (16) (825) Списання безнадiйної заборгованостi 35 29 64 Залишок за станом 

на кiнець перiоду (925) (227) (1 152) Примiтка 15. Необоротнi активи, утримуванi для продажу Таблиця 15.1. 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Необоротнi активи, 

утримуванi для продажу Житлова нерухомiсть 633 7 127 Земельнi дiлянки ? 9 046 Комерцiйна нерухомiсть ? 4 

206 Усього необоротних активiв, утримуваних для продажу 633 20 379 Банк класифiкує необоротний актив як 

утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї 

продажу, а не поточного використання. Активи, якi вiдповiдають критерiям утримуваних для продажу, 

включають активи: якi знаходились у якостi застави за кредитами i були переданi Банку у власнiсть вiдповiдно 

до судових рiшень чи позасудового врегулювання, чи придбанi Банком та класифiкованi як активи для 

продажу, або щодо яких Банком прийнято рiшення класифiкувати необоротнi активи як утримуванi для 

продажу на пiдставi того, що стан активiв, у якому вони перебувають, дає змогу здiйснити негайний продаж i є 

високий ступiнь iмовiрностi їх продажу протягом року з дати класифiкацiї. Станом на 31 грудня 2016 року 

вiдхилення справедливої вартостi активiв, утримуваних для продажу, згiдно звiту ТОВ «Вектор оцiнки» 

(сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi № 15383/13 вiд 18 жовтня 2013 року) вiд балансової вартостi не є 

суттєвим (менше 10%). Банк не визнавав у звiтностi зменшення корисностi обєктiв. ? У звiтному роцi, 



вiдповiдно до вимог МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть» активи на 

суму 20 379 тис. грн. були переведенi до категорiї Iншi активи, крiм того Банк прийняв у власнiсть шляхом 

набуття права володiння заставою, яку вiн утримував як забезпечення майно на суму 2 437 тис. грн. та 

реалiзував майно за балансовою вартiстю ? 1 803 тис. грн. Протягом 2015 року було реалiзовано майно за 

справедливою вартiстю 110 457 тис. грн., яке набуте Банком за правами володiння заставою у 2013-2014 

роках. Результат реалiзацiї розкрито в Примiтцi 28. Примiтка 16. Кошти банкiв Таблиця 16.1. Кошти банкiв 31 

грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв 245 091 7 565 

Кредити, що отриманi: - короткостроковi 4 028 ? Усього коштiв iнших банкiв 249 119 7 565 До складу коштiв 

банкiв включенi нарахованi процентнi витрати: ? станом на 31 грудня 2016 року у сумi 59 тис. грн. ? станом на 

31 грудня 2015 року у сумi 0 тис. грн. Протягом звiтного року у Банку вiдсутнi ОВДП якi надано як 

забезпечення своїх зобов'язань за отриманими кредитами. (Примiтка 35) Примiтка 17. Кошти клiєнтiв Таблиця 

17.1. Кошти клiєнтiв 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Iншi юридичнi особи 3 370 392 1 404 378 Поточнi 

рахунки 1 230 062 522 734 Строковi кошти 2 140 330 881 644 Фiзичнi особи 2 363 977 1 137 913 Поточнi 

рахунки 181 186 87 266 Строковi кошти 2 182 791 1 050 647 Усього коштiв клiєнтiв 5 734 369 2 542 291 До 

складу коштiв клiєнтiв включенi нарахованi процентнi витрати: ? станом на 31 грудня 2016 року у сумi 86 350 

тис. грн. ? станом на 31 грудня 2015 року у сумi 27 669 тис. грн. Станом на кiнець звiтного року загальний 

обсяг коштiв, що був залучений вiд 10 найбiльших клiєнтiв Банку, становив 1 972 705 тис. грн., що склало 34% 

вiд загального обсягу коштiв клiєнтiв, залучених Банком (2015: 997 282 тис. грн., що що склало 39% вiд 

загального обсягу коштiв клiєнтiв). Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв кошти клiєнтiв у сумi 190 177 тис. 

грн. та 358 205 тис. грн., вiдповiдно, утримувались як забезпечення зобов’язань за наданими кредитами, 

гарантiями, авалями та акредитивами. ? Таблиця 17.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної 

дiяльностi Вид економiчної дiяльностi 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Сума % Сума % Фiзичнi особи 2 

363 977 47,41 1 137 913 44,75 Фiнансова дiяльнiсть 852 249 14,86 385 834 15,18 Переробна промисловiсть 544 

136 9,49 199 319 7,84 Виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води 496 777 8,66 44 749 1,76 

Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 425 728 7,42 196 332 7,72 

Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 359 380 6,27 202 423 7,96 Сiльське 

господарство, мисливство, лiсове господарство 210 978 3,68 330 031 12,98 Iншi 481 144 2,21 45 690 1,81 Усього 

коштiв клiєнтiв 5 734 369 100 2 542 291 100 Примiтка 18. Борговi цiннi папери, емiтованi банком Таблиця 18.1. 

Борговi цiннi папери, емiтованi банком 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Облiгацiї, випущенi на 

внутрiшньому ринку 119 071 22 368 Депозитнi сертифiкати 801 087 536 634 Усього 920 158 559 002 Станом на 

31 грудня 2016 року облiгацiї складались з: Серiя Процентна ставка Дата випуску Дата погашення Номiнальна 

вартiсть Неаморти-зована премiя/ дисконт Нарахованi вiдсотки до сплати Балансова вартiсть E 18% 1 серпня 

2014 р. 9 серпня 2019 р. 31 864 264 801 32 929 D 20% 30 квiтня 2013 р. 21 травня 2018 р. 84 249 ? 1 893 86 142 

Усього 116 113 264 2 694 119 071 Станом на 31 грудня 2015 року облiгацiї складались з: Серiя Процентна 

ставка Дата випуску Дата погашення Номiнальна вартiсть Неаморти-зована премiя/ дисконт Нарахованi 

вiдсотки до сплати Балансова вартiсть E 30% 1 серпня 2014 р. 9 серпня 2019 р. 15 750 ? 634 16 384 C 19% 24 

березня 2011 р. 17 березня 2016 р. 5 948 (41) 46 5 953 D 22% 30 квiтня 2013 р. 21 травня 2018 р. 30 ? 1 31 

Усього 21 728 (41) 681 22 368 Примiтка 19. Iншi залученi кошти Таблиця 19.1. Iншi залученi кошти 31 грудня 

2016 р. 31 грудня 2015 р. Кредити, що отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй 73 747 3 628 

Усього 73 747 3 628 Протягом 2016 року Банк отримав кредит вiд нерезидента САНДЕТЕЛЛI ЛIМIТЕД згiдно 

договору позики № 3 вiд 28 квiтня 2016 року на суму 2 000 тис. доларiв США пiд 9% рiчних та 662 тис. євро 

пiд 8,5% рiчних згiдно договору позики № 4 вiд 30 травня 2016 року. Протягом 2015 року Банк отримав кредит 

вiд нерезидента АКВЕРI ЛIМIТЕД згiдно договору позики № 3 вiд 26 жовтня 2015 року на суму 150 тис. 

доларiв США пiд 9% рiчних. ? Примiтка 20. Резерви за зобов'язаннями Таблиця 20.1. Змiни резервiв за 

зобов'язаннями за звiтний перiод Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру Усього Залишок на початок 

перiоду 383 383 Збiльшення резерву 220 220 Залишок на кiнець перiоду 603 603 Таблиця 20.2. Змiни резервiв 

за зобов'язаннями за попереднiй перiод Рух резервiв Зобов'язання кредитного характеру Усього Залишок на 

початок перiоду ? ? Формування та/або збiльшення резерву 383 383 Залишок на кiнець перiоду 383 383 Резерв 

пiд зобов’язання сформовано за гарантiями, наданими клiєнтам, якi станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв не 

потребують виконання. Примiтка 21. Iншi фiнансовi зобов'язання Таблиця 21.1. Iншi фiнансовi зобов'язання 

Найменування статтi 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Кредиторська заборгованiсть за операцiями з 

платiжними картками 64 057 5 896 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 48 293 29 

008 Розрахунки по операцiях клiєнтiв 19 316 4 962 Кошти в розрахунках iнших банкiв 6 311 ? Похiднi 

фiнансовi зобов'язання в торговому портфелi банку 4 583 2 592 Iншi фiнансовi зобов'язання 2 728 1 721 Усього 

iнших фiнансових зобов'язань 145 288 44 179 Примiтка 22. Iншi зобов'язання Таблиця 22.1. Iншi зобов’язання 

31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 8 610 

4 681 Кредиторська заборгованiсть перед Фондом гарантування вкладiв фiзичних осiб 6 944 4 610 Доходи 

майбутнiх перiодiв 3 793 1 678 Кредиторська заборгованiсть за послуги 2 954 1 396 Кредиторська 

заборгованiсть з придбання активiв 778 74 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм 

податку на прибуток 606 1 076 Iнша заборгованiсть 377 53 Усього 24 062 13 568 ? Примiтка 23. 



Субординований борг Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв субординований борг був представлений 

наступним чином: Кредитор Валюта Номiнальна сума Термiн погашення Процентна ставка, % Балансова 

вартiсть 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. ТОВ «ТД «Схiдний» UAH 10 000 3 квiтня 2028 р. 5 10 042 10 042 

ТОВ «ТД «Схiдний» UAH 15 000 3 квiтня 2028 р. 5 15 064 15 064 ТОВ «ТД «Схiдний» UAH 30 000 3 квiтня 

2028 р. 5 30 127 30 127 САНДЕТЕЛЛI ЛIМIТЕД USD 10 000 9 лютого 2025 р. 8,5 273 866 241 740 Усього 329 

099 296 973 Примiтка 24. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. 

шт.) Простi акцiї Емiсiйний дохiд Усього Залишок на початок попереднього перiоду 4 400 220 000 11 220 011 

Збiльшення статутного капiталу за рахунок нерозподiленого прибутку ? 88 000 ? 88 000 Залишок на кiнець 

попереднього перiоду (залишок на початок звiтного перiоду) 4 400 308 000 11 308 011 Залишок на кiнець 

звiтного перiоду* 4 400 308 000 11 308 011 Станом на 31 грудня 2016 кiлькiсть випущених i сплачених акцiй 

становить 4 400 000 штук. Номiнальна вартiсть однiєї акцiї складає 70 (сiмдесят) гривень. Акцiї на пред'явника 

та привiлейованi акцiї Банком не випускались. Банк випускає простi iменнi акцiї. Вiдповiдно до Статуту Банку 

cтатутний капiтал подiлено на 4 400 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 70 гривень кожна, якi 

розподiляються мiж акцiонерами. Акцiонери Банку мають право: ? брати участь в управлiннi справами Банку в 

порядку, визначеному в Статутi та внутрiшнiх положеннях Банку; ? брати участь у розподiлi прибутку Банку 

та одержувати його частку (дивiденди). Право отримувати частку прибутку (дивiденди) пропорцiйно кiлькостi 

належних їм акцiй мають особи, якi є акцiонерами на початок строку виплати дивiдендiв; ? отримувати повну 

та достовiрну iнформацiю про дiяльнiсть Банку; ? розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, 

визначеному чинним законодавством України; ? переважне право на придбання додатково випущених Банком 

акцiй в кiлькостi, пропорцiйнiй частцi акцiонера у статутному капiталi Банку у випадку приватного 

розмiщення акцiй Банку; ? вносити пропозицiї щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборiв 

акцiонерiв Банку; ? у разi лiквiдацiї Банку отримати частину вартостi його майна, пропорцiйну кiлькостi 

належних їм акцiй. У 2016 року вiдбулось збiльшення капiталу на 300 000 тис. грн. станом на 31 грудня 2016 

року данi внески облiковуються як Незареєстрованi внески до статутного капiталуu. У 2015 роцi вiдбулось 

збiльшення статутного капiталу до розмiру 308 000 тис. грн. за рахунок нерозподiленого прибутку шляхом 

збiльшення номiнальної вартостi акцiй до 70,00 грн. ? Характер та призначення iнших фондiв Резерв 

переоцiнки основних засобiв використовується для вiдображення збiльшення справедливої вартостi будiвель, а 

також зменшення цiєї вартостi, але тiльки в тiй мiрi, в якiй таке зменшення пов'язане з попереднiм 

збiльшенням вартостi того ж активу, ранiше вiдображене у складi капiталу. Резерв переоцiнки iнвестицiйними 

цiнних паперiв в портфелi Банку на продаж Даний фонд вiдображає змiну справедливої вартостi iнвестицiй, в 

портфелi банку на продаж. Резервний фонд Резервний фонд формується вiдповiдно до українських 

нормативних вимог за загальними банкiвськими ризикам, включаючи майбутнi збитки та iншi непередбаченi 

ризики i умовнi зобов'язання. Фонд був сформований вiдповiдно до Статуту Банку, що передбачає створення 

фонду для зазначених цiлей в розмiрi не менше 5% вiд статутного капiталу Банку до досягнення ним розмiру 

регулятивного капiталу Банку. Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв залишок резервiв переоцiнки включає 

тiльки резерв переоцiнки основних засобiв. Примiтка 25. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх 

погашення Найменування статтi Примiтки 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Менше нiж 12 мiсяцiв Бiльше 

нiж 12 мiсяцiв Усього Менше нiж 12 мiсяцiв Бiльше нiж 12 мiсяцiв Усього АКТИВИ Грошовi кошти та їх 

еквiваленти 6 1 068 059 ? 1 068 059 439 182 ? 439 182 Кошти в iнших банках 7 ? ? ? 125 605 ? 125 605 Кредити 

та заборгованiсть клiєнтiв 8 3 992 235 1 486 110 5 478 345 1 878 112 863 433 2 741 545 Цiннi папери в портфелi 

банку на продаж 9 435 270 ? 435 270 24 469 ? 24 469 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 10 460 870 ? 

460 870 220 171 ? 220 171 Iнвестицiйна нерухомiсть 11 ? 68 489 68 489 ? 71 280 71 280 Дебiторська 

заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток ? ? ? 927 ? 927 Вiдстрочений податковий актив 30 ? 2 668 

2 668 ? 3 653 3 653 Основнi засоби та нематерiальнi активи 12 ? 396 449 396 449 ? 99 113 99 113 Iншi фiнансовi 

активи 13 53 695 126 520 180 215 50 816 ? 50 816 Iншi активи 14 38 552 ? 38 552 16 531 ? 16 531 Необоротнi 

активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 15 633 ? 633 20 379 ? 20 379 Усього активiв 6 049 

314 2 080 236 8 129 550 2 776 192 1 037 479 3 813 671 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Кошти банкiв 16 249 119 ? 249 119 7 

565 ? 7 565 Кошти клiєнтiв 17 5 492 887 241 482 5 734 369 2 222 275 320 016 2 542 291 Борговi цiннi папери, 

емiтованi банком 18 781 008 139 150 920 158 337 684 221 318 559 002 Iншi залученi кошти 19 73 747 ? 73 747 3 

628 ? 3 628 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 725 ? 725 ? ? ? Резерви за зобов'язаннями 20 603 

? 603 378 5 383 Iншi фiнансовi зобов'язання 21 145 288 ? 145 288 44 179 ? 44 179 Iншi зобов'язання 22 24 059 3 

24 062 13 568 ? 13 568 Субординований борг 23 2 191 326 908 329 099 1 966 295 007 296 973 Усього 

зобов'язань 6 769 627 707 543 7 477 170 2 631 243 836 346 3 467 589 Примiтка 26. Процентнi доходи та витрати 

2016 р. 2015 р. ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 842 089 453 355 Кошти в iнших 

банках 14 798 17 946 Заборгованiсть з фiнансового лiзингу (оренди) 11 971 15 909 Кореспондентськi рахунки в 

iнших банках 8 640 7 358 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 4 931 6 334 Депозити та кредити 

овернайт в iнших банках 566 5 895 882 995 506 797 Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж 13 704 7 

964 13 704 7 964 Усього процентних доходiв 896 699 514 761 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ Строковi кошти 

фiзичних осiб (221 950) (133 736) Строковi кошти юридичних осiб (182 783) (110 733) Поточнi рахунки (87 

615) (31 121) Борговi цiннi папери, що емiтованi банком (65 437) (45 000) Iншi залученi кошти (4 311) (2 754) 



Строковi кошти iнших банкiв (2 144) (381) Депозити овернайт iнших банкiв (430) (747) Кореспондентськi 

рахунки (31) (3) Iншi (24 573) (19 737) Усього процентних витрат (589 274) (344 212) Чистий процентний дохiд 

307 425 170 549 Примiтка 27. Комiсiйнi доходи та витрати 2016 р. 2015 р. КОМIСIЙНI ДОХОДИ 

Розрахунково-касовi операцiї 94 984 41 147 За операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв 

для клiєнтiв 13 468 9 452 Гарантiї наданi 2 727 473 Операцiї з цiнними паперами 544 434 Iншi 7 642 1 003 

Усього комiсiйних доходiв 119 365 52 509 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ Розрахунково-касовi операцiї (43 348) (17 

997) Гарантiї наданi (466) (539) Операцiї з цiнними паперами (97) (103) Iншi (1 874) (317) Усього комiсiйних 

витрат (45 785) (18 956) Чистий комiсiйний дохiд 73 580 33 553 Примiтка 28. Iншi операцiйнi доходи Примiтки 

2016 р. 2015 р. Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi 11 8 857 7 100 Результат вiд 

дострокового викупу власних облiгацiй 3 943 ? Погашення ранiше списаної за рахунок резерву безнадiйної 

заборгованостi 8 3 516 2 722 Дохiд вiд операцiйного лiзингу (оренди) 3 383 977 Штрафи, пенi отриманi 941 77 

Дохiд пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за справедливою вартiстю 686 1 742 Дохiд вiд 

реалiзацiї активiв на продаж 670 7 535 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв ? 114 

Iншi 1 424 879 Усього операцiйних доходiв 23 420 29 838 Примiтка 29. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 

витрати Примiтки 2016 р. 2015 р. Витрати на утримання персоналу (162 773) (88 658) Витрати на оперативний 

лiзинг (оренду) (36 303) (18 615) Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 11, 12 (35 960) (20 

432) Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (29 175) (21 693) Витрати на 

утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (23 

666) (12 044) Професiйнi послуги (23 594) (8 095) Прощення заборгованостi за рахунок витрат (23 254) ? Iншi 

витрати, пов'язанi з основними засобами (11 335) (6 310) Витрати iз страхування (8 887) (4 217) Господарськi 

витрати (6 300) (4 012) Витрати на маркетинг та рекламу (5 693) (11 638) Витрати пiдчас первiсного визнання 

фiнансових зобов'язань за справедливою вартiстю (4 874) - Витрати пiдчас первiсного визнання фiнансових 

активiв за справедливою вартiстю (3 604) (7 087) Iншi (39 085) (15 205) Усього адмiнiстративних та iнших 

операцiйних витрат (414 503) (218 006) Примiтка 30. Витрати на податок на прибуток Таблиця 30.1. Витрати з 

податку на прибуток 2016 р. 2015 р. Поточний податок на прибуток 3 192 3 201 Змiна вiдстроченого податку 

на прибуток, пов'язана з: 985 (1 790) - виникненням чи списанням тимчасових рiзниць 985 (1 790) Усього 

витрати з податку на прибуток 4 177 1 411 Таблиця 30.2. Узгодження суми облiкового прибутку та суми 

податкового прибутку 2016 р. 2015 р. Прибуток до оподаткування 10 476 2398 Умовна сума податкових 

прибуткiв при застосуваннi дiючої ставки 1 886 432 Коригування облiкового прибутку: Вплив iнших рiзниць, 

що не враховуються в податковому облiку: облiк цiнних паперiв, рiзниця облiку резервiв 2 291 979 Витрати з 

податку на прибуток 4 177 1 411 Ставка оподаткування у 2016 роцi як i у 2015 роцi складала 18%. Таблиця 

30.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових 

зобов'язань за звiтний перiод Залишок 31 грудня 2015 р. Визнанi в прибутках/ збитках Залишок 31 грудня 2016 

р. Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi 

податковi збитки на майбутнi перiоди 3 653 (985) 2 668 Основнi засоби 1 832 1 673 3 505 Витрати та доходи 

майбутнiх перiодiв 1 673 (2 510) (837) Нарахованi доходи (витрати) 148 (148) ? Чистий вiдстрочений 

податковий актив (зобов'язання) 3 653 (985) 2 668 Таблиця 30.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням 

вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за попереднiй перiод Залишок 31 

грудня 2014 р. Визнанi в прибутках/ збитках Залишок 31 грудня 2015 р. Податковий вплив тимчасових 

рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 

1 863 1 790 3 653 Основнi засоби 1 378 454 1 832 Резерви пiд знецiнення активiв (2 509) 2 510 ? Витрати та 

доходи майбутнiх перiодiв ? 1 673 1 673 Нарахованi доходи (витрати) 1 062 (915) 148 Перенесенi податковi 

збитки на майбутнi перiоди 1 932 (1 932) ? Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 1 863 1 790 3 

653 Примiтка 31. Прибуток на одну просту акцiю Таблиця 31.1. Чистий та скоригований прибуток на одну 

просту акцiю Примiтки 2016 р. 2015 р. Прибуток, що належить власникам простих акцiй банку 6 298 987 

Прибуток за рiк 6 298 987 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 24 4 400 4 400 Чистий 

прибуток на одну просту акцiю (гривень) 1,43 0,22 Скоригований чистий прибуток на одну просту акцiю 

(гривень) 1,43 0,22 Примiтка 32. Операцiйнi сегменти Вiдповiдно до МСФЗ 8, операцiйнi сегменти ? це 

компоненти суб'єкта бiзнесу, якi беруть участь у комерцiйнiй дiяльностi, внаслiдок якої суб'єкт 

господарювання може отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операцiйнi результати регулярно 

переглядає особа, вiдповiдальна за прийняття операцiйних рiшень, i стосовно яких є у наявностi окрема 

фiнансова iнформацiя. Сегмент ? це вiдокремлюваний компонент бiзнесу Банку, який займається або 

постачанням послуг чи продуктiв (сегмент бiзнесу), або наданням послуг чи постачанням продуктiв в межах 

конкретного економiчного середовища (географiчний сегмент), який зазнає ризикiв та забезпечує 

прибутковiсть. Основним форматом Банку для вiдображення у звiтностi сегментної iнформацiї є сегменти 

бiзнесу. Операцiї Банку в основному зосередженi в Українi. Банк визнає наступнi звiтнi сегменти: ? послуги 

корпоративним клiєнтам; ? послуги фiзичним особам; ? послуги банкам; ? iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть; 

? iншi операцiї. Сегмент «iншi операцiї» має важливе значення для Банку в цiлому (забезпечує дiяльнiсть 

iнших сегментiв тощо) й iнформацiя про нього є суттєвою. Доходами звiтного сегмента Банк визнає дохiд, 

який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та вiдповiдну частину доходу банку, що може бути вiднесена до 



сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi або вiд операцiй мiж iншими сегментами в межах одного банку. Доходи 

звiтних сегментiв наводяться за вирахуванням податку на додану вартiсть, акцизного збору, iнших зборiв i 

вирахувань з доходу. До складу доходiв звiтних сегментiв не включаються доходи вiд надзвичайних подiй та 

дохiд з податку на прибуток.? Витратами звiтного сегмента Банк визнає витрати, пов’язанi з основною 

дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, та вiдповiдну частину витрат, що можуть бути 

обґрунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи витрати вiд зовнiшньої дiяльностi, та витрати, пов’язанi з 

операцiями за iншими сегментами в межах одного банку. Проте, якщо витрати на рiвнi Банку пов’язанi лише з 

одним сегментом, то такi витрати Банк визнає витратами сегмента (якщо вони пов’язанi з операцiйною 

дiяльнiстю сегмента i їх можна прямо вiднести до сегмента або обґрунтовано розподiлити на нього). У 

звiтному роцi в Банку доходи i витрати (процентнi, комiсiйнi, торговi) вiдображалися на рахунках 

бухгалтерського облiку у розрiзi звiтних сегментiв. Показники неподiбних сегментiв включаються до складу 

нерозподiлених статей «Нерозподiленi суми», з використанням яких узгоджуються вiдповiднi показники 

дiяльностi звiтних сегментiв i Банку в цiлому. До нерозподiлених статей вiдносяться також суми витрат, якi не 

включаються до витрат за сегментами: витрати на сплату податку на прибуток; загальнi адмiнiстративнi 

витрати, та iншi витрати, що виникають на рiвнi Банку та вiдносяться до Банку в цiлому. Iнформацiя щодо 

доходiв, витрат, активiв та зобов'язань звiтних сегментiв наведена нижче. Таблиця 32.1. Доходи, витрати та 

результати звiтних сегментiв за звiтний перiод Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi 

сегменти та операцiї Усього Послуги корпора-тивним клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвести-цiйна 

банкiвська дiяльнiсть Послуги банкам 2 3 4 5 6 8 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 836 135 129 565 24 333 35 265 

14 186 1 039 484 Процентнi доходи 786 027 68 032 18 635 24 004 1 896 699 Комiсiйнi доходи 50 108 57 452 544 

11 261 - 119 365 Iншi операцiйнi доходи - 4 081 5 154 14 185 23 420 Усього доходiв сегментiв 836 135 129 565 

24 333 35 265 14 186 1 039 484 Процентнi витрати (265 014) (231 645) (65 437) (27 178) ? (589 274) 

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (113 376) (2 902) ? 15 418 ? (100 

860) Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi ? ? ? (19 147) (844) (19 991) Результат 

вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток 

або збиток ? ? ? 84 914 ? 84 914 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж ? ? 2 142 ? ? 

2 142 Результат вiд операцiй з iноземною валютою ? ? ? ? (14 834) (14 834) Результат вiд переоцiнки операцiй з 

iноземною валютою ? ? ? ? 69 401 69 401 Комiсiйнi витрати (2 083) (21 215) (97) (1 982) (20 408) (45 785) 

Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями (220) ? ? ? ? (220) Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати ? ? ? 

? (414 503) (414 503) Витрати на податок на прибуток - - - - (4 177) (4 177) РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА Прибуток 

/ (збиток) 455 442 (126 197) (39 059) 87 290 (371 178) 6 298 Таблиця 32.2. Доходи, витрати та результати 

звiтних сегментiв за попереднiй перiод Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та 

операцiї Усього Послуги корпора-тивним клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвести-цiйна банкiвська 

дiяльнiсть Послуги банкам Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 487 246 42 401 23 561 34 753 9 147 597 108 Процентнi 

доходи 445 462 23 803 14 298 31 198 ? 514 761 Комiсiйнi доходи 36 517 12 004 433 3 555 ? 52 509 Iншi 

операцiйнi доходи 5 267 6 594 8 830 ? 9 147 29 838 Усього доходiв сегментiв 487 246 42 401 23 561 34 753 9 

147 597 108 Процентнi витрати (157 375) (137 952) (46 130) (2 755) ? (344 212) Вiдрахування до резерву пiд 

знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (129 952) (5 007) ? 15 720 ? (119 239) Вiдрахування до резерву 

пiд знецiнення дебiторської заборгованостi ? ? ? ? (1 322) (1 322) Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових 

iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток ? ? ? 27 849 ? 27 849 

Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж ? ? 569 ? ? 569 Результат вiд операцiй з 

iноземною валютою ? ? ? ? 21 710 21 710 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою ? ? ? ? 57 

280 57 280 Комiсiйнi витрати ? (15 552) (642) (2 762) ? (18 956) Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями 

(383) ? ? ? ? (383) Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати ? ? (7 087) ? (210 919) (218 006) Витрати на 

податок на прибуток ? ? ? ? (1 411) (1 411) РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА Прибуток 199 536 (116 110) (29 729) 72 

805 (125 515) 987 Таблиця 32.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за звiтний перiод Найменування 

статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього Послуги корпора-тивним клiєнтам 

Послуги фiзичним особам Iнвести-цiйна банкiвська дiяльнiсть Послуги банкам АКТИВИ СЕГМЕНТIВ Активи 

сегментiв 5 351 587 274 118 896 140 1 100 914 ? 7 622 759 Необоротнi активи, утримуванi для продажу ? 21 012 

? ? ? 21 012 Усього активiв сегментiв 5 351 587 295 130 896 140 1 100 914 ? 7 643 771 Нерозподiленi активи ? ? 

? ? 485 779 485 779 Усього активiв 5 351 587 295 130 896 140 1 100 914 485 779 8 129 550 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

СЕГМЕНТIВ Зобов'язання сегментiв 3 763 707 2 438 323 993 905 260 014 ? 7 455 949 Нерозподiленi 

зобов'язання ? ? ? ? 21 221 21 221 Усього зобов'язань 3 763 707 2 438 323 993 905 260 014 21 221 7 477 170 

IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI Капiтальнi iнвестицiї ? ? ? ? 334 641 334 641 Амортизацiя ? ? ? ? (35 960) (35 960) 

Iншi негрошовi доходи (витрати) ? ? ? ? 3 516 3 516 Таблиця 32.4. Активи та зобов’язання звiтних сегментiв за 

попереднiй перiод Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього 

Послуги корпора-тивним клiєнтам Послуги фiзичним особам Iнвести-цiйна банкiвська дiяльнiсть Послуги 

банкам АКТИВИ СЕГМЕНТIВ Активи сегментiв 2 641 260 111 922 244 640 602 444 1 523 3 601 789 

Необоротнi активи, утримуванi для продажу (чи групи вибуття) ? 20 379 ? ? ? 20 379 Усього активiв сегментiв 

2 641 260 132 301 244 640 602 444 1 523 3 622 168 Нерозподiленi активи ? ? ? ? 191 503 191 503 Усього активiв 



2 641 260 132 301 244 640 602 444 193 026 3 813 671 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ Зобов'язання сегментiв 1 

730 740 1 148 772 562 630 10 156 ? 3 452 298 Зобов'язання груп вибуття ? ? ? ? ? ? Усього зобов'язань сегментiв 

1 730 740 1 148 772 562 630 10 156 ? 3 452 298 Нерозподiленi зобов'язання ? ? ? ? 15 291 15 291 Усього 

зобов'язань 1 730 740 1 148 772 562 630 10 156 15 291 3 467 589 IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI Капiтальнi 

iнвестицiї ? ? ? ? 2 878 2 878 Амортизацiя ? ? ? ? (20 432) (20 432) Iншi негрошовi доходи (витрати) ? ? ? ? 2 722 

2 722 Таблиця 32.5. Iнформацiя про географiчнi регiони 2016 р. 2015 р. Україна Iншi країни Усього Україна 

Iншi країни Усього Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 1 031 006 ? 1 031 006 590 021 ? 590 021 Основнi засоби 396 

449 ? 396 449 99 113 ? 99 113 Примiтка 33. Управлiння фiнансовими ризиками Загальнi засади побудови 

системи ризик-менеджменту Банку Полiтика та системи управлiння ризиками Банку постiйно переглядаються 

й удосконалюються вiдповiдно до змiн органiзацiйної структури Банку, ринкових умов та банкiвських 

продуктiв. Процес управлiння ризиками стосується кожного працiвника Банку. Прийняття рiшення про 

проведення будь якої банкiвської операцiї здiйснюється тiльки пiсля всебiчного аналiзу ризикiв, що виникають 

в результатi проведення такої операцiї. Працiвники Банку, що здiйснюють вiд iменi Банку операцiї, що несуть 

ризик, поiнформованi про ризик операцiї та здiйснюють iдентифiкацiю, аналiз i оцiнку ризикiв перед 

здiйсненням операцiї. В Банку дiють внутрiшнi нормативнi документи, що регламентують порядок здiйснення 

всiх операцiй, що несуть ризик. Проведення нових банкiвських операцiй при вiдсутностi внутрiшнiх 

нормативних документiв Банку або вiдповiдних рiшень Колегiальних органiв, що регламентують порядок їх 

здiйснення, не допускається. Головним завданням системи управлiння ризиками Банку є мiнiмiзацiя 

негативного впливу непередбачених подiй та явищ зовнiшнього оточення на реалiзацiю стратегiчних завдань 

Банку, запобiгання зниженню ринкової вартостi Банку та фiнансових результатiв його дiяльностi. Банк вважає, 

що управлiння ризиками у наш час формує фiлософiю бiзнесу, є невiд'ємною частиною корпоративної 

культури та повинне мати прямий вплив на структуру побудови бiзнес ? процесiв, ключовi параметри 

планування та цiноутворення в Банку. З точки зору ризик-менеджменту, банкiвська дiяльнiсть зводиться до 

прийняття ризику й отримання за це вiдповiдної компенсацiї. ? Комплекс дiй з ризик-менеджменту має на метi 

забезпечити досягнення таких цiлей: ? ризики мають бути зрозумiлими та усвiдомлюватися Банком i його 

керiвництвом; ? ризики мають бути в межах рiвнiв толерантностi, установлених Спостережною Радою, 

Правлiнням, iншими повноважними колегiальними органами Банку; ? рiшення з прийняття ризику мають 

вiдповiдати стратегiчним завданням дiяльностi Банку; ? рiшення з прийняття ризику мають бути конкретними 

i чiткими; ? очiкувана дохiднiсть має компенсувати прийнятий ризик; ? стимули для досягнення високих 

результатiв дiяльностi мають узгоджуватися з рiвнем толерантностi до ризику. Процес управлiння ризиками 

охоплює всi види дiяльностi Банку та є безперервним процесом аналiзу ситуацiї та оточення, в яких виникають 

ризики, i прийняття управлiнських рiшень щодо впливу на самi ризики та на рiвень уразливостi Банку до таких 

ризикiв. Банк видiляє наступнi категорiї ризикiв, що мають суттєвий вплив на дiяльнiсть Банку: ? кредитний 

ризик; ? ризик лiквiдностi; ? операцiйний ризик; ? ринковий ризик (валютний, процентний, цiновий). 

Кредитний ризик Базою побудови системи управлiння кредитним ризиком є Кредитна полiтика Банку. 

Полiтика спрямована на формування якiсного та збалансованого кредитного портфеля, який забезпечує 

прибуткове вкладення наявних ресурсiв Банку шляхом забезпечення оптимального спiввiдношення рiвня 

ризику та дохiдностi вiд проведення кредитних операцiй. Розрiзняють iндивiдуальний та портфельний 

кредитний ризики. Iндивiдуальний кредитний ризик. Джерелом iндивiдуального кредитного ризику є окремий 

контрагент Банку ? позичальник, боржник, емiтент цiнних паперiв. В залежностi вiд виду контрагента 

розрiзняють: Ризик позичальника, Ризик контрагента, Ризик емiтента, Ризик країни. Портфельний кредитний 

ризик. Полягає в можливому зменшеннi вартостi певної сукупностi активiв Банку (портфеля), якi несуть 

кредитний ризик. Виникає внаслiдок загальних змiн в платоспроможностi боржникiв Банку (позичальникiв, 

контрагентiв, емiтентiв або країн їх мiсцезнаходження), якi мають зобов’язання по активам в портфелi Банку, i 

якi реалiзуються в зменшенi вартостi портфеля Банку. Управлiння кредитними ризиками Банку здiйснюється 

за допомогою наступних iнструментiв: ? застосування лiмiтiв на прийняття кредитних рiшень для кожного 

окремого кредитного органу, для окремих кредитних продуктiв, на одного позичальника/групу позичальникiв, 

на окремий сектор (галузь) економiки; ? унiфiкацiя процедур проведення кредитного аналiзу та 

документування кредитних операцiй (процедури кредитного аналiзу унiфiкованi в Банку в залежностi вiд 

розмiру кредитної операцiї та типу кредитного продукту); ? регулярне проведення кредитного монiторингу на 

iндивiдуальному рiвнi, що дає змогу вчасно виявити загрози знецiнення кредитних вкладень та вжити заходiв 

для зменшення можливих втрат Банку. З метою своєчасного виявлення та належного управлiння кредитним 

ризиком у Банку впроваджувалась система монiторингу кредитiв. В корпоративному секторi монiторинг 

кредитних ризикiв здiйснюється iз використанням таких основних iнструментiв, як щоквартальний монiторинг 

фiнансово-економiчного стану (згiдно вимог НБУ), перiодичний контроль потенцiйно проблемної 

заборгованостi, щомiсячний контроль роботи iз проблемною заборгованiстю, процедура перiодичного 

перегляду суттєвих заборгованостей, що представляє собою щорiчний (або частiший в разi необхiдностi) 

процес повного аналiзу дiяльностi позичальника та передбачає можливiсть змiни умов кредитної операцiї за 

його результатами. ? Банк протягом звiтного перiоду дотримувався нормативiв кредитного ризику, 

встановлених НБУ. Станом на кiнець дня 31 грудня 16р. значення нормативiв становили: ? Норматив 



максимально розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) ? 19,72% (2015: 23,57%) (нормативне 

значення ? не бiльше 25%); ? Норматив великих кредитних ризикiв (Н8) ? 207,70% (2015: 284,79%) 

(нормативне значення ? не бiльше 800%); ? Норматив максимально розмiру кредитного ризику за операцiями з 

пов’язаними з Банком особами (Н9) ? 11,59% (2015: 19,62%) (нормативне значення ? не бiльше 25%). 

Ринковий ризик Ринковi ризики ? iснуючi або потенцiйнi ризики збиткiв або зменшення капiталу Банку, що 

виникають внаслiдок несприятливих змiн ринкових факторiв (вiдсоткових ставок, валютних курсiв, 

котирувань цiнних паперiв, кредитних спредiв, цiн на товари та iнше). Банк подiляє ринковi ризики на 

наступнi види: процентний, валютний i цiновий ризики. Процентний ризик ? iснуючий або потенцiйний ризик 

збиткiв або зменшення капiталу Банку, що виникає внаслiдок несприятливих змiн вiдсоткових ставок. Цей 

ризик впливає як на прибутковiсть Банку (в короткостроковiй перспективi), так i на його економiчну вартiсть 

(в довгостроковiй перспективi). Валютний ризик ? iснуючий або потенцiйний ризик збиткiв або зменшення 

капiталу Банку, що виникає внаслiдок несприятливих коливань курсiв iноземних валют i цiн на банкiвськi 

метали. Цiновий ризик ? iснуючий або потенцiйний ризик збиткiв або зменшення капiталу Банку, що виникає 

внаслiдок несприятливих змiн ринкових котирувань цiнних паперiв, цiн на товари та iнше. Управлiння 

ризиком лiквiдностi та ринковими ризиками проводиться централiзовано на рiвнi Головного офiсу Банку. 

Безпосередньо у процесi управлiння задiянi Комiтет з управлiння активами та пасивами, Казначейство та 

Департамент ризик-контролю. З метою забезпечення ефективностi процесу в Банку iмплементовано систему 

наступних компонентiв управлiння ризиками: ? внутрiшнi нормативнi документи (полiтики управлiння 

ризиками, положення про антикризове управлiння та порядок взаємодiї пiдроздiлiв в умовах кризи лiквiдностi, 

методика розрахунку розривiв лiквiдностi, методики проведення стрес-тестування ризикiв); ? процедури 

управлiння ризиком лiквiдностi та ринковими ризиками, засоби контролю рiвня ризику; ? iнформацiйнi 

системи для зберiгання та оброблення даних; ? набiр форм управлiнської звiтностi. Для реалiзацiї 

оперативного управлiння ризиком лiквiдностi та ринковими ризиками в Банку функцiонує система 

iнструментiв обмеження ризику: ? нормативи та лiмiти НБУ; ? лiмiтування розривiв лiквiдностi 

(абсолютний/кумулятивний розрив); ? норматив розмiщення поточних пасивiв; ? лiмiти на абсолютний розмiр 

операцiй за певними строками та видами; ? загальна довга/коротка валютна позицiя, валютна позицiя в розрiзi 

валют; ? стрес-тестування та моделювання лiквiдностi з подальшим прийняттям рiшень щодо обмежень на 

структуру активiв та пасивiв. Нормативи Нацiонального банку України, стан ГЕП-розривiв та розподiл пасивiв 

в фондуваннi статей активних операцiй використовуються як головнi показники для контролю ризику 

лiквiдностi та ринкових ризикiв. ? Валютний ризик ? ризик негативного впливу змiн у валютних курсах або 

iнших вiдповiдних факторiв ризику на вартiсть активiв та пасивiв Банку, зокрема, фiнансових iнструментiв. 

Керiвництво визначає лiмiти ризикiв по валютах та загальний прийнятний рiвень ризику за позицiями 

«овернайт», якi щоденно контролюються та порiвнюються з лiмiтами довгої/короткої вiдкритої позицiї, 

встановленими НБУ. Фактичне значення нормативiв довгої та короткої валютної позицiї станом на 31 грудня 

2016 року рiвне: ? Л13-1 ? 0,5285% (2015: 0,3408%) (нормативне значення ? не бiльше 1%); ? Л13-2 ? 0,0720% 

(2015: 0,1557%) (нормативне значення ? не бiльше 10%). Таблиця 33.1. Аналiз валютного ризику 31 грудня 

2016 р. 31 грудня 2015 р. Монетарнi активи Монетарнi зобов'язання Похiднi фiнансовi iнструменти Чиста 

позицiя Монетарнi активи Монетарнi зобов'язання Похiднi фiнансовi iнструменти Чиста позицiя Долари США 

2 790 101 2 530 641 (266 826) (7 366) 1 801 009 1 555 089 (245 216) 704 Євро 545 910 545 741 ? 169 203 385 206  

122 ? (2 737) Фунти стерлiнгiв 111 38 ? 73 1 180 744 ? 436 Iншi 4 813 2 002 ? 2 811 9 018 7 435 ? 1 583 Усього 3 

340 935 3 078 422 (266 826) (4 313) 2 014 592 1 769 390 (245 216) (14) У розрахунку розмiру валютних позицiй 

було використану управлiнську модель, яка враховує валютнi резерви Банку та зобов’язання валютного 

характеру. Iншi валюти включають переважно росiйськi рублi. Поданi у таблицi похiднi фiнансовi iнструменти 

? це монетарнi фiнансовi активи та монетарнi фiнансовi зобов’язання, що показанi окремо для вiдображення 

загального валютного ризику Банку. Позицiя Банку по валютних похiдних iнструментах ? це справедлива 

вартiсть на кiнець звiтного перiоду сум у вiдповiднiй валютi, яку Банк погодився купити (позитивна сума) або 

продати (негативна сума) до згортання позицiй та здiйснення розрахункiв з контрагентом. Суми з розбивкою 

за валютами показанi розгорнуто. Чиста загальна сума являє собою справедливу вартiсть похiдних 

iнструментiв. Наведений вище аналiз включає лише монетарнi активи та зобов’язання. На думку керiвництва, 

iнвестицiї в iнструменти капiталу та немонетарнi активи не призведуть до виникнення суттєвого валютного 

ризику. Таблиця 33.2. Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного 

курсу гривнi до iноземних валют, що встановленi на звiтну дату, за умови, що всi iншi змiннi характеристики 

залишаються фiксованими 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Вплив на прибуток/ (збиток) Вплив на власний 

капiтал Вплив на прибуток/ (збиток) Вплив на власний капiтал Змiцнення долара США на 53% (3 904) (3 904) 

373 373 Послаблення долара США на 13% 958 958 (92) (92) Змiцнення євро на 53% 90 90 (1 451) (1 451) 

Послаблення євро на 15% (25) (25) 411 411 Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв на 15% 433 433 238 

238 Послаблення iнших валют та банкiвських металiв на 15% (433) (433) (238) (238) Вплив на капiтал 

валютних курсiв вiдбувається через змiни в прибутках та збитках. Банк розраховує розмiр впливу на капiтал 

через складання звiту щодо аналiзу чутливостi портфеля фiнансових iнструментiв до можливої змiни 

валютних курсiв. Для розрахунку за 2016 рiк враховано, що волатильнiсть курсу доллара складе 53% ? верхня 



межа та 15% ? нижня межа, євро 53% ? верхня межа та 13% ? нижня межа, iнших валют 15%. Для оцiнки 

чутливостi портфеля фiнансових iнструментiв до можливої змiни валютних курсiв за 2015 рiк була врахована 

наступна середня волатильнiсть курсу: доллара 53%/13%, євро 53%/15%, для iнших валют 15%.? Таблиця 33.3. 

Змiна прибутку або збитку та власного капiталу в результатi можливих змiн офiцiйного курсу гривнi до 

iноземних валют, що встановлений як середньозважений курс, за умови, що всi iншi змiннi характеристики 

залишаються фiксованими Середньозважений валютний курс звiтного перiоду Середньозважений валютний 

курс попереднього перiоду Вплив на прибуток/ (збиток) Вплив на власний капiтал Вплив на прибуток/ 

(збиток) Вплив на власний капiтал Змiцнення долара США на 53% (4 150) (4 150) 410 410 Послаблення долара 

США на 15% 1 018 1 018 (101) (101) Змiцнення євро на 53% 90 90 (1 569) (1 569) Послаблення євро на 13% 

(25) (25) 444 444 Змiцнення iнших валют та банкiвських металiв на 15% 444 444 237 237 Послаблення iнших 

валют та банкiвських металiв на 15% (444) (444) (237) (237) Процентний ризик Банк розглядає процентний 

ризик як ризик негативного впливу змiн у номiнальних вiдсоткових ставках або iнших вiдповiдних факторiв 

ризику на вартiсть активiв, пасивiв та деривативiв, пов‘язаних з вiдсотковою ставкою. Основною цiллю 

управлiння процентним ризиком є зниження впливу змiн у вiдсоткових ставках на вартiсть капiталу шляхом 

обмеження та скорочення розмiру можливих збиткiв, якi Банк може понести за вiдкритими позицiями у 

зв’язку iз змiною ситуацiї на фiнансових ринках. Таблиця 33.4. Загальний аналiз процентного ризику На 

вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1 до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс. Бiльше року Усього Звiтний перiод Усього фiнансових 

активiв 2 818 113 2 383 946 808 070 1 612 630 7 622 759 Усього фiнансових зобов'язань 3 532 176 2 051 675 1 

160 386 707 543 7 451 780 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець звiтного перiоду (714 063) 332 

271 (352 316) 905 087 170 979 Попереднiй перiод Усього фiнансових активiв 1 150 321 1 247 160 340 876 863 

432 3 601 788 Усього фiнансових зобов'язань 1 267 700 998 123 351 474 836 341 3 453 638 Чистий розрив за 

процентними ставками на кiнець попереднього перiоду (117 379) 249 037 (10 598) 27 091 148 150 В таблицi 

залишки вiдображенi за балансовою вартiстю за датами перегляду процентних ставок вiдповiдно до договорiв 

чи термiнiв погашення залежно вiд того, яка з дат є бiльш ранньою. У Банку вiдсутнi iнструменти з 

плаваючою процентною ставкою i, вiдповiдно, суми вiдображенi в таблицi згiдно графiкiв погашення кредитiв 

та термiнiв закiнчення депозитiв. Суть управлiння процентним ризиком в Банку полягає в балансуваннi 

портфелiв процентних активiв та пасивiв за строками до погашення та мiнiмiзацiї наявних розривiв, що мають 

негативний вплив на прибуток Банку в залежностi вiд очiкуваної поведiнки тренду ринкових ставок. Основний 

горизонт оцiнки прогнозованого розмiру процентних ставок лежить в межах до 1 року. Вiдсотковий ризик 

Банку оцiнюється через розрахунок суми можливих втрат внаслiдок змiни процентних ставок протягом 365 

днiв при припущеннi, щодо збiльшення/зменшення ставок. Кумулятивний результат негативних змiн 

процентного прибутку протягом 365 днiв визначає рiвень можливих втрат (суму вiдсоткового ризику) Банку. З 

метою бiльш детального аналiзу Банк будує в декiлькох варiантах стрес-сценарiї за припущенням змiн ставок 

щомiсячно у розрiзi валют, аналiзуючи iсторичнi данi коливань ринкових ставок. Результатом таких тестувань 

є оцiнка розмiру максимальних втрат у кожному випадку для обраного горизонту дослiдження. За оцiнкою 

Банку наявнi розриви мiж процентними активами та зобов’язаннями є прийнятними з позицiї розмiру 

вiдсоткового ризику та його впливу на регулятивний капiтал.? Таблиця 33.5. Монiторинг процентних ставок за 

фiнансовими iнструментами 2016 р. 2015 р. Гривня Долари США Євро Гривня Долари США Євро Активи 

Кошти в iнших банках 17,9 ? ? 19,0 10,2 ? Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 23,1 10,1 11,6 25,1 13,3 12,0 

Борговi цiннi папери в портфелi банку на продаж ? 7,1 ? ? 8,0 ? Борговi цiннi папери в портфелi банку до 

погашення 13,3 ? ? 19,0 ? ? Зобов'язання Кошти банкiв 15,0 ? ? 17,8 ? ? Кошти клiєнтiв: 14,9 5,9 4,6 16,4 5,6 5,6 

- поточнi рахунки 13,4 3,1 1,1 6,8 2,1 1,5 - строковi кошти 15,4 6,3 5,2 21,2 7,4 7,2 Борговi цiннi папери, 

емiтованi банком 19,0 7,8 6,0 22,0 8,2 7,6 Iншi залученi кошти ? 9,0 ? ? 9,0 ? Субординований борг 5,0 8,5 ? 5,0 

8,5 ? Нарахування процентiв здiйснюється за фiксованою ставкою. Географiчний ризик Банк розглядає 

географiчний ризик як ризик понесення Банком збитку в результатi невиконання договiрних зобов’язань 

клiєнтами або контрагентами, якi належать до певної країни i, вiдповiдно, пiдпадають пiд ризики, притаманнi 

цiй країнi. Географiчний ризик не притаманний дiяльностi Банку в зв’язку з тим, що Банк не має фiлiй та 

представництв в iнших країнах i веде свою дiяльнiсть тiльки на територiї України, за виключенням вiдкриття 

кореспондентських рахункiв в зарубiжних банках та iнших фiнансових активiв, в складi яких в основному 

вiдображенi кошти грошового покриття, розмiщенi на рахунку в банку-кореспондентi Deutsche Bank, з метою 

забезпечення вiдкриття Deutsche Bank резервного акредитива на користь Мiжнародної платiжної системи 

«MasterCard International Incorporated» та «Visa International» для здiйснення розрахункiв. Таблиця 33.6. Аналiз 

географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за звiтний перiод Найменування статтi Україна 

ОЕСР Iншi країни Усього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 709 180 356 421 2 458 1 068 059 Кошти в 

iнших банках ? ? ? ? Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 5 478 345 ? ? 5 478 345 Цiннi папери в портфелi банку 

на продаж 435 270 ? ? 435 270 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 460 870 ? ? 460 870 Iншi фiнансовi 

активи 22 407 157 790 18 180 215 Усього фiнансових активiв 7 106 072 514 211 2 476 7 622 759 Зобов'язання 

Кошти банкiв 249 119 ? ? 249 119 Кошти клiєнтiв 5 375 668 280 358 421 5 734 369 Борговi цiннi папери, 

емiтованi банком 920 158 ? ? 920 158 Iншi залученi кошти ? ? 73 747 73 747 Iншi фiнансовi зобов'язання 145 

174 96 18 145 288 Субординований борг 55 233 ? 273 866 329 099 Усього фiнансових зобов'язань 6 745 352 376 



706 052 7 451 780 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 360 720 513 835 (703 576) 170 979 

Зобов'язання кредитного характеру 4 183 704 ? ? 4 183 704 ? Таблиця 33.7. Аналiз географiчної концентрацiї 

фiнансових активiв та зобов'язань за попереднiй перiод Найменування статтi Україна ОЕСР Iншi країни 

Усього Активи Грошовi кошти та їх еквiваленти 415 618 16 374 7 190 439 182 Кошти в iнших банках 125 605 ? 

? 125 605 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 2 741 545 ? ? 2 741 545 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 

24 469 ? ? 24 469 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 220 171 ? ? 220 171 Iншi фiнансовi активи 13 

370 37 441 5 50 816 Усього фiнансових активiв 3 540 778 53 815 7 195 3 601 788 Зобов'язання Кошти банкiв 7 

565 ? ? 7 565 Кошти клiєнтiв 2 539 866 98 2 327 2 542 291 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 559 002 ? ? 

559 002 Iншi залученi кошти ? ? 3 628 3 628 Iншi фiнансовi зобов'язання 44 165 6 8 44 179 Субординований 

борг 55 234 ? 241 739 296 973 Усього фiнансових зобов'язань 3 205 832 104 247 702 3 453 638 Чиста балансова 

позицiя за фiнансовими iнструментами 334 947 53 711 (240 507) 148 151 Зобов'язання кредитного характеру 1 

197 279 ? ? 1 197 279 Активи, зобов’язання та потенцiйнi зобов’язання, пов’язанi з кредитуванням, були 

класифiкованi виходячи з країни, в якiй знаходиться контрагент. Грошовi кошти у касi були класифiкованi 

вiдповiдно до країни їх фiзичного знаходження. Операцiйний ризик Операцiйнi ризики притаманнi всiм 

продуктам, видам дiяльностi, процесам, обчислювальним системам i телекомунiкацiйним мережам Банку. 

Мета управлiння операцiйними ризиками ? мiнiмiзацiя можливих втрат Банку з урахуванням вартостi 

контролю ризикiв. Визначення прiоритетних заходiв з контролю операцiйних ризикiв реалiзується економiчно 

ефективно, з оцiнкою спiввiдношення витрат на впровадження контрольних процедур i розмiрiв можливих 

втрат: вартiсть заходiв контролю та мiнiмiзацiї операцiйного ризику повинна бути менше величини можливих 

втрат Банку вiд цього ризику. Увесь процес управлiння ризиками нерозривно пов'язаний з бiзнес-процесами та 

операцiями Банку i орiєнтований на пошук i прийняття конкретних рiшень з їх оптимiзацiї, якi дозволять 

мiнiмiзувати можливi збитки. З метою реалiзацiї системи управлiння операцiйними ризиками в Банку створено 

пiдроздiл операцiйного ризик-менеджменту, на який покладено обов’язки координацiї та реалiзацiї процесу 

iдентифiкацiї, оцiнки, контролю та монiторингу операцiйних ризикiв. Забезпечення оперативного управлiння 

операцiйними ризиками здiйснює постiйно дiючий колегiальний орган ? Комiсiя з управлiння операцiйними 

ризиками. Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi ? це ризик, який виникає в разi неспроможностi Банку виконати 

свої зобов’язання в належнi строки та в належному обсязi не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. 

Управлiння ризиком лiквiдностi проводиться централiзовано, консолiдовано та в розрiзi валют. Суб’єкти 

управлiння лiквiднiстю Банку ? Комiтет з управлiння активами та пасивами (КУАП), Казначейство, бiзнес-

пiдроздiли, Департамент ризик-контролю. КУАП в межах делегованих повноважень здiйснює координацiю 

дiй всiх пiдроздiлiв, задiяних в процесi управлiння, шляхом розгляду вiдповiдної управлiнської звiтностi та 

прийняття управлiнських рiшень, спрямованих на забезпечення ефективностi управлiння ризиком лiквiдностi. 

З метою контролю лiквiдностi здiйснюється оцiнка контрактних та очiкуваних грошових потокiв, аналiзуються 

розриви лiквiдностi, здiйснюється планування та прогнозування лiквiдностi Банку. ? Управлiння ризиком 

лiквiдностi в АТ «ТАСКОМБАНК» здiйснюється вiдповiдно до стандартiв для запровадження яких у Банку дiє 

ряд документiв: Полiтика управлiння ризиком лiквiдностi, що затверджена рiшенням Спостережної Ради, 

Положення про антикризове управлiння та порядок взаємодiї пiдроздiлiв в умовах кризи лiквiдностi, 

Методика розрахунку розривiв лiквiдностi, Методика проведення стрес-тестування ризику лiквiдностi, 

затвердженi рiшенням Правлiння банку, Положення про КУАП. Вищезгаданими документами описуються: ? 

визначення ризику лiквiдностi; ? фундаментальнi принципи управлiння ризиком лiквiдностi; ? процес 

управлiння; ? розподiл функцiй, повноважень та взаємодiя мiж суб‘єктами управлiння; ? порядок та частота 

звiтування; ? визначення лiмiтiв; ? стрес-тести щодо лiквiдностi та фондування; ? план дiй на випадок 

непередбачуваних обставин. Станом на 31 грудня 2016 року нормативи Нацiонального банку України, стан 

ГЕП-розривiв та розподiл пасивiв в фондуваннi статей активних операцiй використовуються як головнi 

показники для контролю ризику лiквiдностi. Протягом звiтного 2016 року Банк не мав труднощiв з 

виконанням фiнансових зобов’язань та дотримувався нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним 

банком України та внутрiшнiх обмежень встановлених КУАП. Нормативи лiквiдностi станом на 31 грудня 

2016 року мали наступнi значення: ? норматив миттєвої лiквiдностi (Н4), який розраховується як вiдношення 

високолiквiдних активiв до зобов’язань, що погашаються на вимогу. Станом на 31 грудня 2016 року цей 

норматив складав 89,61% (2015: 107,59%) при встановленому НБУ значеннi нормативу не менше 20%; ? 

норматив поточної лiквiдностi (Н5), який розраховується як вiдношення лiквiдних активiв до зобов’язань зi 

строком погашення, який не перевищує 31 календарний день. Станом на 31 грудня 2016 року цей норматив 

складав 82,37% (2015: 80,48%) при встановленому НБУ значеннi нормативу не менше 40%; ? норматив 

короткострокової лiквiдностi (Н6), який розраховується як вiдношення лiквiдних активiв до зобов’язань зi 

строком погашення до одного року. Станом на 31 грудня 2016 року цей норматив складав 90,02% (2015: 

99,55%) при встановленому НБУ значеннi нормативу не менше 60%. Таблиця 33.8. Аналiз фiнансових 

зобов'язань за строками погашення за звiтний перiод Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 

3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Кошти банкiв 245 091 4 165 ? ? ? 249 256 

Кошти клiєнтiв 2 214 534 939 046 2 477 341 314 841 298 5 946 060 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 277 

266 69 664 468 579 158 091 ? 973 600 Iншi залученi кошти 550 ? 75 317 ? ? 75 867 Субординований борг 4 387 4 



180 19 485 103 520 415 986 547 558 Iншi фiнансовi зобов'язання 140 705 ? ? ? ? 140 705 Фiнансовi гарантiї 3 766 

45 050 82 448 3 119 ? 134 383 Похiднi фiнансовi iнструменти, що погашаються шляхом поставки базового 

активу: - Вимоги за похiдними iнструментами (267 603) ? ? ? ? (267 603) - Зобов’язання за похiдними 

iнструментами 272 186 ? ? ? ? 272 186 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 2 

890 882 1 062 105 3 123 170 579 571 416 284 8 072 012 ? Таблиця 33.9. Аналiз фiнансових зобов'язань за 

строками погашення за попереднiй перiод Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 

до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Усього Кошти банкiв 7 565 ? ? ? ? 7 565 Кошти клiєнтiв 1 150 

105 379 755 837 541 346 343 381 2 714 125 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 86 981 157 481 103 656 253 

070 ? 601 188 Iншi залученi кошти 54 52 3 784 ? ? 3 890 Субординований борг 3 932 3 869 17 379 92 539 398 

993 516 712 Iншi фiнансовi зобов'язання 41 587 ? ? ? ? 41 587 Фiнансовi гарантiї 37 ? 82 792 951 ? 83 780 

Похiднi фiнансовi iнструменти, що погашаються шляхом поставки базового активу: - Вимоги за похiдними 

iнструментами (247 036) ? ? ? ? (247 036) - Зобов’язання за похiдними iнструментами 249 628 ? ? ? ? 249 628 

Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 1 292 853 541 157 1 045 152 692 903 399 

374 3 971 439 Таблиця 33.10. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi 

очiкуваних строкiв погашення за звiтний перiод Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. 

Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Термiн погашення не визначений Усього Активи Грошовi 

кошти та їх еквiваленти 1 068 059 ? ? ? ? ? 1 068 059 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 805 647 1 182 895 2 003 

693 1 403 096 83 014 ? 5 478 345 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 430 490 4 106 674 ? ? ? 435 270 Цiннi 

папери в портфелi банку до погашення 460 870 ? ? ? ? ? 460 870 Iншi фiнансовi активи 53 047 237 166 126 520 

245 ? 180 215 Усього фiнансових активiв 2 818 113 1 187 238 2 004 533 1 529 616 83 259 - 7 622 759 

Зобов'язання Кошти банкiв 245 091 4 028 ? ? ? ? 249 119 Кошти клiєнтiв 2 881 657 698 402 1 912 828 241 356 

126 5 734 369 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 257 459 78 701 444 849 139 149 ? ? 920 158 Iншi залученi 

кошти 550 73 197 ? ? ? ? 73 747 Iншi фiнансовi зобов'язання 145 230 ? 55 3 ? ? 145 288 Субординований борг 2 

190 ? ? ? 326 909 ? 329 099 Усього фiнансових зобов'язань 3 532 177 854 328 2 357 732 380 508 327 035 ? 7 451 

780 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (714 064) 332 910 (353 199) 1 149 108 (243 776) ? 170 

979 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня (714 064) (381 154) (734 352) 414 756 170 979 170 979 

Таблиця 33.11. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв 

погашення за попереднiй перiод Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 

мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Понад 5 рокiв Термiн погашення не визначений Усього Активи Грошовi кошти та їх 

еквiваленти 439 182 ? ? ? ? ? 439 182 Кошти в iнших банках 1 299 110 736 13 570 ? ? ? 125 605 Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв 424 966 833 262 619 885 853 416 10 016 ? 2 741 545 Цiннi папери в портфелi банку на 

продаж 23 942 527 ? ? ? ? 24 469 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 220 171 ? ? ? ? ? 220 171 Iншi 

фiнансовi активи 40 760 ? 10 056 ? ? ? 50 816 Усього фiнансових активiв 1 150 320 944 525 643 511 853 416 10 

016 ? 3 601 788 Зобов'язання Кошти банкiв 7 565 ? ? ? ? ? 7 565 Кошти клiєнтiв 1 127 505 343 049 751 721 319 

859 157 2 542 291 Борговi цiннi папери, емiтованi банком 86 457 153 648 97 579 221 318 ? ? 559 002 Iншi 

залученi кошти 28 3 600 ? ? ? ? 3 628 Iншi фiнансовi зобов'язання 44 179 ? ? ? ? ? 44 179 Субординований борг 

1 966 ? ? ? 295 007 ? 296 973 Усього фiнансових зобов'язань 1 267 700 500 297 849 300 541 177 295 164 ? 3 453 

638 Чистий розрив лiквiдностi на 31 грудня (117 380) 444 228 (205 789) 312 239 (285 148) ? 148 150 Сукупний 

розрив лiквiдностi на 31 грудня (117 380) 326 848 121 059 433 298 148 150 148 150 Примiтка 34. Управлiння 

капiталом Таблиця 34.1. Структура регулятивного капiталу 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Основний 

капiтал (ОК) (капiтал 1-го рiвня) (1+2+3+4), у тому числi: 608 261 306 458 Фактично сплачений 

зареєстрований статутний капiтал 308 000 308 000 Внески за незареєстрованим статутним капiталом 300 000 ? 

Розкритi резерви, що створенi або збiльшенi за рахунок нерозподiленого прибутку: 6 117 5 370 - емiсiйнi 

рiзницi 11 11 - загальнi резерви та резервнi фонди, що створюються згiдно з законами України (а саме: 

резервнi фонди) 6 106 5 359 Зменшення ОК (сума недосформованих резервiв; нематерiальних за мiнусом суми 

зносу; капiтальних вкладень у нематерiальнi активи; збиткiв минулих та поточного рокiв) у тому числi: (5 856) 

(6 912) - нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (5 856) (6 912) - капiтальнi вкладення у нематерiальнi 

активи ? ? Додатковий капiтал (капiтал 2-го рiвня) (1+2+3+4+5) 387 782 319 814 Додатковий капiтал до 

розрахунку (капiтал 2-го рiвня) (1+2+3+4+5), у тому числi: 387 782 306 458 Резерви пiд стандартну 

заборгованiсть iнших банкiв, пiд стандартну заборгованiсть за кредитами, якi наданi клiєнтам та пiд 

стандартну заборгованiсть за операцiями за позабалансовими рахунками(з урахуванням переоцiнки ОЗ) 11 884 

3 633 Результат переоцiнки основних засобiв 17 534 17 534 Розрахунковий прибуток поточного року (Рпр/п) 

17 700 3 447 Прибуток минулих рокiв 13 755 193 Субординований борг, що враховується до капiталу 326 909 

295 007 Вiдвернення (В) ? ? Регулятивний капiтал банку (РК) (I+II-III) 996 043 612 916 Мета Банку при 

управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним 

банком України та спроможностi Банку функцiонувати як безперервно дiюче пiдприємство. Полiтика Банку 

передбачає пiдтримку рiвня капiталу з метою забезпечення належної довiри з боку кредиторiв та iнших 

учасникiв ринку, а також розвитку бiзнесу в майбутньому. При цьому враховується i вплив рiвня капiталу на 

прибутки акцiонерiв, у зв’язку з чим Банк визнає необхiднiсть балансу мiж пiдвищенням прибутковостi, що є 

можливим в результатi пiдвищення спiввiдношення запозиченого та власного капiталу, i перевагами та 



стабiльнiстю, якi забезпечуються за рахунок стiйкостi позицiї капiталу. Для пiдтримання рiвня регулятивного 

капiталу Банку в 2016 роцi на збiльшення статутного капiталу спрямовано внесок в сумi 300 000,00 тис. грн. 

який станом на початок року не зареєстрований. Станом на 31 грудня 2016 року, Банк вiдповiдав нормативним 

вимогам щодо показника адекватностi регулятивного капiталу, який становив 15,82% при нормативному 

значеннi не менше 10% (2015: 19,02%). Примiтка 35. Потенцiйнi зобов'язання банку Юридичнi питання В ходi 

своєї поточної дiяльностi Банку час вiд часу доводиться виступати вiдповiдачем за позовами, що надходять до 

судових органiв у вiдношеннi до Банку. Виходячи з власної оцiнки, а також рекомендацiй внутрiшнiх та 

зовнiшнiх професiйних консультантiв, керiвництво Банку вважає, що результати таких судових справ не 

приведуть до суттєвих збиткiв для Банку, i вiдповiдно не нарахувало резерв за такими судовими справами. 

Податкове законодавство та визнання вiдстрочених податкiв В даний час в Українi дiє ряд законiв i 

нормативних актiв вiдносно рiзноманiтних податкiв i зборiв, якi стягуються як державними, так i мiсцевими 

органами влади. Податки, якi застосовуються, включають податок на прибуток, податок на додану вартiсть, 

нарахування на фонд заробiтної плати, а також iншi податки i збори. Закони, якi регулюють цi податки, часто 

змiнюються, а їх положення часто нечiткi або не розробленi. Також немає достатньої кiлькостi судових 

прецедентiв щодо цих проблем. Iснують рiзнi точки зору вiдносно тлумачення правових норм серед 

державних мiнiстерств i органiзацiй (наприклад, податкової адмiнiстрацiї та її iнспекцiй), що викликає 

загальну невизначенiсть. Правильнiсть складання податкових декларацiй, а також iншi питання дотримання 

законодавства, пiдлягають перевiрцi i вивченню з боку ряду контролюючих органiв, якi в законодавчому 

порядку уповноваженi накладати штрафи та пенi в значних обсягах. Перерахованi фактори визначають 

наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж iснують в країнах з бiльш розвиненою 

податковою системою. Керiвництво вважає, що дiяльнiсть Банку здiйснюється в повнiй вiдповiдностi з дiючим 

законодавством, що регулює його дiяльнiсть, i що Банк нарахував всi вiдповiднi податки. В тих випадках, коли 

iснує невизначенiсть вiдносно сум податкiв до сплати, нарахування проводяться виходячи з оцiнок 

керiвництва Банку на основi аналiзу iнформацiї, що є в його розпорядженнi. Таблиця 35.1. Структура 

зобов'язань з кредитування Примiтки 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Зобов’язання з кредитування, що 

наданi 4 049 924 1 147 013 Експортнi акредитиви ? 3 816 Гарантiї виданi 134 383 46 833 Резерв за 

зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням 20 (603) (383) Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, 

за мiнусом резерву 4 183 704 1 197 279 Таблиця 35.2. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют 31 грудня 

2016 р. 31 грудня 2015 р. Гривня 3 292 444 799 895 Долар США 884 520 382 148 Євро 6 740 15 236 Усього 4 

183 704 1 197 279 Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв зобов’язання з кредитування наданi клiєнтам є 

вiдкличними та безризиковими. Активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з 

володiнням, користуванням та розпорядженням ними. Примiтка 36. Похiднi фiнансовi iнструменти 

Справедливу вартiсть сум до отримання чи до вiдправлення за контрактами валютного свопу, укладеними 

Банком, на звiтну дату наведено у таблицi нижче. До таблицi включено контракти з датою розрахункiв пiсля 

вiдповiдної звiтної дати; суми за цими контрактами показано розгорнуто ? до взаємозалiку позицiй (та 

платежiв) по кожному контрагенту. Цi контракти мають короткостроковий характер. Таблиця 36.1. 

Справедлива вартiсть похiдних фiнансових iнструментiв Найменування статтi 31 грудня 2016 р. 31 грудня 

2015 р. Додатне значення справедливої вартостi Вiд'ємне значення справедливої вартостi Додатне значення 

справедливої вартостi Вiд'ємне значення справедливої вартостi Валютнi контракти свопи, в тому числi: ? (4 

583) ? (2 592) Сума вимог (гривня) ? 267 603 ? 247 036 Сума зобов’язань (дол. США) ? (272 186) ? (249 628) 

Чиста справедлива вартiсть ? (4 583) ? (2 592) Примiтка 37. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв 

Справедлива вартiсть ? це цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу зобов’язання у 

звичайнiй операцiї на головному (або найсприятливiшому) ринку на дату оцiнки за поточних ринкових умов, 

незалежно вiд того, чи спостерiгається така цiна безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншої методики 

оцiнювання. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi фiнансового iнструменту може слугувати 

його ринкова цiна. Банк розраховує справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв виходячи з наявної 

ринкової iнформацiї (якщо така iснує) та з використанням вiдповiдних методик оцiнки. Для iнтерпретацiї 

ринкової iнформацiї з метою визначення оцiночної справедливої вартостi необхiднi суб’єктивнi судження. 

Попри те, що економiка України вважається ринковою, вона продовжує демонструвати певнi особливостi, 

властивi економiцi, що розвивається, а економiчнi умови продовжують обмежувати рiвень активностi на 

фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими або вiдображати примусовi операцiї 

продажу, не вiдповiдаючи, таким чином, справедливiй вартостi фiнансових iнструментiв. При визначеннi 

справедливої вартостi фiнансових iнструментiв керiвництво Банку використало всю наявну ринкову 

iнформацiю. Методики оцiнки i допущення Нижче описанi методики та припущення, за допомогою яких було 

визначено справедливу вартiсть активiв i зобов'язань, що вiдображаються за справедливою вартiстю у 

фiнансовiй звiтностi, а також статей, якi не оцiнюються за справедливою вартiстю в звiтi про фiнансовий стан, 

але справедлива вартiсть яких розкривається. Активи, справедлива вартiсть яких приблизно дорiвнює їх 

балансовiй вартостi У випадках фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, якi є лiквiдними або мають 

короткий термiн погашення (менше трьох мiсяцiв), допускається, що їх справедлива вартiсть приблизно 

дорiвнює балансовiй вартостi. Дане припущення також застосовується до вкладiв до запитання та депозитних 



рахункiв без встановленого термiну погашення. Похiднi фiнансовi iнструменти Найбiльш часто 

застосовуються методики оцiнки, що включають моделi визначення цiни форвардiв i свопiв, що 

використовують розрахунки приведеної вартостi. Цiннi папери в портфелi банку на продаж Цiннi папери в 

портфелi банку на продаж, вартiсть яких встановлюється за допомогою методики оцiнки або моделi 

визначення цiни, представленi, головним чином, некотируваних акцiями i борговими цiнними паперами. 

Вартiсть цих активiв визначається за допомогою моделей, якi в одних випадках включають виключно данi, що 

спостерiгаються на ринку, а в iнших ? данi, як спостерiгаються, так i не спостерiгаються на ринку. Вхiднi данi, 

якi не спостерiгаються на ринку, включають припущення щодо майбутнiх фiнансових показникiв об'єкта 

iнвестицiй, характеру його ризикiв, а також економiчнi припущення, що стосуються галузi та географiчної 

юрисдикцiї, в якiй об'єкт iнвестицiй здiйснює свою дiяльнiсть. Фiнансовi активи i фiнансовi зобов'язання за 

вартостi, що облiковуються за амортизованою вартiстю Справедлива вартiсть облiгацiй, що котируються, 

базується на котируваннях на звiтну дату. Справедлива вартiсть iнструментiв, що не котируються, тобто 

кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв банкiв, коштiв клiєнтiв, боргових цiнних паперiв, емiтованих 

банком, iнших залучених коштiв, субординованого боргу, iнших фiнансових активiв та зобов'язань оцiнюється 

за допомогою дисконтування майбутнiх грошових потокiв з використанням ставок, iснуючих на звiтну дату по 

заборгованостi з аналогiчними умовами, кредитним ризиком та строком погашення. ? Основнi засоби ? будiвлi 

Справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi була визначена за допомогою методу зiставлення з ринком. Це 

означає, що оцiнка, здiйснена оцiнювачем, базується на цiнах ринкових операцiй, iстотно скоригованих з 

урахуванням вiдмiнностей в характерi, мiсцезнаходженнi або станi конкретного об'єкта нерухомостi. На дату 

оцiнки, 31 грудня 2016 року, справедлива вартiсть об'єктiв нерухомостi ґрунтується на оцiнках, виконаних 

ТОВ «Вектор Оцiнки», який є сертифiкованим незалежним оцiнювачем (сертифiкат субєкта оцiночної 

дiяльностi № 15383/13 вiд 18 жовня 2013 року). Iєрархiя джерел справедливої вартостi Результати оцiнки 

справедливої вартостi аналiзуються та розподiляються за рiвнями iєрархiї справедливої вартостi: ? 1-й рiвень ? 

оцiнка за цiнами котирування на активних ринках для iдентичних активiв або зобов’язань; ? 2-й рiвень ? 

оцiнка за цiнами котирування на подiбнi активи чи зобов’язання на активних ринках, або за цiнами 

котирування на iдентичнi/подiбнi активи чи зобов’язання на ринках, якi не є активними; ? 3-й рiвень ? оцiнка 

за методами, у яких не використовуються вхiднi данi, що спостерiгаються на вiдкритих ринках. Для 

визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв банк використовує професiйне судження. В деяких 

випадках для оцiнки справедливої вартостi використовуються вхiднi данi рiзного рiвня, в такому випадку 

оцiнка вiдноситься до тiєї категорiї в якiй знаходиться найнижчий рiвень вхiдних даних, якщо такi данi данi є 

суттєвими. ? Таблиця 37.1. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для 

методiв оцiнки активiв та зобов’язань за звiтний перiод Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними 

моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть Не визнаний дохiд/ (витрати) 

Ринковi котирування Модель оцiнки, що використовує спостережнi данi Модель оцiнки, що використовує 

показники, не пiдтвердженi ринковими даними (1-й рiвень) (2-й рiвень) (3-й рiвень) АКТИВИ Грошовi кошти 

та їх еквiваленти 134 946 933 113 ? 1 068 059 1 068 059 ? Готiвковi кошти 134 946 ? ? 134 946 134 946 ? Кошти 

в Нацiональному банку України (крiм обов’язкових резервiв) ? 151 513 ? 151 513 151 513 ? Кореспондентськi 

рахунки, депозити та кредити овернайт у банках ? 781 600 ? 781 600 781 600 ? Кредити та заборгованiсть 

клiєнтiв ? ? 5 502 116 5 502 116 5 478 345 23 771 Кредити юридичним особам ? ? 5 223 542 5 223 542 5 194 260 

29 282 Кредити фiзичним особам-пiдприємцям ? ? 23 431 23 431 25 948 (2 517) Iпотечнi кредити фiзичних осiб 

? ? 10 061 10 061 10 565 (504) Кредити на поточнi потреби фiзичним особам ? ? 130 333 130 333 131 573 (1 240) 

Iншi кредити фiзичним особам ? ? 114 749 114 749 115 999 (1 250) Цiннi папери у портфелi банку на продаж 

435 270 ? ? 435 270 435 270 ? Державнi облiгацiї 435 270 ? ? 435 270 435 270 ? Цiннi папери в портфелi банку 

до погашення ? 460 870 ? 460 870 460 870 ? Депозитнi сертифiкати НБУ ? 460 870 ? 460 870 460 870 ? Iншi 

фiнансовi активи ? ? 180 215 180 215 180 215 ? Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними 

картками ? ? 14 385 14 385 14 385 ? Грошовi кошти з обмеженим правом користування ? ? 158 034 158 034 158 

034 ? Iншi фiнансовi активи ? ? 7 796 7 796 7 796 ? Основнi засоби та нематерiальнi активи ? ? 315 778 315 778 

317 510 (1 732) Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої ? ? 315 778 315 778 317 510 (1 732) Усього активiв 

570 216 1 393 983 5 998 109 7 962 308 7 940 269 22 039 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Кошти банкiв ? 245 091 4 028 249 119 

249 119 ? Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших банкiв ? 245 091 ? 245 091 245 091 ? Кредити 

отриманi ? ? 4 028 4 028 4 028 ? Кошти клiєнтiв ? ? 5 775 268 5 775 268 5 734 369 (40 899) Iншi юридичнi особи 

? ? 3 400 225 3 400 225 3 370 393 (29 832) Фiзичнi особи ? ? 2 375 043 2 375 043 2 363 976 (11 067) Борговi цiннi 

папери, емiтованi банком ? ? 910 475 910 475 920 158 9 683 Облiгацiї, випущенi на внутрiшньому ринку ? ? 119 

071 119 071 119 071 ? Депозитнi сертифiкати ? ? 791 404 791 404 801 087 9 683 Iншi залученi кошти ? ? 73 747 

73 747 73 747 ? Кредити, отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй ? ? 73 747 73 747 73 747 ? 

Iншi фiнансовi зобов’язання ? ? 145 288 145 288 145 288 ? Кредиторська заборгованiсть за операцiями з 

платiжними картками ? ? 64 057 64 057 64 057 ? Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною 

валютою ? ? 48 293 48 293 48 293 ? Iншi фiнансовi зобов’язання ? ? 32 938 32 938 32 938 ? Субординований 

борг ? ? 329 099 329 099 329 099 ? Усього зобов’язань ? 245 091 7 237 905 7 482 996 7 451 780 (31 216) ? 

Таблиця 37.2. Справедлива вартiсть та рiвнi iєрархiї вхiдних даних, що використовувалися для методiв оцiнки 



активiв та зобов’язань за попереднiй перiод Назва статтi Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки 

Усього справедлива вартiсть Усього балансова вартiсть Не визнаний дохiд/ (витрати) Ринковi котирування 

Модель оцiнки, що використовує спостережнi данi Модель оцiнки, що використовує показники, не 

пiдтвердженi ринковими даними (1-й рiвень) (2-й рiвень) (3-й рiвень) АКТИВИ Грошовi кошти та їх 

еквiваленти 439 182 ? ? 439 182 439 182 ? Готiвковi кошти 63 674 ? ? 63 674 63 674 ? Кошти в Нацiональному 

банку України (крiм обов’язкових резервiв) 49 660 ? ? 49 660 49 660 ? Кореспондентськi рахунки, депозити та 

кредити овернайт у банках 325 848 ? ? 325 848 325 848 ? Кошти в iнших банках ? 125 605 ? 125 605 125 605 ? 

Кредити, наданi iншим банкам ? 125 605 ? 125 605 125 605 ? Кредити та заборгованiсть клiєнтiв ? 2 736 323 ? 2 

736 323 2 741 545 (5 222) Кредити юридичним особам ? 2 615 363 ? 2 615 363 2 618 240 (2 877) Кредити 

фiзичним особам-пiдприємцям ? 23 020 ? 23 020 23 020 ? Iпотечнi кредити фiзичних осiб ? 2 681 ? 2 681 4 286 

(1 605) Кредити на поточнi потреби фiзичним особам ? 33 245 ? 33 245 33 985 (740) Iншi кредити фiзичним 

особам ? 62 014 ? 62 014 62 014 ? Цiннi папери у портфелi банку на продаж 24 469 ? ? 24 469 24 469 ? Державнi 

облiгацiї 24 469 ? ? 24 469 24 469 ? Цiннi папери в портфелi банку до погашення ? 220 171 ? 220 171 220 171 ? 

Депозитнi сертифiкати НБУ ? 220 171 ? 220 171 220 171 ? Iншi фiнансовi активи ? 50 816 ? 50 816 50 816 ? 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками ? 6 403 ? 6 403 6 403 ? Грошовi кошти з 

обмеженим правом користування ? 37 657 ? 37 657 37 657 ? Iншi фiнансовi активи ? 6 756 ? 6 756 6 756 ? 

Основнi засоби та нематерiальнi активи ? 23 917 ? 23 917 25 491 (1 574) Будiвлi, споруди та передавальнi 

пристрої ? 23 917 ? 23 917 25 491 (1 574) Усього активiв 463 651 3 156 832 ? 3 620 483 3 627 279 (6 796) 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ Кошти банкiв ? 7 565 ? 7 565 7 565 ? Кореспондентськi рахунки та депозити овернайт iнших 

банкiв ? 7 565 ? 7 565 7 565 ? Кошти клiєнтiв ? 2 542 291 ? 2 542 291 2 542 291 ? Iншi юридичнi особи ? 1 404 

377 ? 1 404 377 1 404 377 ? Фiзичнi особи ? 1 137 914 ? 1 137 914 1 137 914 ? Борговi цiннi папери, емiтованi 

банком 559 002 ? ? 559 002 559 002 ? Облiгацiї, випущенi на внутрiшньому ринку 22 368 ? ? 22 368 22 368 ? 

Депозитнi сертифiкати 536 634 - ? 536 634 536 634 ? Iншi залученi кошти ? 3 628 ? 3 628 3 628 ? Кредити, 

отриманi вiд мiжнародних та iнших фiнансових органiзацiй ? 3 628 ? 3 628 3 628 ? Iншi фiнансовi зобов’язання 

? 44 179 ? 44 179 44 179 ? Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками ? 5 896 ? 5 896 5 

896 ? Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою ? 29 008 ? 29 008 29 008 ? Iншi 

фiнансовi зобов’язання ? 9 275 ? 9 275 9 275 ? Субординований борг ? 296 973 ? 296 973 296 973 ? Усього 

зобов’язань 559 002 2 894 636 ? 3 453 638 3 453 638 ? Примiтка 38. Подання фiнансових iнструментiв за 

категорiями оцiнки Для цiлей оцiнки МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» встановлює такi 

категорiї фiнансових активiв: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть; (б) фiнансовi активи для подальшого 

продажу; (в) фiнансовi активи, що утримуються до погашення та (г) фiнансовi активи, що облiковуються за 

справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Фiнансовi активи за справедливою 

вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат, подiляються на двi пiд категорiї: (i) активи, 

включенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi, та (ii) активи, вiднесенi до категорiї призначених для 

торгiвлi. Нижче в таблицi наведене вивiрення класiв фiнансових активiв з категорiями оцiнки станом на 31 

грудня 2016 року. Таблиця 38.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за звiтний перiод Найменування 

статтi Кредити та дебiторська заборгованiсть Активи, доступнi для продажу Iнвестицiї, утримуванi до 

погашення Усього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 068 059 1 068 059 Кредити та заборгованiсть 

клiєнтiв: 5 478 345 ? ? 5 478 345 - кредити юридичним особам 5 194 260 5 194 260 - кредити фiзичним особам-

пiдприємцям 25 948 25 948 - iпотечнi кредити фiзичних осiб 10 565 10 565 - кредити на поточнi потреби 

фiзичним особам 131 573 131 573 - iншi кредити фiзичним особам 115 999 115 999 Цiннi папери у портфелi 

банку на продаж 435 270 435 270 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 460 870 460 870 Iншi фiнансовi 

активи: 180 215 ? ? 180 215 - дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 14 385 14 385 - 

грошовi кошти з обмеженим правом користування 158 034 158 034 - iншi фiнансовi активи 7 796 7 796 Усього 

фiнансових активiв 6 726 619 435 270 460 870 7 622 759 Таблиця 38.2. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки 

за попереднiй перiод Найменування статтi Кредити та дебiторська заборгованiсть Активи, доступнi для 

продажу Iнвестицiї, утримуванi до погашення Усього АКТИВИ Грошовi кошти та їх еквiваленти 439 182 ? ? 

439 182 Кошти в iнших банках: 125 605 ? ? 125 605 - кредити, наданi iншим банкам 125 605 ? ? 125 605 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 2 741 545 ? ? 2 741 545 - кредити юридичним особам 2 618 240 ? ? 2 618 

240 - кредити фiзичним особам-пiдприємцям 23 020 ? ? 23 020 - iпотечнi кредити фiзичних осiб 4 286 ? ? 4 286 

- кредити на поточнi потреби фiзичним особам 33 985 ? ? 33 985 - iншi кредити фiзичним особам 62 014 ? ? 62 

014 Цiннi папери у портфелi банку на продаж ? 24 469 ? 24 469 Цiннi папери в портфелi банку до погашення ? 

? 220 171 220 171 Iншi фiнансовi активи: 50 816 ? ? 50 816 - дебiторська заборгованiсть за операцiями з 

платiжними картками 6 403 ? ? 6 403 - грошовi кошти з обмеженим правом користування 37 657 ? ? 37 657 - 

iншi фiнансовi активи 6 756 ? ? 6 756 Усього фiнансових активiв 3 357 148 24 469 220 171 3 601 788 Станом на 

31 грудня 2016 та 2015 рокiв всi фiнансовi зобов'язання Банку, крiм похiдних фiнансових iнструментiв та 

облiгацiй власної емiсiї, облiкованi за амортизованою вартiстю. Похiднi фiнансовi iнструменти вiдносяться до 

категорiї оцiнки «за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат» як iнструменти, 

що утримуються для торгiвлi. ? Примiтка 39. Операцiї з пов'язаними сторонами 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. Протягом 2016 року Банк проводив операцiї з 

пов’язаними особами. Умови операцiї з пов’язаними особами не вiдрiзнялись вiд умов за аналогiчними 

операцiями з iншими контрагентами Банку. Таблиця 39.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за 

станом на кiнець звiтного перiоду Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi учасники 

(акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Кредити та заборгованiсть 

клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,001 30%) ? 56 399 371 361 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за 

станом на 31 грудня ? ? (3) (35 148) Iншi активи ? ? ? 3 840 Кошти банкiв 213 201 Кошти клiєнтiв (контрактна 

процентна ставка 0-22%) 4 222 9 885 8 615 1 176 219 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (контрактна 

процентна ставка 17%) ? ? 5 050 365 243 Iншi зобов'язання ? 8 40 10 384 Таблиця 39.2. Доходи та витрати за 

операцiями з пов'язаними сторонами за звiтний перiод Найменування статтi Материнська компанiя Найбiльшi 

учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Процентнi доходи ? 13 

314 30 426 Процентнi витрати ? (200) (1 009) (172 841) Комiсiйнi доходи 2 576 256 12 553 Вiдрахування до 

резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках ? 3 27 (34 450) Iншi операцiйнi доходи ? ? 58 3 003 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати ? ? (34 878) (232) Таблиця 39.3. Iншi права та зобов'язання за 

операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець звiтного перiоду Найменування статтi Найбiльшi 

учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Iншi зобов'язання 1 444 

1 558 392 584 Таблиця 39.4. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 

сторонами протягом звiтного перiоду Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

сторони Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 26 205 940 Сума кредитiв, погашених 

пов'язаними сторонами протягом перiоду 221 287 435 ? Таблиця 39.5. Залишки за операцiями з пов'язаними 

сторонами за станом на кiнець попереднього перiоду Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) 

банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

(контрактна процентна ставка 0,001-30%) 145 1 493 197 558 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом 

на 31 грудня (3) (30) (697) Iншi активи ? 125 64 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0 22%) 1 477 5 

372 776 783 Борговi цiннi папери, емiтованi банком (контрактна процентна ставка 17%) ? 765 222 755 Iншi 

залученi кошти (контрактна процентна ставка 9%) ? ? 3 628 Резерви за зобов'язаннями ? ? ? Iншi зобов'язання ? 

21 118 Таблиця 39.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за попереднiй перiод 

Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi 

сторони Процентнi доходи 1 145 39 107 Процентнi витрати (33) (124) (67 309) Комiсiйнi доходи 31 16 5 470 

Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (1) 620 (656) Iншi операцiйнi 

доходи ? 36 577 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати ? (21 528) (3 014) Таблиця 39.7. Iншi права та 

зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець попереднього перiоду Найменування 

статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Iншi 

зобов'язання 1 355 801 17 256 Таблиця 39.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та 

погашених пов'язаними сторонами протягом попереднього перiоду Найменування статтi Провiдний 

управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 

735 180 868 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду ? 88 686 Таблиця 39.9. 

Виплати провiдному управлiнському персоналу 31 грудня 2016 р. 31 грудня 2015 р. Витрати Нараховане 

зобов'язання Витрати Нараховане зобов'язання Поточнi виплати працiвникам 34 910 2 097 21 405 1 352 

Виплати пiд час звiльнення 70 ? 122 ?  

 


