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 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із 

змінами) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння 

АТ"АБ"РАДАБАНК" 

 

 

 

Грiгель Андрiй Валерiйович 
(посада)  (підпис)  (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"РАДАБАНК" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21322127 

4. Місцезнаходження: 49069, Україна, Дніпропетровська обл., - р-н, мiсто Днiпро, проспект 

Олександра Поля, 46 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0562387660, 0562387652 

6. Адреса електронної пошти: t.savran@radabank.com.ua 

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та 

рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за 

наявності): Рішення наглядової ради емітента від 19.04.2021, 190421-5 

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб,  уповноважених надавати інформаційні 

послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої 

інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна 

установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, 

DR/00001/APA 

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

Річну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://www.radabank.com.ua/ru/finans

ovaya-otchetnost/ 30.04.2021 

(URL-адреса сторінки) (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря X 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента X 

8. Штрафні санкції щодо емітента  

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення X 

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв)  

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій X 

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів X 

22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих 

акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права 

голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі X 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

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

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

26. Інформація про вчинення значних правочинів X 

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



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

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. 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 станом на кінець звітного року  

38. 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  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

До складу регулярної рiчної iнформацiї АТ "АБ"РАДАБАНК" (далi - Емiтент, Банк) не 

включенi наступнi форми з таких причин: 

3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - не надаються, оскiльки 

протягом звiтного року Банк не приймав участi у створеннi юридичних осiб. 

8. Iнформацiя про штрафнi санкцiї щодо емiтента не надається, оскiльки протягом звiтного 

року до Банку  штрафнi санкцiї не застосовувалися. 

10.3 Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та вiдсоток акцiй (часток, паїв) 

станом на кiнець звiтного перiоду 31.12.2020 засновники емiтента не являються акцiонерами. 

14. Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй: iнформацiя не 

надається, оскiльки змiн протягом звiтного 2020 року не вiдбувалося. 

15. Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, повязаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй: iнформацiя не надається, 

оскiльки змiн протягом звiтного 2020 року не вiдбувалося. 

 



17. 2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента: Банк не здiйснював випуску облiгацiй.  

17. 3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, що випущенi емiтентом: Банк  не здiйснював випуск 

iнших цiнних паперiв. 

17. 4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери: Банк не випускав i не розмiщував похiдних цiнних 

паперiв. 

17. 5) Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв -  Банк не випускав i не 

розмiщував боргових цiнних паперiв 

17. 6) Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом протягом звiтного перiоду: 

протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював викупу власних акцiй. 

19. Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента - iнформацiя не надається, оскiльки Банк не реєстрував випуски iнших цiнних 

паперiв, крiм випуску простих iменних акцiй.  

"Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва)"- Емiтент не здiйснював емiсiї цiльових облiгацiй 

20. iнформацiю про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента  - iнформацiя не надається, оскiльки не 

має у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного 

капiталу Банку 

23. Iнформацiя про виплату дивiдендiв та iнших доходiв за цiнними паперами: За 

результатами дiяльностi Банку у 2019 рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв 

загальними зборами акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" не приймалися. 

24.2) Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента - не надається оскiльки емiтент 

здiйснює банкiвську дiяльнiсть. 

24.4) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається 

оскiльки Банк не здiйснює дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва та торгiвлi i не 

займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або 

виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв 

економiчної дiяльностi. 

24.5) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається оскiльки Банк не 

здiйснює дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва та торгiвлi i не займається видами 

дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 

розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 

25. Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв  не надається, оскiльки Банком протягом звiтного 2020 року рiшень з данних 

питань не приймалося. 

26. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв: 

19.06.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 190620-1) прийнято 

рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi значних правочинiв, 

якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 

вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої пiдтвердженої 

рiчної фiнансової звiтностi банку), щодо залучення банком коштiв вiд Нацiонального банку 

України за операцiями з рефiнансування за Генеральним кредитним договором, укладеним з 

Нацiональним банком України. Фактична дата правочину  14.08.2020  сума 100 000 тис.грн 

та 11.09.2020 сума 80 000 тис.грн.; 

02.11.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 021120-1) прийнято 

рiшення про наступне: Надати згоду на вчинення БАНКОМ правочинiв (у тому числi значних 

правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 

до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi БАНКУ), 

щодо проведення операцiй своп процентної ставки вiдповiдно до Положення про проведення 

Нацiональним банком України на мiжбанкiвському ринку операцiй своп процентної ставки. 



Фактична дата правочину  11.12.2020  сума 100 000 тис. грн.; 

07.04.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 070420-1) прийнято 

рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi значних правочинiв, 

якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 

вiдсоткiв, але менша нiж 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої пiдтвердженої 

рiчної фiнансової звiтностi банку), щодо залучення банком коштiв вiд Нацiонального банку 

України за операцiями з рефiнансування за Генеральним кредитним договором, укладеним з 

Нацiональним банком України та встановити максимально можливий розмiр зобов'язань за 

Генеральним кредитним договором з Нацiональним банком України у сумi 350 000 000,00 грн. 

(триста п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок), а з урахуванням вартостi пулу заставлених 

активiв (майна) у загальнiй сумi (сума кредиту i сума застави) 735 000 000,00 грн. (сiмсот 

тридцять п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок), що в кожний момент часу дiї означеного 

Генерального кредитного договору, складає менше 50 вiдсоткiв вартостi активiв банку за 

даними останньої пiдтвердженої рiчної фiнансової звiтностi банку. Вартiсть активiв емiтента 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 505 564 тис.грн. Спiввiдношення 

ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента 

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить - 23,2471 %.  

https://www.radabank.com.ua/wp-content/uploads/LicenziiRazresheniya/21322127_07.04.2020.pdf 

Фактична дата правочину/повiдомлення не зазначена в п.26 : На пiдставi рiшення Наглядової 

ради АТ "АБ "РАДАБАНК" вiд 07.04.2020 (протокол №070420-1) не було вчинено значного 

правочину.  

27. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не не 

надається, оскiльки Банком протягом звiтного 2020 року рiшень з данного питання не 

приймалося. 

28.Вiдомостi про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть - протягом 

звiтного перiоду правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, Банком не укладалися. 

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

випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) -  Банком не 

надається оскiльки Банк не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. 

33.Iнформацiю про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) 

такого емiтента, яка наявна в емiтента - не надається у зв'язку з тим, що станом на звiтну дату 

такi договори та/або правочини вiдсутнi. 

34.iнформацiю про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не надається у зв'язку з тим, що станом на 

звiтну дату такi договори та/або правочини вiдсутнi. 

36. та пiдпункти 1-5 п.37, п.38, п.39, п.40, п.41, п.42, п.43, п.44, п.45 Iнформацiя не надається 

тому, що у звiтному перiодi випускiв iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, 

сертифiкатiв ФОН Банк не здiйснював.  

 

Обгрунтування змiн в персональному складi посадових осiб АТ "АБ "РАДАБАНК" що 

вiдбулися протягом 2020 року: 

1. Наглядова рада  

1.1.Припинення повноважень:вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв вкцiонерiв АТ 

"АБ "РАДАБАНК" вiд 24.04.2020 (Протокол №83)  достроково припинено повноваження 

Голови Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" Городницької Тетяни Iгорiвни та членiв 

Наглядової ради Городницького Володимира Iгоревича, Жиркевича Володимира 

Володимировича, Рижкової Свiтлани Петрiвни,  Кузько Ольги Володимирiвни, Заруцької 

Олени Павлiвни. 

1.2.Обрання: вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв вкцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" 

вiд 24.04.2020 (Протокол №83) до складу Наглядової ради Банку на строк три роки обранi такi 



особи:  

1)  Городницька Тетяна Iгорiвна - акцiонер Банку; 

2)  Городницький Володимир Iгоревич - акцiонер Банку; 

3)  Рижкова Свiтлана Петрiвна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор); 

4)  Кузько Ольга Володимирiвна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор); 

5) Заруцька Олена Павлiвна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор): 

6) Гуленко Юрiй Трохимович - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор); 

7) Жиркевич Володимир Володимирович - представник акцiонера Городницького Володимира 

Iгоревича. 

1.3. Дострокове припення повноважень: Вiдповiдно до ч.1 ст. 57 Закона України "Про 

акцiонернi товариство" достроково припинено повноваження Члена Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК", акцiонера -Городницького Володимира Iгоревича у зв'язку зi смертю. 

2. Правлiння: 

2.1. Обрання:  

- Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 

10.09.2020 р., було прийнято рiшення (Протокол № 100920-1) про подовження термiну 

повноважень члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". З 14.09.2020 р. призначити на новий 

термiн повноважень, згiдно Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК, заступника Голови Правлiння, 

члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", 

громадянина України Фадєєва Василя Геннадiйовича. 

- Вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 

22.09.2020 р., було прийнято рiшення (Протокол № 220920-1) про подовження термiну 

повноважень члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". З 23.09.2020 р. призначити на новий 

термiн повноважень, згiдно Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК, Головного бухгалтера, члена 

Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", громадянина України Ахе Андрiя Тайвовича. 

 

Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати: 

- 08.04.2021р. вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" 

АТ "АБ "РАДАБАНК" (надалi - Емiтент) було отримано реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв станом на 07.04.2021р. (Вх. № 2654/2021). Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, 

вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, 

меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства а 

саме: 

1) Пакет власника акцiй Городницького Володимира Iгоревича зменшився до 0,00% 

статутного капiталу, у зв'язку зi смертю.  

2) Пакет власника акцiй Шалiт Алли Iсакiвни збiльшився до 7,521665% статутного капiталу, у 

зв'язку зi спадкуванням. 

- 19.04.2021р. вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" 

АТ "АБ "РАДАБАНК" (надалi - Емiтент) було отримано реєстр власникiв iменних цiнних 

паперiв станом на 16.04.2021р. (Вх. № 2924/2021). 

1) Пакет власника акцiй Шалiт Алли Iсакiвни зменшився до 0,00% статутного капiталу, у 

зв'язку iз укладанням договору дарування. 

2)Пакет власника акцiй Городницького Романа Олександровича збiльшився до 7,521665% 

статутного капiталу у зв'язку iз укладанням договору дарування. 

Обгрунтування змiн в персональному складi посадових осiб емiтента,  саме: 

Подовження термiну повноважень: 

1) Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 12.01.2021 р. 

(Протокол засiдання № 120121-2), було прийнято рiшення про призначення на новий термiн 

повноважень Члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", змiни вiдбулись у зв'язку iз закiнченням 

термiну повноважень. Призначено з 12.01.2021 р. Заступника Голови Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" громадянина України Бабаєва Юрiя Володимировича на новий термiн 



повноважень 

Припинення повноважень 

1) Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 23.02.2021 р., було 

прийнято рiшення (Протокол № 230221-1) про припинення повноважень заступника Голови 

Правлiння, члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", у зв'язку зi звiльненням. Припинення 

повноваження 26.02.2021 р. (останнiй робочий день) заступника Голови Правлiння, члена 

Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", громадянина України Фадєєва Василя Геннадiйовича 

2)Достроково припинено повноваження Ященко Надiї Федорiвни Члена Правлiння, 

Заступника Голови Правлiння АТ"АБ"РАДАБАНК" у зв'язку зi смертю (наказ вiд 

14.04.2021р.).  



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

  

3. Дата проведення державної реєстрації 

 03.12.1993 

4. Територія (область) 

 Дніпропетровська обл. 

5. Статутний капітал (грн)  

 200000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 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) 

 608 

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

 65.19 - Iншi види грошового посередництва 

 - - - 

 - - - 

10. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Нацiональний банку України, МФО 300001 

2) IBAN 

 UA733000010000032001119101026 

3) поточний рахунок 

 UA733000010000032001119101026 

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

рахунком у іноземній валюті 

 Raiffeisen Bank International,  Vienna, Austria, МФО 000000 

5) IBAN 

 7055092803 

6) поточний рахунок 

 7055092803 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку дії 

ліцензії (за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Банкiвськi послуги 166 14.11.2011 Нацiональний банк України  

Опис 

На пiдставi Банкiвської лiцензiї №166 вiд 14.11.2011р., виданої 

Нацiональним Банком України, Банк надає банкiвськi послуги, 

визначенi частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть". Банк має намiр i надалi продовжувати 

банкiвську дiяльнiсть у вiдповiдностi до отриманої лiцензiї. 



Термiн дiї Лiцензiї - необмежений 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами: 

брокерська дiяльнiсть 

Серiя АД № 

034429 

13.06.2012 Нацiональна комiссiя з цiнних 

паперв та фондового ринку 

 

Опис 

На пiдставi Лiцензiї виданої НКЦПФР, Банк здiйснює професiйну 

дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi цiнними паперами шляхом 

укладення торговцем цiнними паперами цивiльно-правових договорiв 

(зокрема договорiв комiсiї, доручення) щодо цiнних паперiв вiд свого 

iменi (вiд iменi iншої особи), за дорученням i за рахунок iншої особи, 

крiм випадкiв, передбачених законом. Термiн дiї Лiцензiї - 

необмежений. В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї необмежений, 

прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку депозитарна 

дiяльнiсть: депозитарна 

дiяльнiсть депозитарної 

установи 

Серiя АЕ № 

286562 

08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 

На пiдставi Лiцензiї НКЦПФР,  Банк здiйснює професiйну дiяльнiсть 

на фондовому ринку - депозитарну дiяльнiсть депозитарної установи. 

Депозитарний облiк цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних 

паперiв на рахунках у цiнних паперах депонентiв, обслуговування 

корпоративних операцiй емiтента на рахунках у цiнних паперах 

депонентiв. 

Термiн дiї Лiцензiї - необмежений. В зв'язку з тим, що строк дiї 

лiцензiї необмежений, прогноз щодо продовження термiну дiї виданої 

лiцензiї вiдсутнiй. 

 

Генеральна лiцензiя на 

здiйснення валютних операцiй 

166-3 18.01.2013 Нацiональний банк України  

Опис 

Генеральна лiцензiя дiє та поновлюється вiдповiдно до нормативно - 

правових актiв Нацiонального банку України. 

Термiн дiї Лiцензiї - необмежений 

Професiйна дiльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами : 

дилерська дiяльнiсть 

Серiя АЕ № 

294570 

04.11.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 

З 05.11.2014р. банк здiйснює професiйну дiльнiсть на фондовому 

ринку - дiяльность з торгiвлi цiнними паперами, а саме дилерська 

дiяльнiсть, на пiдставi нової  Лiцензiї, виданої Нацiональною 

комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Банк здiйснює 

професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку з торгiвлi цiнними 

паперами шляхом укладання цивiльно-правових договорiв щодо 

цiнних паперiв вiд свого iменi та за свiй рахунок з метою 

перепродажу, крiм випадкiв, передбачених законом.   

В зв'язку з тим, що строк дiї лiцензiї необмежений, прогноз щодо 

продовження термiну дiї виданої лiцензiї вiдсутнiй. 

Генеральна лiцензiя на 

здiйснення валютних операцiй 

166-4 17.02.2017 Нацiональний банк України  

Опис 

Генеральна лiцензiя дiє та поновлюється вiдповiдно до нормативно - 

правових актiв Нацiонального банку України. 

Термiн дiї Лiцензiї - необмежений 

 

13. Інформація щодо корпоративного секретаря (для акціонерних товариств) 



Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані (телефон та адреса 

електронної пошти 

корпоративного секретаря) 

1 2 3 

03.12.2018 Портна Свiтлана Володимирiвна 
+38 (0562) 38-76-89, 

s.portnaya@radabank.com.ua 

Опис 

Начальник вiддiлу корпоративного забезпечення юридичного управлiння 

Портна Свiтлана Володимирiвна обiймає посаду корпоративного секретаря 

АТ "АБ"РАДАБАНК", за сумiсництвом з 03.12.2018.  

Функцiональнi обов'язки корпоративного секретаря зазначенi у Статутi АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положеннi про Наглядову раду, Положеннi про 

Корпоративний секритарiат, Посадовiй iнструкцiї корпоративного серкетаря. 

Попереднiй досвiд роботи корпоративним секретарем - вiдсутнiй. 

Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Попереднє мiсце роботи - Начальник вiддiлу корпоративного забезпечення 

юридичного управлiння АТ "АБ"РАДАБАНК". 

Вiдповiдно законодавства та до Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК" 

корпоративний секретар є посадовою особою. 

Рiшенням Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК>  вiд 30.11.2018 (протокол 

№163-1) було прийнято рiшення про покладання обов'язкiв Корпоративного 

секретаря АТ "АБ "РАДАБАНК" з 03.12.2018 р. на начальника вiддiлу 

корпоративного забезпечення юридичного управлiння Портну Свiтлану 

Володимирiвну за сумiсництвом. 

 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Рюрiк" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 13.02.2020 

uaАA з 

прогнозом"Стабiльн

ий" 

Опис  

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Рюрiк" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 30.04.2020 

uaАА з 

прогнозом"Стабiльн

ий" 

Опис  

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Рюрiк" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 31.07.2020 

uaAA з прогнозом 

"Стабiльний" 

Опис  

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Рюрiк" 

уповноважене 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 18.11.2020 

uaAA з прогнозом 

"Стабiльний" 

Опис  

 



 

16. Судові справи емітента 
 

№ 

з/п 
Номер справи 

Найменування 

суду 
Позивач Відповідач Третя особа Позовні вимоги 

Стан розгляду 

справи 

1 904/4012/20 Господарський суд 

Днiпропетровської 

областi 

кредитор АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

боржник ТОВ 

"Виробниче 

пiдприємство 

"ГАММА" 

вiдсутнi Грошовы вимоги до Товариства 

з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Виробниче пiдприємство 

"ГАММА" (адреса: 49000, мiсто 

Днiпро, вулиця В. Липинського, 

18, офiс 405; ЄДРПОУ 

20246625) в розмiрi 19 532 

738,93 грн. по справi про 

банкрутство №904/4012/20. 

лiквiдацiйна 

процедура 

Опис: 

Справа № 904/4012/20  

Господарський суд Днiпропетровської областi 

за заявою ТОВ "Бiлд Центр Груп" (ЄДРПОУ 40093200) (кредитор) про банкрутство ТОВ "Виробниче пiдприємство "ГАММА" (ЄДРПОУ 20246625) (боржник) 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/90593413 

у цiй справi АТ "АБ "РАДАБАНК" як кредитором до боржника ТОВ "Виробниче пiдприємство "ГАММА" заявлено грошовi вимоги в розмiрi 19 532 738,93грн. 

(прострочена заборгованiсть за кредитом та процентами) 

ухвалою Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 06.10.2020 визнано грошовi вимоги Акцiонерного товариства "Акцiонерний Банк "Радабанк", м. Днiпро 

до Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Виробниче пiдприємство "ГАММА" (адреса: 49000, мiсто Днiпро, вулиця В. Липинського, 18, офiс 405; ЄДРПОУ 

20246625) в розмiрi 4 204,00 грн. судового збору (1 черга), 19 532 738, 93 грн. (4 черга).  

https://reyestr.court.gov.ua/Review/92095024 

Постановою Господарського суду Днiпропетровської областi вiд 10.02.2021 ТОВ "Виробниче пiдприємство "ГАММА"  - визнано банкрутом. 

Вiдкрити лiквiдацiйну процедуру у справi строком на 12 мiсяцiв, до 10.02.2022. 

https://reyestr.court.gov.ua/Review/94762395 

 



XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" має 29 безбалансових 

вiддiленнь, якi розташованi: 13 вiддiлень у м. Днiпро та областi, чотири вiддiлення у м. Києвi, 

три вiддiлення у м. Запорiжжя, по два вiддiлення у мiстах Львiв та Хмельницький, по одному 

вiддiленню у мiстах Одеса, Тернопiль, Черкаси, Вiнниця, Харкiв. 

Станом на 31.12.2020р. дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв  Банк не мав.  

Органiзацiйна структура Банку складається з Наглядової Ради, Правлiння Банку, Комiтетiв 

(Кредитний, Тарифний , КУАП, Комiтет з управлiння операцiйними ризиками, Комiтет з питань 

фiнансового монiторингу, Тендерна комiсiя, Комiсiя по роботi з проблемними активами), 

департаментiв, управлiнь та вiддiлiв. 

Вищим органом управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв  Банку. Виконавчим органом 

Банку, що здiйснює поточне управлiння, є Правлiння Банку. Наглядова Рада Банку здiйснює 

контроль за дiяльнiстю виконавчого органу, захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та 

учасникiв банку. 9.1.7. Органом, який проводить перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi Банку є Ревiзiйна комiсiя.Пiдроздiл внутрiшнього аудиту є складовою системи 

внутрiшнього контролю. Пiдроздiл внутрiшнього аудиту пiдпорядковується Наглядовiй радi та 

звiтує перед нею, дiє на пiдставi положення, затвердженого Наглядовою радою. 

Структура Банку побудована за принципом централiзацiї з вертикальним пiдпорядкуванням. 

Структурнi пiдроздiли Банку органiзованi з метою здiйснення операцiй, визначених в 

Банкiвськiй лiцензiї Нацiонального банку України №166 вiд 14.11.2011р. та Генеральнiй лiцензiї 

Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй №166-4 вiд 17.02.2017 р.   

Органiзацiйна структура Банку перiодично уточнюється та вдосконалюється, враховуючи змiни 

ситуацiї та середовища. 

Кожний структурний пiдроздiл дiє вiдповiдно до завдань, функцiй, повноважень та прав, 

встановлених для нього у положеннi про вiдповiдний структурний пiдроздiл та iншими актами 

внутрiшнього регулювання. 

 

Станом на кiнець дня 31.12.2020 АТ "АБ"РАДАБАНК" мав таку органiзацiйну структуру: 

Загальнi збори акцiонерiв-Ревiзiйна комiсмiя 

Наглядова рада - Вiддiл внутрiшнього аудиту, корпоративний секретар, управлiння 

ризик-менеджменту (вiддiл iдентифiкацiї кредитних ризикiв, вiддiл оцiнки та монiторингу 

ризикiв, вiддiл оцiнки кредитних ризикiв), департамент комплаєнсу (вiддiл 

комплаєнс-контролю) 

Правлiння 

Голова Правлiння (1) 

Операцiйний департамент (член Правлiння) 

Операцiйне управлiння 

Вiддiл операцiйного контролю 

Вiддiл супроводження операцiйної дiяльностi  

Вiддiл вiдкриття рахункiв 

Вiддiл пiдтримки карткових операцiй та термiнальної мережi 

Департамент по роботi на мiжнародних ринках та грошового обiгу (член Правлiння) 

Управлiння розвитку мiжнародного та мiжбанкiвського бiзнесу 

Управлiння казначейства 

Вiддiл кореспондентських вiдносин 

Вiддiл мiжбанкiвських операцiй 

Управлiння грошового обiгу  

Вiддiл касових операцiй 



Вiддiл перевезення валютних цiнностей та iнкасацiї коштiв 

Вiддiл фiнансового монiторингу (член Правлiння) 

Служба безпеки 

Вiддiл фiнансово-економiчної безпеки 

Юридичне управлiння 

Вiддiл корпоративного забезпечення 

Загальноправовий вiддiл 

Вiддiл юридичного супроводження 

Заставний вiддiл 

Фiнансовий департамент 

Фiнансове-аналiтичне управлiння 

Аналiтичний вiддiл 

Вiддiл планування та бюджетування 

Управлiння методологiї банкiвських процесiв 

Вiддiл кредитного адмiнiстрування 

Контрольно-договiрний вiддiл 

Вiддiл по роботi з проблемною заборгованiстю 

Загальний вiддiл 

Вiддiл охорони 

Вiддiл персоналу та працi 

Вiддiл iнформацiйної безпеки 

Вiддiл охорони працi 

 

Заступник Голови Правлiння  

Управлiння цiнних паперiв 

Вiддiл торгiвлi цiнними паперами 

Вiддiл депозитарної дiяльностi 

Управлiння експлуатацiї 

Планово-органiзацiйний вiддiл 

Адмiнiстративно-господарський вiддiл 

Будiвельний вiддiл 

Вiддiл валютного контролю 

Департамент активно-пасивних операцiй корпоративного бiзнесу 

Кредитне управлiння 

Вiддiл координацiї активних операцiй мережi 

Кредитний вiддiл 

Вiддiл пiдтримки активно-пасивних операцiй 

Вiддiл факторингових операцiй 

Вiддiл по роботi з фондами фiнансування будiвництва 

 

Заступник Голови Правлiння 

Контакт-центр 

Вiддiл маркетингу 

Управлiння розробки продуктiв роздрiбного бiзнесу 

Вiддiл розробки продуктiв роздрiбного бiзнесу 

Управлiння карткового бiзнесу 

Днiпропетровська дирекцiя  

Вiдiллення 

Запорiзька дирекцiя №1 

Вiддiлення 

Київська дирекцiя №1 



Вiддiлення 

Департамент приватного бiзнесу 

Вiддiл розвитку VIP бiзнесу 

Вiддiл по роботi з VIP клiєнтами 

Департамент роздрiбного та малого бiзнесу 

Вiддiл кредитування фiзичних осiб 

Вiддiл розвитку бiзнесу та контролю продажiв 

Вiддiл розвитку бiзнесу банкiвських металiв 

 

Заступник Голови Правлiння 

Департамент корпоративного бiзнесу 

Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу 

Вiддiл корпоративних продажiв 

Вiддiл контролю продажiв 

Вiддiл корпоративного обслуговування 

Вiддiл розробки продуктiв корпоративного бiзнесу 

Вiддiл документарних операцiй 

 

Головний бухгалтер 

Заступник Головного бухгалтера - начальник вiддiлу 

Вiддiл мiжбанкiвських та внутрiшньобанкiвських операцiй 

Заступник головного бухгалтера - начальник вiддiлу 

Вiддiл податкового облiку та облiку господарських операцiй 

Управлiння розробки програмного забезпечення 

Вiддiл розробки та супроводження iнформацiйної та телекомунiкацiйної системи банку 

Вiддiл статистичної звiтностi 

Управлiння iнформацiйних технологiй 

Вiддiл пiдтримки користувачiв та супроводження технiчних засобiв  

Вiддiл комп'ютерних мереж та системного адмiнiстрування 

Вiддiл супроводження програмного забезпечення 

Заступник головного бухгалтера 

Вiддiл подальношо контролю 

 

Заступник Голови Правлiння 

Департамент по роботi з ключовими клiєнтами  

Управлiння координацiї торгiвельної мережi 

Черкаська дирекцiя 

Вiддiлення 

Хмельницька дирекцiя 

Вiддiлення 

Київська дирекцiя №2 

Вiддiлення 

Львiвська дирекцiя 

Вiддiлення 

Харкiвська дирекцiя 

Вiддiлення 

Одеська дирекцiя 

Вiддiлення 

Тернопiльська дирекцiя 

Вiддiлення 

Криворiзька дирекцiя 



Вiддiлення 

Вiнницька дирекцiя 

Вiддiлення 

 

У 2020 роцi свою дiяльнiсть Банк здiйснював у складi  головного офiсу Банку, розташованого за 

адресою: 49000, м.Днiпро, вул.В.Мономаха, буд.5 та територiально вiдокремлених 

безбалансових  вiддiлень. 

Метою створення вiддiлень АТ "АБ "РАДАБАНК" є отримання прибутку. Основними 

функцiями вiддiлень АТ "АБ "РАДАБАНК" є надання банкiвських та iнших фiнансових послуг 

клiєнтам Банку. 

Основним завданням Вiддiлення є: 

- здiйснення обслуговування клiєнтiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

України та внутрiшнiх документiв Банку. 

- формування та розширення ресурсної бази. 

- розширення кола клiєнтiв та сфери послуг Банку, впровадження нових форм i 

методiв обслуговування клiєнтiв. 

- забезпечення прибуткової дiяльностi у кожному звiтному перiодi. 

Станом на 31 грудня 2020 року банк має достатньо розвинену мережу з 29-и вiддiлень, 

вiдкритих: в Днiпропетровському регiонi (5 повноцiнних та 5 касових вiддiлень в м. Днiпро, 2 

вiддiлення в м. Кривий Рiг та 1 вiддiлення в м. Новомосковськ), в мiстах:  Київ (4 вiддiлення), 

Запорiжжя (3 вiддiлення); Львiв та Хмельницький (по 2 вiддiлення вiдповiдно); Одеса, 

Тернопiль, Черкаси, Вiнниця та Харкiв, (по 1-му вiддiленнi у мiстi). 

Вiддiлення №2, яке розташоване за адресою: м.Днiпро, вул.Магдебурзького права буд. 1 офiс 46, 

тел.: (056) 790-32-12 

Вiддiлення №3, яке розташоване за адресою: м.Днiпро, вул.В.Мономаха  (Московська), буд.5, 

тел.: (056) 778-04-28 (29) 

Вiддiлення № 4, яке розташоване за адресою: м.Днiпро, пр. О.Поля (пр. Кiрова), буд. 7, тел.: 

(050) 484-56-00 

Вiддiлення № 5, яке розташоване за адресою: м.Днiпро, бульвар Зоряний, буд. 1-А, тел.: (050) 

484-58-00  

Вiддiлення № 7, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд.86, тел.:  

(048) 728-41-20 

Вiддiлення № 8, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липкiвського, 

буд. 16, тел:  (044) 501-75-25 

Вiддiлення № 10, яке розташоване за адресою: м. Днiпро, пр. Слобожанський, буд. 87, тел: (056) 

377-94-01 

Вiддiлення № 11, яке розташоване за адресою: м. Запорiжжя, вул. Яценко, 1, тел.: (061) 

212-26-50 

Вiддiлення № 12, яке розташоване за адресою: м. Новомосковськ, вул.Гетьманська (Радянська), 

26, тел: (569) 69-64-67 

Вiддiлення № 13, яке розташоване за адресою: м. Львiв, вул. Гнатюка В. академiка, буд. 16, тел: 

(032) 23-22-574,  23-22-576  

Вiддiлення № 15, яке розташоване за адресою: м. Львiв, вул. Пасiчна,33, тел: (032) 232-99-16 

Вiддiлення №16, яке розташоване за адресою: м.Днiпро, вул.В.Мономаха  (Московська), буд.5, 

тел.: (0562) 38-76-91 

Вiддiлення №17, яке розташоване за адресою: м.Днiпро, пр. О.Поля (пр. Кiрова), буд. 46, тел.: 

(0562) 38-76-93 

Вiддiлення №18, яке розташоване за адресою: м.Кривий Рiг, пр. Поштовий (К.Маркса), буд. 18, 

тел.: (0564) 43-64-70  

Вiддiлення №19, яке розташоване за адресою: м.Кривий Рiг, вул. В.Великого (Мелешкiна), буд. 

22, тел.: (0564) 43-83-30 



Вiддiлення №20, яке розташоване за адресою: м.Тернопiль, Майдан Волi, буд. 4, тел.: (0352) 

40-40-94  

Вiддiлення №21, яке розташоване за адресою: м.Запорiжжя, пр.Соборний (Ленiна), буд. 139, 

тел.: (061) 270-63-10 

Вiддiлення №23, яке розташоване за адресою: м.Черкаси, вул.Хрещатик, буд. 223/1, тел.: (047) 

256-19-96  

Вiддiлення №24, яке розташоване за адресою: м.Хмельницький, вул.Подiльська, буд. 91, тел.: 

(038) 273-19-96 

Вiддiлення №26, яке розташоване за адресою: м.Харкiв, пр.Науки (Ленiна), буд. 36, тел.: (057) 

760-46-40 

Вiддiлення №28, яке розташоване за адресою: м.Запорiжжя, вул.Перемоги, буд. 74б, тел.: (050) 

420-84-45 

Вiддiлення №27, яке розташоване за адресою: Київ пр. В. Лобановського (Червонозоряний), 123, 

тел: 0 800 500 999 

Вiддiлення №29, яке розташоване за адресою: м.Днiпро, вул.Батумська, буд. 7а, тел.: (056) 

766-07-36 

Вiддiлення №31, яке розташоване за адресою: м.Київ, вул. Межигiрська, 28, тел.: (050) 495-86-67 

Вiддiлення №33, яке розташоване за адресою: м.Вiнниця, вул. Архiтектора Артинова, 19, тел: 0 

800 500 999 

Вiддiлення №34, яке розташоване за адресою: м.Днiпро, вул. Титова, 32А (ТЦ "APPOLO"), тел: 

(056)797-62-38, (056)797-62-37  

Вiддiлення №35, яке розташоване за адресою: м.Київ, вул. Маршала Тимошенка, 21 (5 корпус), 

тел: (067)411-22-07, (044)237-79-12 

Вiддiлення №36, яке розташоване за адресою: м.Днiпро, проспект Слобожанський, 109А (клiнiка 

"Гарвiс"), тел: 0 800 500 999 

Вiддiлення №37, яке розташоване за адресою: м.Харкiв, вул. Грекiвська, 1, тел:  (057)760-45-11, 

(057)760-45-12 

Вiддiлення №38, яке розташоване за адресою: м.Львiв, пл. Старий Ринок, 8 тел: (032)246-20-24, 

(032)246-20-25 

Головна установа банку (ГУБ) - установа банку, в штатi якої знаходяться Голова Правлiння, 

заступники Голови Правлiння, головний бухгалтер, профiльнi служби, структурнi пiдроздiли 

(департаменти, управлiння, вiддiли, сектори), що спрямовують та пiдтримують дiяльнiсть банку 

в цiлому. 

Дирекцiя - регiональна/обласна дирекцiя - вiдокремлений структурний пiдроздiл банку, елемент 

дворiвневої структури менеджменту (управлiння) банку, який здiйснює керiвнi функцiї по 

вiдношенню до адмiнiстративно пiдпорядкованих йому вiддiлень. 

Вiддiлення - вiдокремлений пiдроздiл - структурна одиниця Банку - точка продажiв, 

створюється на балансi Банку та здiйснює банкiвську дiяльнiсть згiдно з положенням про 

вiддiлення. Вiддiлення не має статусу юридичної особи та дiють вiд iменi банку на пiдставi 

затвердженого Наглядовою радою Банку положення i мають керiвника, який дiє на пiдставi 

виданої Банком довiреностi. 

У стратегiчнiй перспективi - розширення мережi до 40-45 вiддiлень й розширення регiонiв 

присутностi: Суми, Кременчук, Миколаїв/Херсон, Чернiвцi. 

Починаючи з 2021 року Банк планує поступово розширювати мережу вiддiлень, вiдкриваючи вiд 

чотирьох до п'яти нових вiддiлень щорiчно. Стратегiя розвитку мережi не передбачає 

агресивних планiв, а лише поступове розширення присутностi, пов'язане з конкретними 

бiзнес-iнтересами або кон'юнктурою ринку. Це дозволить Банку розширити та змiцнити 

присутнiсть в регiонах та вийти на новi ринки надання послуг в iнших регiонах України. 

Банк запустив кiлька пiлотних проектiв у форматi касових вiддiлень на територiї iснуючих 

корпоративних клiєнтiв Банку. По результатах роботи пiлотних вiддiлень з урахуванням 

фiнансового результату, обсягу iнвестицiй та швидкостi повернення вкладень у вiдкриття та 



ефекту синергiї вiд розширення спiвпрацi з корпоративними клiєнтами, було прийнято рiшення 

щодо подальшого розвитку мережi в форматi мiнi-вiддiлень. 

Розширюючи фiлiальну мережу, Банк планує iнвестувати значнi кошти на пiдготовку персоналу, 

придбання банкiвського обладнання та офiсної технiки, встановлення лiцензiйного програмного 

забезпечення. Такий пiдхiд дозволить працювати всiм структурним пiдроздiлам Банку у 

єдиному iнформацiйному просторi та здiйснювати банкiвськi операцiї на рiвнi, який вiдповiдає 

затвердженим у Банку стандартам. 

З метою вiдтворення процесу реєстрацiї та вiдкриття вiддiлень, всебiчного контролю за їх 

подальшою дiяльнiстю, впровадження планових показникiв у Банку дiє спецiальний пiдроздiл - 

Управлiння координацiї торгiвельної мережi. 

Вiддiлення, що розпочинають роботу, мають стандартизований штат, який складається 

мiнiмально з п`яти спiвробiтникiв: начальника вiддiлення, операцiонiста-контролера, двох 

економiстiв з обслуговування клiєнтiв, касира. 

Банк планує виводити кожне вiддiлення на рiвень беззбитковостi протягом 9-ти мiсяцiв пiсля 

вiдкриття. 

Всi вiддiлення працюють за тарифами та вiдсотковими ставками, затвердженими тарифним 

комiтетом та комiтетом з управлiння активами та пасивами Банку. 

Розвиток мережi вiдбуватиметься тiльки за умови виконання головного критерiю - 

рентабельностi пiдроздiлу, що вiдкривається. 

 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Станом на 31 грудня 2020 року штатна кiлькiсть працiвникiв Банку складала 608 осiб (в т.ч. 

працюючих на умовах неповного робочого часу - 24 осiб, працюючих за сумiсництвом - 14 осiб). 

Середньооблiкова чисельнсть штатних працiвникiв за перiод с початку року склала - 566 особи, 

за грудень 2020 - 584 особи. 

Фонд оплати працi штатних працiвникiв (Витрати на виплати працiвникам) у 2020 роцi 

збiльшився вiдносно попереднього року   102 324 тис.грн. та склав 129 468 тис.грн. 

Збiльшення фонду заробiтної плати в порiвняннi з попереднiм роком пов'язане зi збiльшення 

загальної кiлькостi працiвникiв.  

Кадрова полiтика Банку зосереджена на створеннi та збереженнi згуртованого, єдиного 

колективу, здатного вирiшувати складнi задачi в умовах економiчних процесiв, що швидко 

змiнюються, та конкурентного середовища. 

Кадрова полiтка базується на внутрiшнiх нормативних документах Банку, якi визначають 

загальнi засади i компоненти системи управлiння персоналом у всiх структурних пiдроздiлах 

Банку, та включають основнi принципи: 

" пошук, вiдбiр, наймання та адаптацiю персоналу; 

" оцiнка дiяльностi, атестацiя персоналу; 

" оплата працi, мотивацiя персоналу; 

" навчання персоналу; 

" планування кар`єри спiвробiтникiв, роботу з кадровим резервом, призначення, ротацiї; 

" корпоративна культура. 

Головну роль системи управлiння персоналом вiдiграє система мотивацiї, що знаходиться у 

тiсному взаємозв`язку з iншими компонентами системи. Система мотивацiї, як частина цiлiсної 

системи управлiння персоналом сприяє досягненню стратегiчних цiлей Банка, через 



стимулювання спiвробiтникiв за досягнення необхiдних результатiв. 

Формування мотивацiйного механiзму спрямоване на: збереження зайнятостi персоналу; 

справедливий розподiл доходiв i ефекту зростання премiальної частини оплати працi; створення 

умов для професiйного та кар'єрного росту працiвникiв; забезпечення сприятливих умов працi i 

збереження здоров'я працюючих; створення атмосфери взаємної довiри i зворотного зв'язку. 

Банк категорично проти будь-яких спроб пiдкупу та хабарництву з метою отримання 

додаткових конкурентних переваг/благ. Працiвникам Банку забороняється залучати чи 

використовувати контрагентiв чи iнших осiб для здiйснення дiй, якi суперечать принципам i 

вимогам Кодексу поведiнки (етики) АТ "АБ "РАДАБАНК" чи нормам законодавства України 

про протидiю корупцiї. 

Банк дотримується норм українського законодавства у галузi соцiального захисту працiвникiв, 

виплачує офiцiйну заробiтну плату та належнi податки у повному обсязi, а також iншi соцiальнi 

внески та виплати. Банк забезпечує комфортнi робочi мiсця та пiклується про охорону працi, 

безпеку життєдiяльностi та охорону здоров'я працiвникiв, формує атмосферу професiоналiзму i 

доброзичливостi, дотримуючись етикету дiлового спiлкування у щоденнiй спiвпрацi з клiєнтами, 

партнерами, колегами, пiдлеглими та керiвництвом. 

Впроваджуючи iнновацiйнi технологiї у бiзнесi, Банк пiдтримує "зеленi" стандарти та робить 

свiй внесок у збереження навколишнього середовища. Iнтернет - системи самообслуговування 

не тiльки зручнi для клiєнтiв, вигiднi для бiзнесу, а й сприятливо впливають на навколишнє 

середовище. Так, веб-банкiнг "RB24" дозволяє економити клiєнтам час та кошти i замiсть 

вiдвiдування вiддiлень пропонує широкий спектр послуг не виходячи iз дому. Це, в свою чергу, 

зменшує навантаження на вiддiлення Банку. Це суттєва економiя природних ресурсiв та енергiї, 

якi потрiбнi були б для органiзацiї та роботи вiддiлень.  

В сферi захисту оточуючого середовища Банком реалiзується низка програм, у т. ч.: органiзацiя 

безпаперового обслуговування клiєнтiв, укладання договорiв зi спецiалiзованими 

пiдприємствами на утилiзацiю вiдпрацьованих люмiнесцентних ламп, автомобiльних 

акумуляторiв, автомобiльних шин, зношеної офiсної та дрiбної побутової технiки. 

Банк вже не один рiк бере участь у рiзних благодiйних та волонтерських акцiях. На протязi 2020 

року Банк надав благодiйну допомогу благодiйним Фондам "ДНIПРОПЕТРОВСЬКА 

ЄВРЕЙСЬКА ГРОМАДА", "ШIУРЕЙ ТОРА ЛЮБАВIЧ", "ДУХОВНО-ПРОСВIТНИЦЬКИЙ 

ЦЕНТР "ПАНАГIЯ"" та ВП ГО "НАЦIОНАЛЬНА АСОЦIАЦIЯ БРОКЕРIВ" в 

Днiпропетровськiй обл. та м. Днiпро. Загальна сума коштiв, витрачена Банком на благодiйнiсть 

у 2020 роцi, склала 1,9 млн. грн. 

 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та 

термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

Вiдомостi щодо належностi АТ "АБ "РАДАБАНК" до будь-яких об'єднань пiдприємств 

1)Асоцiацiя "Днiпровський Банкiвський Союз" 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, 60 , офiс 

519. 

Опис 

Асоцiацiя "Днiпровський Банкiвський Союз" (далi - Союз) - добровiльне об'єднання банкiв та 

iнших юридичних осiб, зареєстрованих у вiдповiдностi до чинного законодавства. Союз 

створено на пiдставi закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть", закону України "Про 

пiдприємства в Українi", iнших чинних законодавчих актiв України, Статуту Союзу та 

зареєстровано 21.12.1994р. (реєстрацiйний номер 10055-ОБ). Союз дiє згiдно Цивiльного 

Кодексу України на всiй територiї України та за її межами. Союз здiйснює свою дiяльнiсть у 

взаємодiї з органами державної влади, мiсцевого самоврядування, суспiльними та iншими 

органiзацiями, установами та пiдприємствами, в тому числi i мiжнародними. Дiяльнiсть Союзу 



фiнансується за рахунок вступних i членських внескiв, благодiйної допомоги та iнших джерел. 

Союз є неприбутковою органiзацiєю, утворений лише як договiрне об'єднання, яке не є 

господарським товариством чи пiдприємством. Метою Союзу є створення умов для реалiзацiї 

статутних цiлей та задач учасникiв Союзу. Союз не допускає можливостi здiйснення 

вирiшального впливу на господарську дiяльнiсть учасникiв або погодження їх конкурентної 

поведiнки. Основними задачами Союзу є: - захист прав та iнтересiв учасникiв Союзу в органах 

державної влади, суспiльних, а також в iнших органiзацiях, установах та пiдприємствах як в 

Українi, так i за кордоном; - формування професiйної цiлiсностi та етики, спираючись на 

фундаментальнi основи добросовiсної конкуренцiї; - сприяння банкам в проведеннi (реалiзацiї) 

фiнансових програм, координацiя господарської дiяльностi учасникiв без права втручання в їх 

виробничу й комерцiйну дiяльнiсть, прийняття управлiнських рiшень; - органiзацiйне 

забезпечення спiльних довготермiнових програм; - створення ефективної системи 

iнформацiйного забезпечення та впровадження нових банкiвських технологiй; - вирiшення 

взаємних претензiй за допомогою постiйно дiючого Третейського суду, утвореного в межах 

Союзу; - участь в розробцi та суспiльнiй експертизi законодавчих та iнших нормативних актiв 

про банкiвську дiяльнiсть. З метою досягнення намiчених цiлей Союз здiйснює: - захист прав та 

iнтересiв учасникiв Союзу в органах державної влади, суспiльних, а також в iнших органiзацiях, 

установах та пiдприємствах як в Українi, так i за кордоном; - узгоджує свою дiяльнiсть з 

Нацiональним банком України, представляє iнтереси Союзу в органах державної влади та 

мiсцевого самоврядування з питань нормативно-правового врегулювання загальних засад 

функцiонування на ринку банкiвських послуг; - роз'яснює цiлi Союзу шляхом органiзацiї лекцiй, 

дискусiй, семiнарiв i конференцiй, виступiв у засобах масової iнформацiї, надання консультацiй, 

залучення мiсцевих i закордонних спецiалiстiв-консультантiв; - формує систему професiйної 

пiдготовки учасникiв, регулярно публiкує iнформацiю про роботу Союзу та її учасникiв, про 

галузевi проблеми, iноземний досвiд; - розповсюджує передовий досвiд використання 

ефективних технологiй, впровадження заходiв зниження витрат, тощо; - органiзовує аналiтичну 

роботу з питань менеджменту та маркетингу на ринку банкiвських послуг i розповсюджує 

результати цих робiт серед учасникiв Союзу; - надає методичну допомогу учасникам пiд час 

усунення недолiкiв у роботi чи пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв учасникiв Союзу; - 

органiзує симпозiуми, семiнари, виставки, обмiн досвiдом роботи, сприяє встановленню дiлових 

контактiв; - здiйснює iнформацiйно-методичне обслуговування банкiв - учасникiв Союзу та 

iнших банкiвських установ на договiрних засадах або на пiдставi рiшень керiвного органу; - 

здiйснює рекламно-видавницьку дiяльнiсть, спрямовану на виконання статутних задач; - 

ознайомлює громадськiсть з дiяльнiстю банкiв, їх роллю в економiчному життi України, 

зберiгаючи при цьому комерцiйну таємницю; - спiвпрацює з вiтчизняними, зарубiжними 

банкiвськими союзами, асоцiацiями, якi входять в коло iнтересiв Союзу; - сприяє створенню 

умов для виходу учасникiв на закордоннi ринки. Банк є членом Союзу з 16.04.1998р. Позицiя 

емiтента в структурi об'єднання - Член Союзу. 

 

2)Саморегулiвна органiзацiя Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 49000, м. Днiпро, вул. вул. Воскресенська (Ленiна), 30. 

Опис 

Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" 

(до 17.03.2009р. - Асоцiацiя "Регiональний Фондовий Союз") (далi - Асоцiацiя) була заснована 

14 грудня 2004р. та здiйснює свою дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на пiдставi Cвiдоцтва про 

реєстрацiю об'єднання як саморегулiвної органiзацiї, що видано ДКЦПФР 14 червня 2005р. 

№16. Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" створена 12.03.2009 р. шляхом консолiдацiї 

трьох СРО (СРО "Регiональний Фондовий Союз", СРО ВАТ "Київська Мiжнародна Фондова 

Бiржа", СРО ЗАТ "Українська Фондова Бiржа") на перших Загальних зборах Асоцiацiї. 

Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку 

цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами.  



Головними цiлями Асоцiацiї є: 

- виконання функцiй та повноважень об'єднання та саморегулiвної органiзацiї професiйних 

учасникiв фондового ринку вiдповiдно до чинного законодавства України; 

- забезпечення високого професiйного рiвня дiяльностi членiв Асоцiацiї; 

- представництво членiв Асоцiацiї та захист їх професiйних iнтересiв, в тому числi шляхом їx 

представництва в органах державної влади; 

- професiйна пiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї фахiвцiв членiв Асоцiацiї; 

- iнформування членiв Асоцiацiї стосовно законодавства, яке регулює їх професiйну дiяльнiсть, 

та про всi змiни, що вносяться до нього; 

- iнiцiювання та участь у пiдготовцi проектiв законодавчих та iнших нормативно- правових 

актiв, державних програм з питань, пов'язаних iз розвитком фондового ринку та 

саморегулювання, а також направляння до органiв державної влади висновкiв за результатами 

проведених Асоцiацiєю незалежних експертиз проектiв актiв; 

- впровадження ефективних механiзмiв розв'язання спорiв мiж членами Асоцiацiї, а також 

порядку та на пiдставах передбачених Законом України <Про третейськi суди> мiж членика 

Асоцiацiї та третiми особами; 

- розроблення та впровадження заходiв щодо захисту клiєнтiв членiв Асоцiацiї та iнших 

iнвесторiв, а також дотримання етичних норм та правил поведiнки членiв Асоцiацiї у їх 

взаєминах з клiєнтами; 

- створення системи довiри iнвесторiв до професiйних учасникiв фондового ринку та до 

фондового ринку в цiлому; 

- сприяння у створеннi належної законодавчої бази для розвитку фiнансового ринку України; 

- сприяння розвитку добросовiсної конкуренцiї мiж професiйними учасниками фондового 

ринку; 

- iнформування громадськостi про дiяльнiсть Асоцiацiї та її членiв; 

- здiйснення заходiв, спрямованих на розвиток фондового ринку. 

Всi члени Асоцiацiї мають в усiх вiдношеннях рiвнi права та несуть однаковi обов'язки. 

Емiтент, як член Асоцiацiї має право: 

- брати участь в управлiннi Асоцiацiєю у порядку, передбаченому чинним законодавством, 

Правилами Асоцiацiї, зокрема, брати участь у Загальних зборах членiв Асоцiацiї, вносити 

пропозицiї для розгляду Загальними зборами членiв Асоцiацiї, вносити пропозицiї щодо 

внесення змiн або скасування будь-якого Правила Асоцiацiї, висувати представникiв для 

обрання до органiв Асоцiацiї, брати участь у роботi органiв Асоцiацiї тощо; 

- брати участь у будь-якiй дiяльностi, що здiйснюється в межах Асоцiацiї, а також рiвноправно 

користуватися послугами, технiчними засобами i системами, ресурсами Асоцiацiї тощо; 

- отримувати iнформацiю про внутрiшнi документи та статутну дiяльнiсть Асоцiацiї; 

- припинити членство в Асоцiацiї (добровiльно вийти зi складу членiв Асоцiацiї) в порядку i на 

умовах, визначених Правилами Асоцiацiї; 

- використовувати належнiсть до Асоцiацiї вiдповiдно до Правил Асоцiацiї; 

- оскаржувати рiшення органiв Асоцiацiї про застосування до члена санкцiй; 

- користуватись iншими правами, передбаченими чинним законодавством та Правилами 

Асоцiацiї. 

Емiтент, як член Асоцiацiї зобов'язаний: 

- виконувати вимоги чинного законодавства про цiннi папери та Правил Асоцiацiї, 

рiшень органiв Асоцiацiї, враховувати у своїй дiяльностi рекомендацiї органiв управлiння 

Асоцiацiї; 

- сприяти досягненню мети Асоцiацiї, передбаченої Статутом Асоцiацiї; 

- своєчасно i в повному обсязi сплачувати членськi внески; 

- не розголошувати iнформацiю, що стала вiдома внаслiдок статусу члена Асоцiацiї та яка має 

конфiденцiйний характер стосовно Асоцiацiї або будь-кого з членiв Асоцiацiї; 

- не допускати випадкiв зловживання належнiстю до Асоцiацiї; 



- виконувати рiшення третейського суду Асоцiацiї, Ради Асоцiацiї та Дисциплiнарного комiтету 

Асоцiацiї; 

- своєчасно та в повному обсязi надавати Асоцiацiї звiтнiсть, документи та iнформацiю щодо 

своєї професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв, передбаченi Правилами Асоцiацiї; 

- забезпечувати вiдкритiсть iнформацiї для перевiрок, що проводяться Асоцiацiєю; 

- дотримуватись правил добросовiсної конкуренцiї; 

- у разi внесення змiн до документiв, що надавалися разом iз заявою про вступ до Асоцiацiї, 

протягом 10 робочих днiв з моменту виникнення таких змiн надавати iнформацiю про них та 

вiдповiднi документи (їх засвiдченi копiї), що зазнали змiн.  

Банк є членом Асоцiацiї з 23.09.2008р. Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член Асоцiацiї. 

 

3)Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 32А. 

Опис 

У 1998 роцi Президентом України був пiдписаний Указ "Про заходи щодо захисту прав 

фiзичних осiб - вкладникiв комерцiйних банкiв", яким було затверджене Положення про 

порядок створення Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (далi - Фонд), формування та 

використання його коштiв. 23 лютого 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України 

"Про систему гарантування вкладiв фiзичних осiб", який набув чинностi 22 вересня 2012 року. 

Фонд є установою, яка виконує спецiальнi функцiї у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб 

та виведення неплатоспроможних банкiв з ринку. Основним завданням Фонду є забезпечення 

функцiонування системи гарантування вкладiв фiзичних осiб та виведення неплатоспроможних 

банкiв з ринку. Керiвними органами Фонду є адмiнiстративна рада та виконавча дирекцiя. 

Адмiнiстративна рада Фонду складається з п'яти осiб - один представник Кабiнету Мiнiстрiв 

Українi, два представники Нацiонального банку Українi, один представник профiльного 

комiтету Верховної Ради України та директор - розпорядник Фонду (за посадою). Виконавча 

дирекцiя Фонду здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Фонду. Фонд гарантує вклади 

громадян, якi розмiщенi в учасниках (тимчасових учасниках) Фонду в нацiональнiй та iноземнiй 

валютi, включаючи вiдсотки, в розмiрi вкладiв, але не бiльше 200 000 грн. по вкладах незалежно 

вiд кiлькостi вкладiв в одному банку. Банк є учасником Фонду з 02.09.1999р. Позицiя емiтента в 

структурi об'єднання - Учасник Фонду.  

 

4)Асоцiацiя "Українська Нацiональна Група Членiв та Користувачiв СВIФТ "УкрСВIФТ" 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-а 

Опис 

Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 року. Реєстрацiя 

юридичної особи в формi Асоцiацiї УкрСВIФТ вiдбулася в червнi 2004 року. Асоцiацiя об'єднує 

членiв та користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є 

незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Головним органом Асоцiацiї є Загальнi 

збори. Керування дiяльнiстю Асоцiацiї вiдбувається Радою УкрСВIФТ, до якої входять 

представники членiв та користувачiв СВIФТ на Українi. Поточна дiяльнiсть Асоцiацiї 

здiйснюється Виконавчою дирекцiєю УкрСВIФТ. Членами асоцiацiї на сьогоднiшнiй день є 127 

українських фiнансових установ. Банк є членом Асоцiацiї з 20.10.2011р. Позицiя емiтента в 

структурi об'єднання - Член Асоцiацiї. 

 

5)АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКА ФIНАНСОВА АСОЦIАЦIЯ" 

Мiсцезнаходження об'єднання: 01042, м.Київ, вул. Iвана Кудрi, буд. 38. 

АСОЦIАЦIЯ "УКРАЇНСЬКА ФIНАНСОВА АСОЦIАЦIЯ" створена в лютому 2011 року i є 

вiдкритим, добровiльним, недержавним, незалежним неприбутковим об'єднанням фiнансових 

установ України. Асоцiацiя створена вiдповiдно до Зокону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть", Закону України "Про страхування" iнших законiв та нормативно - правових актiв 



України, здiйснює свою дiяльнiсть на принципахи законностi, гласностi, вiльного воєвиявлення, 

компромiсного вирiшення питань, з урахуванням iнтересiв всiх членiв Асоцiацiї, довiри та 

взаємодопомоги у вiдносинах мiж членами Асоцiацiї, добровiльностi та рiвноправностi членiв 

Асоцiацiї, обов'язкового виконання рiшень, якi приймаються органами управлiння Асоцiацiї, 

самостiйностi та незалежностi вiд органiв державної влади та мiсцевого самоврядування, їх 

посадових осiб, вiдкритостi для суспiльств, засобiв масової iнформацiї. Завданнями Асоцiацiї є: 

захист та представництво iнтересiв своїх членiв у вiдносинах з державою та iншими 

об'єднаннями, вивчення та оприлюднення передового мiжнародного досвiду банкiвської, 

страхової дiяльностi, налагодження спiвробiтництва з мiжнародними банками. Метою Асоцiацiї 

є захист та представництво iнтересiв свої членiв, розвиток державних мiжрегiональних та 

мiжнародних зв'язкiв, забезпечення наукового та iнформацiйного обмiну i професiйних 

iнтересiв, розробка рекомендацiй та пропозицiй щодо фiнансової дiяльностi в Українi. Банк є 

членом Асоцiацiїi з 25.04.2012р. Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член Асоцiацiї. 

 

6)Visa International Service Association 

Мiсцезнаходження об'єднання: Central Europe, Middle East, and Africa Regional Office Visa 

International P.O. Box 253 London W8 5TE, United Kingdom 

Опис 

Visa International Service Association одна з найбiльших свiтових платiжних систем. Карти "Вiза" 

приймаються до оплати в торгових точках бiльше 150 країн свiту. Органiзацiя вiдiграє 

центральну роль в розробцi iнновацiйних платiжних продуктiв i технологiй, якi 

використовуються 21 тисячею фiнансових органiзацiй членiв платiжної системи i власниками їх 

карт. Реєстрацiйне Свiдоцтво № 840 видане Нацiональним банком України вiд 14.08.2012 р. 

Банк є Асоцiйованим членом з 14.08.2012 р. Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член 

латiжної системи 

 

7)MasterCard International 

Мiсцезнаходження об'єднання:Europe sprl Chaussee de Tervuren, 198A B 1410 Waterloo, Belgium 

Опис 

MasterCard International найбiльша у свiтi платiжна система, займається обслуговуванням 

фiнансових установ, фiзичних осiб i пiдприємств у бiльш нiж в 210 країнах i регiонах свiту. 

Реєстрацiйне Свiдоцтво № 823 видане Нацiональним банком України вiд 12.07.2012 р. Банк є 

Афiлiйованим членом з 12.07.2012 р. Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член платiжної 

системи 

 

8)ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА "ПЕРСПЕКТИВА" 

Мiсцезнаходження об'єднання: Україна, 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Воскресенська  

(Ленiна), буд.30 

Опис 

Основною метою дiяльностi Бiржi є створення органiзацiйних, технологiчних, iнформацiйних, 

правових та iнших умов для збирання та поширення iнформацiї стосовно попиту i пропозицiй, 

проведення регулярних торгiв фiнансовими iнструментами за встановленими правилами, 

централiзованого укладення i виконання договорiв щодо фiнансових iнструментiв, у тому числi 

здiйснення клiрингу та розрахункiв за ними. Банк є членом бiржi з 24.05.2013р. Позицiя емiтента 

в структурi об'єднання - Член Бiржi. 

 

9)Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв  (ПАРД) 

Мiсцезнаходження об'єднання: 01133 Україна, м.Київ вул. Щорса, 32б, примiщення 61. 

Опис 

Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв  (ПАРД) - професiйне 

об'єднання на фондовому ринку України. Асоцiацiя, заснована 1996 року, представляє iнтереси 



всiх вiтчизняних депозитарних установ та торговцiв цiнними паперами. У 2013 роцi ПАРД 

вкотре пiдтвердила статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної дiяльностi - 

депозитарна дiяльнiсть, та отримала статус Об'єднання професiйних учасникiв фондового ринку, 

що провадять дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.  У 2013 роцi ПАРД вкотре пiдтвердила 

статус саморегулiвної органiзацiї (СРО) за видом професiйної дiяльностi - депозитарна 

дiяльнiсть, а на початку 2015 року отримала додатково статус СРО з торгiвлi цiнними паперами. 

Емiтент, як член ПАРД має право: 

- брати участь в управлiннi ПАРД шляхом: участi у Загальних зборах членiв ПАРД; висунення 

кандидатiв до органiв управлiння ПАРД та, у разi обрання вiдповiдного кандидата, участi у 

роботi вiдповiдного органу управлiння ПАРД; надання пропозицiй щодо внесення змiн до 

прийнятих документiв ПАРД або скасування документiв ПАРД. 

- надавати звернення до органiв управлiння ПАРД щодо необхiдностi представництва або 

захисту iнтересiв члена ПАРД у державних та судових органах. ПАРД не може представляти 

iнтереси члена ПАРД у операцiях, що носять безпосередньо комерцiйний характер.  

ПАРД не має права представляти iнтереси певного члена ПАРД перед iншим членом ПАРД, а 

також виступати вiд iменi одного члена ПАРД проти iншого члена ПАРД. 

- пропонувати органам управлiння ПАРД проекти документiв для їх розгляду та затвердження, 

вносити зауваження до документiв, що дiють, або мають бути затвердженi. 

- ставити перед органами управлiння ПАРД питання про притягнення до вiдповiдальностi за 

правопорушення посадових осiб ПАРД. 

- отримувати вiд органiв управлiння ПАРД документи, що мають для членiв ПАРД обов'язковий 

або рекомендацiйний характер, напрацьованi ПАРД документи з питань професiйної дiяльностi 

на фондовому ринку, електроннi розсилки ПАРД, якi розповсюджуються серед її членiв. 

- звертатись до органiв управлiння ПАРД та спiвробiтникiв ПАРД iз запитами про надання 

усних та письмових консультацiй з питань здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку, методичних рекомендацiй тощо. 

- у будь-який момент за своїм бажанням вийти з ПАРД у порядку, передбаченому у пунктi 2.7. 

Положення про членство ПАРД. 

- знати про скарги, якi надiйшли щодо його професiйної дiяльностi. 

- у своїх реквiзитах, презентацiйних та рекламних матерiалах зазначати про своє членство в 

ПАРД. 

- брати участь у програмах, навчальних заходах, практикумах, конференцiях, що проводяться 

ПАРД. У випадку проведення заходiв ПАРД, органiзацiя яких потребує вiдшкодування 

здiйснених витрат, члени ПАРД мають право на знижки вiд загальної вартостi участi у вказаних 

заходах порiвняно з iншими особами. 

- оскаржувати рiшення ПАРД про застосування до члена ПАРД заходiв дисциплiнарного 

впливу: на Загальних зборах членiв ПАРД; до НКЦПФР; до суду у встановленому 

законодавством порядку. 

- може мати й iншi права, що випливають iз Внутрiшнiх документiв ПАРД. 

Емiтент, як член ПАРД зобов'язаний: 

- додержуватись вимог законодавства України, Внутрiшнiх документiв ПАРД. 

- забезпечувати доступ до iнформацiї для здiйснення ПАРД контролю за дотриманням членами 

ПАРД Внутрiшнiх документiв ПАРД. 

- сплачувати перiодичнi (членськi) внески, щоквартально - до 15 числа першого мiсяця кварталу. 

- повiдомляти ПАРД в довiльнiй формi про накладення на нього санкцiй за порушення ним 

вимог законодавства протягом 20 робочих днiв з дня повiдомлення НКЦПФР такого члена 

ПАРД про накладення санкцiї. 

- подавати до ПАРД iнформацiю/звiтнiсть у порядку та строки, визначенi Внутрiшнiми 

документами ПАРД. 

- у випадку втрати чи знищення Свiдоцтва про членство в ПАРД, подати до ПАРД заяву на 

отримання дублiката Свiдоцтва про членство в ПАРД, складену у довiльнiй формi та засвiдчену 



пiдписом керiвника та печаткою юридичної особи - члена ПАРД (за наявностi). 

 Банк є членом Асоцiацiя з 30.01.2013р. Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член 

Асоцiацiї. 

 

10) Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на 

фiнансових ринках"  

Мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Тропiнiна, 7Г 

ПАТ "Розрахунковий   центр"   надає   наступнi   послуги:    

-вiдкриття/ведення/закриття поточних/кореспондентських  рахункiв;   

-переказ  коштiв  на  рахунки  для  здiйснення розрахункiв  за  правочинами  щодо  цiнних  

паперiв;   

-контроль  здiйснення  грошових розрахункiв за правочинами щодо цiнних паперiв;  

-надання кредитiв овердрафт пiд заставу державних  цiнних паперiв,   для   проведення   

грошових   розрахункiв; вiдкриття/ведення/закриття  клiрингових  рахункiв/субрахункiв;  

- блокування  прав  з поставки  цiнних  паперiв  на  клiрингових  рахунках  з  метою  

отримання  додаткового грошового  лiмiту;   

-забезпечення  виконання  позабiржових розрахункiв  з  державними  та корпоративними  

цiнними  паперами  за  принципом  <поставка  проти  оплати>  (Поставка цiнних  паперiв 

здiйснюється  Депозитарiями  за  розпорядженням  ПАТ  <Розрахунковий центр>);   

-забезпечення  виконання  клiрингу  за  договорами,  що  укладенi  на  бiржi  та 

органiзацiя  розрахункiв  за  результатами  клiрингу  з  державними  та  корпоративними 

цiнними  паперами  (Поставка  цiнних  паперiв  за  результатами  клiрингу  здiйснюється 

Депозитарiями за розпорядженням ПАТ "Розрахунковий центр"). 

 

11) Незалежна асоцiацiя банкiв України (надалi - НАБУ) 

Мiсцезнаходження об'єднання - 03150, Україна, мiсто Київ, вул. Велика Василькiвська 

(Червоноармiйська), 72, 3 пiд`їзд, поверх 3, офiс 96. 

Незалежна асоцiацiя банкiв України - потужний та ефективний представник банкiвської 

системи, надiйний партнер для органiв державної влади та управлiння. 

Члени асоцiацiї в своїй роботi сприяють розбудовi банкiвської системи, найвищою якiстю якої 

визнається її стабiльнiсть, що базується на надiйностi кожної її складової, а успiшнiсть кожного 

банку залежить вiд успiшностi всiєї системи. Кожен банк, незалежно вiд його розмiру, форми 

власностi та походження капiталу, виконує свою унiкальну функцiю в банкiвськiй системi. 

Прiоритетнiсть потреб банкiв не може визначатися в залежностi вiд їх розмiру, форми власностi 

та походження капiталу. 

Члени НАБУ об'єднуються на основi наступних цiнностей: 

Професiйнiсть. Професiйнiсть та чеснiсть кожного банкiра перед клiєнтом є запорукою високого 

авторитету всiєї банкiвської системи в Українi. Банкiвська спiльнота самостiйно створює 

механiзми його пiдтримання. Асоцiацiя у своїй дiяльностi використовує досвiд та знання кращих 

представникiв банкiвської справи. 

Вiдповiдальнiсть. Великi банки зацiкавленi в успiшностi малих рiвно як i малi зацiкавленi в 

успiшностi великих. Банки з iноземним капiталом зацiкавленi в успiшностi банкiв з українським 

капiталом рiвно як i банки з українським капiталом зацiкавленi в успiшностi банкiв з iноземним 

капiталом. З кожного питання щодо регулювання державою дiяльностi банкiв (незалежно вiд 

його впливу на iнтереси всiх чи лише частини банкiв) банкiвська спiльнота повинна мати 

зважену активну позицiю, пасивна позицiя - недопустима. 

Рiвнiсть. Будь-якi обмеження дiяльностi банкiв в Українi мають бути покликанi виключно 

нацiональними iнтересами i в жодному разi не можуть бути введенi в iнтересах окремо взятого 

банку або групи банкiв. 

Прозорiсть. Асоцiацiя у своїй роботi керується принципами прозоростi. Забезпечує проведення 

незалежного аудиту дiяльностi та перiодичну звiтнiсть перед членами. 



Ефективнiсть. Асоцiацiя концентрується у своїй дiяльностi на прiоритетних завданнях, що 

стоять перед банкiвською системою. Забезпечує ротацiю керiвництва, контроль за 

використанням ресурсiв та механiзм швидкого вирiшення конфлiктiв. 

Основною метою (цiллю) дiяльностi Асоцiацiї є: 

-захист прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї; 

- представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, установами та 

iншими особами; 

- формування позицiї членiв Асоцiацiї з важливих питань функцiонування банкiвської системи, 

їх представництво та пiдтримка у вiдносинах з третiми особами; 

- сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного функцiонування 

банкiвської системи; 

- часть в розробцi державних програм розвитку банкiвської системи; 

- вирiшення конкретних завдань та спiльних проблем, що виникають у банкiвськiй сферi та 

впливають на права та iнтереси членiв Асоцiацiї; 

- налагодження вiдносин з банками та банкiвськими об'єднаннями iнших країн; 

- створення позитивного iмiджу банкiвської системи України; 

- сприяння розвитку та пiдвищенню квалiфiкацiї працiвникiв банкiвського сектору економiки 

України. 

Емiтент є членом Незалежної асоцiацiї банкiв України з 2020р.  

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 

Протягом 2020 року Банк не отрмував фiнансовий результат за звiтний рiк,  оскiльки не 

проводить спiльну дiяльнiсть з iншими оргацiзацiями, пiдприємствами, установами. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Банку 

не надходило. 

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Положення про облiкову полiтику АТ "АБ "РАДАБАНК" (далi - Положення) розроблене 

вiдповiдно до вимог Законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", "Про платiжнi системи та переказ коштiв в Українi", 

iнших законодавчих актiв України, Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та 

звiтностi в банках України, Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України та Iнструкцiї 

про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв України, затверджених 

постановою Правлiння НБУ вiд 11.09.2017 N 89, iнших нормативних документiв Нацiонального 

банку України, основних вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, внутрiшнiх 

документiв АТ "АБ "РАДАБАНК" (далi - Банк), що визначають порядок здiйснення операцiй та 

їх бухгалтерський облiк.  

Метою Положення про облiкову полiтику АТ "АБ "РАДАБАНК" є: 

" методологiчне обгрунтування i визначення порядку оцiнки статей балансу Банку та 

основних принципiв ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку; 

" задоволення потреб облiкової практики Банку на момент розробки Положення. 

У межах чинного законодавства України, нормативних документiв Нацiонального банку 

України та банкiвської лiцензiї Положення визначає: 

" основнi принципи ведення бухгалтерського (фiнансового) облiку та формування статей 



звiтностi;  

" єдинi методи оцiнки активiв, зобов'язань та iнших статей балансу Банку; 

" порядок нарахування доходiв Банку за кожним фiнансовим iнструментом, критерiї 

визнання активiв безнадiйними до отримання; 

" порядок створення та використання оцiночних резервiв за фiнансовими iнструментами;  

" вимоги та вказiвки щодо облiку окремих операцiй.   

Органiзацiя документообiгу i правила контролю операцiй, розподiл обов'язкiв та повноважень 

працiвникiв на здiйснення операцiй, технологiя обробки облiкової iнформацiї тощо 

визначаються окремими положеннями та технологiчними картами. 

 

Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть грунтуються на таких основних принципах:  

повне висвiтлення - фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та 

потенцiйнi наслiдки господарських операцiй та подiй, здатних вплинути на рiшення, що 

приймаються на її основi; 

автономнiсть - кожне пiдприємство розглядається як юридична особа, вiдокремлена вiд її 

власникiв, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власникiв не повиннi вiдображатися у 

фiнансовiй звiтностi пiдприємства; 

послiдовнiсть - постiйне (з року в рiк) застосування пiдприємством обраної облiкової полiтики. 

Змiна облiкової полiтики можлива лише у випадках, передбачених нацiональними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку, мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi та 

нацiональними положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку у державному секторi, i 

повинна бути обгрунтована та розкрита у фiнансовiй звiтностi; 

безперервнiсть - оцiнка активiв та зобов'язань пiдприємства здiйснюється виходячи з 

припущення, що його дiяльнiсть буде тривати й надалi; 

нарахування - доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй 

звiтностi в момент їх виникнення, незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв; 

превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються вiдповiдно до їх сутностi, а не 

лише виходячи з юридичної форми; 

єдиний грошовий вимiрник - вимiрювання та узагальнення всiх господарських операцiй 

пiдприємства у його фiнансовiй звiтностi здiйснюються в єдинiй грошовiй одиницi; 

Порядок ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Банку 

встановлюється Нацiональним банком України вiдповiдно до Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року N 996-XIV та 

мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 

Банк складає фiнансову звiтнiсть на пiдставi даних бухгалтерського облiку з урахуванням 

коригуючих проводок щодо подiй, якi коригують данi пiсля дати балансу. 

Вихiднi залишки фiнансової звiтностi за попереднiй перiод є вхiдними залишками фiнансової 

звiтностi за звiтний перiод. 

Банк не згортає активи та зобов'язання, доходи та витрати, крiм випадкiв, передбачених 

вiдповiдними МСФЗ та нормативно-правовими актами Нацiонального банку. 

Банк розкриває iнформацiю за активами, зобов'язаннями, доходами та витратами в статтi "Iншi" 

у примiтках до фiнансової звiтностi, якщо суми становлять понад 10 % вiд загальних сум 

вiдповiдних елементiв фiнансової звiтностi (активiв, зобов'язань, доходiв та витрат).  

У вiдповiдностi до МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi", до складу рiчної фiнансової 

звiтностi Банку включається: 

" Звiт про фiнансовий стан; 

" Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд; 

" Звiт про змiни у власному капiталi; 

" Звiт про рух грошових коштiв; 

" Примiтки до звiтностi. 

За результатами 3 мiсяцiв, пiврiччя та 9 мiсяцiв банк складає промiжну фiнансову звiтнiсть 



вiдповiдно до МСБО 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть".  

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть включає: 

" Промiжний скорочений звiт про фiнансовий стан; 

" Промiжний скорочений звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд; 

" Промiжний скорочений звiт про змiни у власному капiталi; 

" Промiжний скорочений звiт про рух грошових коштiв. 

" Пояснювальнi примiтки до промiжної скороченої фiнансової звiтностi. 

Банк не є учасником консолiдованої групи та не має iнвестицiй у дочiрнi, спiльно контрольованi 

та асоцiйованi пiдприємства в зв'язку з цим не складає консолiдованої звiтностi.  

Банк коригує статтi фiнансового звiту до його затвердження з врахуванням подiй пiсля звiтного 

перiоду.  Зазначенi коригування проводяться вiдповiдно до вимог МСБО 10 "Подiї пiсля 

звiтного перiоду". 

Фiнансова звiтнiсть складається працiвниками уповноваженого пiдроздiлу банку, на пiдставi 

даних бухгалтерського облiку та iнформацiї внесеної до iнформацiйних систем банку. В разi 

необхiдностi працiвники уповноваженого пiдроздiлу отримують додаткову iнформацiю, 

необхiдну для складання звiтностi вiд iнших пiдроздiлiв. 

Фiнансова звiтнiсть пiсля складання перевiряється головним бухгалтером та затверджується 

Головою Правлiння. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть додатково перевiряється незалежним аудитором та затверджується 

Загальними зборами акцiонерiв банку. 

Банк оприлюднює промiжну фiнансову звiтнiсть не пiзнiше 30 числа мiсяця, наступного за 

звiтним перiодом, шляхом розмiщення на веб-сайтi банку. Рiчна фiнансова звiтнiсть, разом з 

разом iз аудиторським висновком, пiдлягає оприлюдненню не пiзнiше 30 квiтня, наступного за 

звiтним роком.  

 

Загальнi методи оцiнки елементiв фiнансових звiтiв 

Своєчасна i об'єктивна оцiнка (переоцiнка) активiв, зобов'язань (балансових i позабалансових) та 

прийняття на пiдставi такої оцiночної iнформацiї адекватних управлiнських рiшень надають 

змогу здiйснити заходи, спрямованi на полiпшення структури балансу, зменшення низько 

лiквiдних i недоходних (неробочих активiв), що, в свою чергу, сприяє змiцненню фiнансового 

стану та стабiльностi Банку. 

Банк веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть у нацiональнiй валютi України.   

Для оцiнки активiв та зобов'язань та їх облiку використовуються наступнi методи: 

" оцiнка первiсною вартiстю: 

" активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї;  

" зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов'язання або сумою 

коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної 

господарської дiяльностi; 

" оцiнка за справедливою (ринковою) вартiстю: 

для активу - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) такого активу, для 

зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання, в результатi операцiї мiж 

обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами; вираз "обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi 

сторони" означає наявнiсть добре проiнформованого покупця, який має бажання купити, i добре 

проiнформованого продавця, що має бажання продати, якi є незалежними та дiють у власних 

iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється шляхом їх 

переоцiнки, класифiкацiї на предмет зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв.  

" за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через прибутки/збитки (FVPL) - 

сума переоцiнки вiдображається на рахунках доходiв (витрат) банку;  

" за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки через iнший сукупний дохiд 

(FVОСI) - сума переоцiнки вiдображається як iнший сукупний дохiд на рахунках 5 класу; 

" оцiнка за амортизованою собiвартiстю (AC) - вартiстю, за якою оцiнюються фiнансовий 



актив, фiнансове зобов'язання та яка складається iз собiвартостi придбання (виникнення), 

зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму 

накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, 

розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового 

списання внаслiдок зменшення корисностi; 

У цьому Положеннi пiд термiном "методи оцiнки" розумiється не тiльки грошова вартiсть, за 

якою актив (зобов'язання) враховується в балансi Банку, а й реальна можливiсть повернення 

вкладених у даний актив коштiв та одержання вiдповiдних доходiв у визначенi строки. Вартiсть 

активiв може змiнюватись внаслiдок коливання ринкових цiн, курсiв iноземних валют, 

фiзичного та морального зносу, iнших об'єктивних факторiв. Банк проводить переоцiнку 

окремих статей активiв до їх справедливої (ринкової) вартостi у порядку, визначеному чинним 

законодавством та внутрiшнiми документами Банку.  

Послiдуюча оцiнка (переоцiнка) активiв та зобов'язань Банку можуть бути вiдображенi в облiку 

рiзними способами, вiдповiдно до нормативних актiв Нацiонального банку України з питань 

ведення бухгалтерського облiку, а саме:  

" переоцiнкою статей балансу в iноземнiй валютi, за виключенням немонетарних, за 

офiцiйним валютним курсом; 

" приведенням вартостi окремих статей балансу (об'єктiв облiку) до справедливої вартостi 

через переоцiнку або зменшення корисностi; 

" формуванням резервiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах та iнше; 

Вiдповiднi служби Банку повиннi здiйснюють постiйний контроль за достовiрною оцiнкою 

активiв i зобов'язань, зокрема об'єктивною їх класифiкацiєю, бухгалтерським облiком за 

вiдповiдними балансовими рахунками вiдповiдно до проведеної оцiнки, своєчасним та повним 

формуванням резервiв за всiма активними операцiями та дебiторською заборгованiстю. 

 

1. Загальнi правила облiку цiнних паперiв та фiнансових iнвестицiй 

Банк з метою оцiнки та вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкує фiнансовi iнвестицiї 

таким чином: 

1) Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

прибутки/збитки (торговий портфель). 

До фiнансових iнвестицiй, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки 

через прибутки/збитки, належать борговi цiннi папери, акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї, 

утримуванi з метою продажу. 

Банк облiковує в торговому портфелi цiннi папери та iншi фiнансовi iнвестицiї, що придбанi з 

метою продажу i отримання прибутку вiд короткострокових коливань цiни або дилерської 

маржi, а також фiнансовi iнвестицiї, якi пiд час первiсного визнання є частиною портфеля 

фiнансових iнструментiв, управлiння якими здiйснюється разом, i щодо яких є свiдчення 

фактичного отримання короткострокового прибутку. 

2) Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

iнший сукупний дохiд (портфель банку на продаж). 

Банк облiковує в портфелi банку на продаж борговi цiннi папери, акцiї та iншi фiнансовi 

iнвестицiї, що призначенi для отримання грошових потокiв або продажу.  

3) Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю (портфелi банку до 

погашення). 

Банк уключає до цiєї категорiї придбанi борговi цiннi папери з фiксованими платежами або з 

платежами, що можна визначити, i фiксованим строком погашення та має намiр отримувати 

грошовi потоки вiд основної заборгованостi та процентiв. 

4) Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї. 

До цiєї категорiї включаються iнвестицiї до статутних капiталiв компанiй, якi вiдповiдають 

критерiям визначення асоцiйованої або дочiрньої компанiї. 

Банк здiйснює облiк операцiй з купiвлi-продажу фiнансових iнвестицiй за датою розрахунку. 



Тобто до визначеної дати проведення розрахункiв вимоги та зобов'язання за укладеним 

договором вiдображаються на позабалансовому облiку.  

Банк вiдображає в бухгалтерському облiку змiну справедливої вартостi придбаних фiнансових 

iнвестицiй (крiм фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю) у 

перiод мiж датою операцiї та датою розрахунку за рахунками класу 6 (для фiнансових 

iнвестицiй, якi облiковуються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

прибутки/збитки) та рахунками капiталу класу 5 (для фiнансових iнвестицiй у портфелi на 

продаж). 

Банк пiд час первiсного визнання вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовi iнвестицiї, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки за 

справедливою вартiстю без урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання 

таких фiнансових iнвестицiй вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення. 

Усi iншi фiнансовi iнвестицiї пiд час первiсного визнання оцiнюються за справедливою 

вартiстю, до якої додаються витрати на операцiї. Витрати на операцiї з придбання боргових 

цiнних паперiв вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї). 

Банк визнає за борговими цiнними паперами процентний дохiд [нарахування купона, 

амортизацiю дисконту (премiї)] за ефективною ставкою вiдсотка протягом перiоду вiд дати їх 

придбання до дати припинення визнання (продаж, погашення), перекласифiкацiї, крiм боргових 

цiнних паперiв що облiковуються в торговому портфелi банку за справедливою вартiстю з 

визнанням переоцiнки через прибутки/збитки. 

Нарахування процентного доходу Банк проводить не рiдше одного разу на мiсяць, та 

обов'язково на дату переоцiнки, перекласифiкацiї або продажу.  

Банк визнає процентний дохiд за борговими цiнними паперами в торговому портфелi, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки у складi 

суми переоцiнки до справедливої вартостi. 

За борговими цiнними паперами в торговому портфелi, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки нарахування процентiв та амортизацiя 

дисконту або премiї не здiйснюється. Пiд час придбання купонних цiнних паперiв з 

накопиченими процентами банк вiдображає їх в облiку за рахунками премiї (дисконту), сума 

отриманого купона зменшує суму премiї або збiльшує суму дисконту.  

Банк визнає процентнi доходи за знецiненими борговими цiнними паперами (крiм цiнних 

паперiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

прибутки/збитки) за ефективною ставкою вiдсотка, що використовувалася для дисконтування 

майбутнiх грошових потокiв пiд час останньої оцiнки збиткiв унаслiдок зменшення корисностi 

цих боргових цiнних паперiв. 

Банк визнає за цiнними паперами з нефiксованим прибутком доходи у виглядi дивiдендiв на 

дату встановлення прав на їх отримання. 

Банк вiдображає в бухгалтерському облiку прибуток або збиток пiд час первiсного визнання за 

рахунками класу 6 або 7 вiдповiдно на суму рiзницi мiж справедливою вартiстю фiнансових 

iнвестицiй (крiм iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї) та сумою договору (без 

урахування витрат на операцiї) в кореспонденцiї з рахунками дисконту (премiї). Банк вiдображає 

як прибуток або збиток вiд операцiї з акцiонерами у складi додаткового капiталу за балансовим 

рахунком класу 5 до часу вибуття фiнансового iнструменту або включає частинами до 

нерозподiленого прибутку (збитку) протягом перiоду його утримання. 

Банк на дату балансу за пiдсумками року вiдносить до нерозподiленого прибутку (збитку) рiчну 

суму амортизацiї дисконту (премiї), що виникли унаслiдок операцiй з акцiонерами за вартiстю, 

нижчою або вищою, нiж ринкова, у разi прийняття ним вiдповiдного рiшення про включення 

такої рiзницi до нерозподiленого прибутку (збитку) частинами протягом перiоду утримання 

фiнансового iнструменту. 

Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених 

ринках, визначається за їх справедливою вартiстю за методом ринкового пiдходу, а саме 



визначається за бiржовими котируваннями.  

Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери є недоступним, то Банк застосовує для 

визначення справедливої вартостi спостережуванi на ринку вхiднi данi в разi їх наявностi (такi, 

як котирування на аналогiчнi активи або зобов'язання на активних ринках; котирування на 

iдентичнi активи та зобов'язання на неактивних ринках; спостережуванi ставки i кривi 

дохiдностi тощо або неспостережуванi на ринку вхiднi данi (власнi данi Банку - бюджети, 

прогнози, iсторична iнформацiя про економiчнi показники тощо). Як що данi не доступнi банк 

застосовує дохiдний метод шляхом визначення теперiшньої вартостi майбутнiх грошових 

потокiв дисконтованих по ставку доходностi цього або аналогiчного цiнного паперу.  

Фiнансовi iнвестицiї, що утримуються банком до їх погашення, банк вiдображає на кожну 

наступну пiсля визнання дату балансу за амортизованою собiвартiстю з використанням 

ефективної ставки вiдсотка. Як що строк погашення фiнансової iнвестицiї не перевищує 3 

мiсяцiв то ефективна ставка вiдсотка може не застосовуватися. 

Банк облiковує iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї, що придбанi з метою їх подальшого 

продажу протягом 12 мiсяцiв, за найменшою з двох величин балансовою вартiстю або 

справедливою вартiстю за мiнусом витрат на продаж та визнає зменшення їх корисностi. 

Банк за всiма фiнансовими iнвестицiями, крiм тих, що облiковуються за справедливою вартiстю 

з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, здiйснює аналiз на зменшення їх корисностi. 

Банк визнає зменшення корисностi на кожну дату балансу шляхом формування оцiночного 

резерву. Розрахунок резерву здiйснюється щомiсяця за станом на перше число мiсяця, 

наступного за звiтним, до встановленого строку подання оборотно-сальдового балансу до 

Нацiонального банку України. 

Доходи та витрати в iноземнiй валютi за операцiями з цiнними паперами вiдображаються за 

рахунками класiв 6 i 7 Плану рахункiв у нацiональнiй валютi за офiцiйним курсом iноземної 

валюти на дату їх визнання iз застосуванням технiчних рахункiв 3800 та 3801. 

Переоцiнка (перерахунок гривневого еквiвалента залишкiв iноземної валюти) за рахунками з 

облiку фiнансових iнвестицiй в iноземнiй валютi у зв'язку зi змiною офiцiйного курсу гривнi до 

iноземних валют здiйснюється в загальному порядку переоцiнки фiнансових активiв та 

зобов'язань в iноземнiй валютi при кожнiй змiнi офiцiйного курсу  Нацiонального банку 

України. 

Банк облiковує цiннi папери, що наданi в довiрче управлiння, за окремими аналiтичними 

рахунками вiдповiдних балансових рахункiв, здiйснює їх переоцiнку, амортизацiю дисконту 

(премiї), нарахування доходу тощо. 

Банк облiковує цiннi папери, що придбанi та/або зберiгаються за дорученням та за кошти 

клiєнтiв, а також цiннi папери, якi придбанi згiдно з договорами про довiрче управлiння, за 

позабалансовими рахунками. 

Банк на звiтну дату, у тому числi на дату припинення визнання (продаж, погашення), 

перекласифiкацiї, має здiйснити, вiдповiдно до виду фiнансової iнвестицiї, нарахування 

процентного доходу, амортизацiю премiї/дисконту, переоцiнку до справедливої вартостi, аналiз 

на зменшення корисностi i формування резерву. 

Банк припиняє визнання фiнансового активу (цiлком або частково) провадиться вiдповiдно до 

вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". 

 

2.Автотранспорт, крiм iнкасаторського 7 рокiв 

Автотранспортi iнкасаторськiй 6 рокiв 

Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, 

iншi iнформацiйнi системи та пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, 

комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, монiтори (крiм монiторiв вiдеоспостереження), 

МФУ, принтери, сканери, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до 

телекомунiкацiйних мереж, телевiзори, ПОС термiнали. 5 рокiв 

Побутовi електроннi, оптичнi, електронно-механiчнi машини, телефони, факси, конторське 



(офiсне) устаткування та обладнання, устаткування касових вузлiв, банкiвськi автомати 

самообслуговування (банкомати), iншi машини та обладнання (крiм ПОС термiналiв) 8 

рокiв 

Iнструменти, прилади та iнвентар 5 рокiв 

Системи пожежної, охоронної сигналiзацiї, системи вiдеоспостереження та прилади, якi входять 

до них у т.ч. монiтори вiдеоспостереження 8 рокiв 

Меблi 8 рокiв 

Сейфи (рiзнi) та ящики картотечнi (металевi) 12 рокiв 

Iншi основнi засоби 12 рокiв 

 

У випадку бiльш або менш тривалого (бiльш нiж на однин рiк) очiкуваного перiоду 

використання необоротних активiв, чим передбачено вище зазначеним абзацом, по даному 

об'єкту може бути встановлений iнший термiн корисного використання основних засобiв. 

Термiн корисного використання визначається постiйно дiючою iнвентаризацiйною комiсiєю та 

зазначається для основних засобiв у "Акт приймання-передачi (внутрiшнього перемiщення) 

основних засобiв (форма N ОЗ-1)", для нематерiальних активiв у "Акт введення в господарський 

оборот об'єкта права iнтелектуальної власностi у складi нематерiальних активiв" (форма НА-1).   

Термiн корисного використання нематерiальних активiв встановлюється Банком самостiйно при 

визнаннi цього об'єкта активом. При визначеннi термiну корисного використання об'єкта 

нематерiального активу варто враховувати: 

" термiни корисного використання подiбних активiв; 

" моральний знос, що передбачається; 

" правовi i подiбнi обмеження по термiнах його використання й iншi фактори. 

         Вартiсть об'єкту, що амортизується, розраховується за вирахуванням лiквiдацiйної 

вартостi.          

Лiквiдацiйна вартiсть активу встановлюється банком самостiйно для кожного активу в 

залежностi вiд суми коштiв чи вартостi iнших активiв, що банк очiкує одержати вiд реалiзацiї 

(лiквiдацiї) необоротних активiв пiсля закiнчення термiну їхнього корисного використання 

(експлуатацiї), за винятком витрат на їх продаж (лiквiдацiю). У випадку неможливостi 

достовiрно оцiнити суми коштiв, що банк очiкує одержати вiд реалiзацiї (лiквiдацiї) 

необоротних активiв пiсля закiнчення їх корисного використання (експлуатацiї) i витрат на їх 

продаж (лiквiдацiю), лiквiдацiйна вартiсть необоротних активiв дорiвнює нулю. 

Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв прирiвнюється до нуля, крiм таких випадкiв:  

" якщо є безвiдмовне зобов'язання iншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкiнцi 

строку його корисного використання;  

" якщо лiквiдацiйна вартiсть може бути визначена на пiдставi iнформацiї наявного 

активного ринку та очiкується, що цей ринок функцiонуватиме наприкiнцi строку корисного 

використання цього об'єкта.  

Строк корисного використання (експлуатацiї) об'єкта основних засобiв i нематерiальних активiв, 

а також лiквiдацiйна вартiсть переглядається банком в разi змiни очiкуваних економiчних вигод 

вiд його використання, принаймнi один раз на рiк на дату проведення рiчної iнвентаризацiї.  

Нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного використання амортизацiї не 

пiдлягають. Банк розглядає нематерiальний актив як такий, що має невизначений строк 

корисного використання, якщо на пiдставi аналiзу всiх чинникiв (юридичних, нормативних, 

договiрних, економiчних тощо) немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого 

такий актив буде, за очiкуванням, забезпечувати надходження чистих грошових потокiв до 

банку. 

Банк у кiнцi кожного року оцiнює нематерiальнi активи з невизначеним строком корисного 

використання на наявнiсть ознак невизначеностi обмеження строку їх корисного використання. 

Якщо таких ознак немає, то банк установлює строк корисного використання таких 

нематерiальних активiв. 



Необоротнi активи, що повнiстю амортизованi i використовуються Банком у його дiяльностi, 

вiдображаються за вiдповiдними рахунками з облiку первiсної (переоцiненої) вартостi активiв та 

нарахованого зносу (накопиченої амортизацiї) до часу списання їх з балансу. 

 

Основнi засоби 

Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх утримують для використання у виробництвi або 

постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей, за 

очiкуванням, протягом перiоду, що перевищує один рiк.  

Об'єкти основних засобiв первiсно визнаються в якостi активiв за собiвартiстю  (вартiстю 

придбання), яка включає усi витрати, пов'язанi з придбанням, доставкою, монтажем та 

введенням їх до експлуатацiї. Подальший облiк основних засобiв ведеться за методом  

Пiсля первiсного визнання всi основнi засоби оцiнюються за моделлю собiвартостi. Ця модель 

оцiнки передбачає облiк за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та витрат на зменшення корисностi.  

Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсяця iз застосуванням прямолiнiйного методу. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується протягом строку корисного використання до 

моменту, коли балансова вартiсть активу досягне його лiквiдацiйної вартостi. Тест на 

вiдповiднiсть строку корисного використання основних засобiв строку їх очiкуваного 

використання проводиться Банком кожного року на дату проведення рiчної iнвентаризацiї, на 01 

листопада.  

Протягом 2020 року метод амортизацiї основних засобiв Банком не змiнювався. 

Станом на кiнець року в Банку встановленi наступнi строки корисного використання основних 

засобiв за групами: 

Узагальнена група Строк корисного використання 

Будинки i споруди зi стiнами iз кам'яних матерiалiв, чи залiзобетону, iнших довговiчних 

матерiалiв 360 мiсяцiв 

Будинки i споруди з iнших матерiалiв, капiтальнi вкладення в орендованi будинки та споруди

 240 мiсяцiв 

Передавальнi пристрої 180 мiсяцiв 

Автотранспорт, крiм iнкасаторського 84 мiсяця 

Автотранспортi iнкасаторськiй 72 мiсяця 

Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, 

iншi iнформацiйнi системи та пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, 

комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, монiтори (крiм монiторiв вiдеоспостереження), 

МФУ, принтери, сканери, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до 

телекомунiкацiйних мереж, телевiзори, ПОС термiнали 60 мiсяцiв 

Побутовi електроннi, оптичнi, електронно-механiчнi машини, телефони, факси, конторське 

(офiсне) устаткування та обладнання, устаткування касових вузлiв, банкiвськi автомати 

самообслуговування (банкомати), iншi машини та обладнання (крiм тих що зазначенi в 

попередньому пунктi 96 мiсяцiв 

Iнструменти, прилади та iнвентар 60 мiсяцiв 

Системи пожежної, охоронної сигналiзацiї, системи вiдеоспостереження та прилади, якi входять 

до них у т.ч. монiтори вiдеоспостереження 96 мiсяцiв 

Меблi 96 мiсяцiв 

Сейфи (рiзнi) та ящики картотечнi (металевi) 144 мiсяця 

Iншi основнi засоби 144 мiсяця 

В разi придбання основних засобiв, що були у використаннi, за рiшенням управлiнського 

персоналу строк корисного їх використання може бути зменшено до 20 вiдсоткiв вiд 

визначеного строку для нових основних засобiв вiдповiдної групи. 

На дату проведення рiчної iнвентаризацiї (на 01 листопада 2020 року) Банком проведено тест на 

зменшення корисностi основних засобiв. 



У Примiтцi 9 наведено структуру i змiни в основних засобах протягом 2020 та 2019 рокiв.  

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у розмiрi 100% у 

першому мiсяцi використання об'єкта.  

Витрати на амортизацiйнi вiдрахування включаються до Звiту про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд. 

Витрати на ремонт та технiчне обслуговування основних засобiв вiдображаються у Звiтi про 

прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд у перiодi, в якому такi витрати були понесенi, та 

включаються до статтi "Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати", крiм випадкiв, коли такi 

витрати пiдлягають капiталiзацiї. 

Доходи та витрати вiд вибуття визначаються шляхом порiвняння суми виручки та балансової 

вартостi i включаються до складу доходiв або витрат. 

Активи у виглядi основних засобiв пiд заставу зобов'язань Банком не надавались.  

 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути 

iдентифiкований. 

При визнаннi нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю (фактично понесеним  витратам 

на їх придбання). 

В подальшому нематерiальнi активи оцiнюються по собiвартостi за вирахуванням будь-якої 

послiдуючої накопиченої амортизацiї та будь-яких збиткiв вiд знецiнення. 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються щомiсяця, 

iз застосуванням прямолiнiйного методу, який передбачає рiвномiрне списання первiсної 

вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта, при цьому 

лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює "нулю". Такi активи аналiзуються на предмет знецiнення у разi 

наявностi ознак можливого знецiнення нематерiального активу. Строк корисного використання 

для об'єктiв групи "Нематерiальнi активи" складає вiд 2 до 20 рокiв.  

Якщо немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого нематерiальний актив буде (за 

очiкуванням) генерувати надходження чистих грошових потокiв Банк визначає, що цей актив 

має невизначений строк корисної експлуатацiї. Амортизацiя за таким нематерiальним активом 

не нараховується. Щорiчно на дату проведення рiчної iнвентаризацiї, строк корисної 

експлуатацiї нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї 

переглядається, щоб визначати, чи продовжують i надалi iснувати подiї та обставини, що 

пiдтверджують оцiнку невизначеного строку корисної експлуатацiї цього активу.  

Строки та порядок амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного 

використання аналiзується щорiчно, як правило при проведеннi рiчної iнвентаризацiї. Протягом 

2020 року метод i норми амортизацiї нематерiальних активiв не змiнювались.  

Коригування строкiв корисного використання нематерiальних активiв у звiтному роцi не 

вiдбувались. У складi нематерiальних активiв Банк має актив з невизначеним строком 

користування у виглядi паушального платежу за укладеним лiцензiйним договором на 

використання торговельної марки VISA та вартiсть безстрокових лiцензiй на проведення деяких 

видiв пiдприємницької дiяльностi. Тестування нематерiальних активiв з невизначеним строком 

користування на визначення чи продовжують i надалi iснувати подiї та обставини, якi 

пiдтверджують оцiнку невизначеного строку проводиться Банком кожного року на дату 

проведення рiчної iнвентаризацiї, на 01 листопада. 

Визнання нематерiального активу припиняється при його вибуттi або коли вiд його 

використання та послiдуючого вибуття Банк не очiкує нiякi економiчнi вигоди. Прибутки та 

збитки, що виникають при цьому, розраховуються як рiзницi мiж чистими надходженнями вiд 

вибуття та балансовою вартiстю активу. 

Iнфо 

Операцiї з пов'язаними особами 

У вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" сторони вважаються 



пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем, або якщо одна сторона контролює 

iншу або має можливiсть у значнiй мiрi впливати на фiнансовi та операцiйнi рiшення iншої 

сторони. 

При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов'язаними сторонами до уваги береться 

суть цих вiдносин, а не лише юридична форма. В ходi звичайної дiяльностi проводяться 

банкiвськi операцiї з основними акцiонерами та iншими пов'язаними сторонами. Цi операцiї 

включають здiйснення розрахункiв, надання кредитiв, залучення депозитiв, фiнансування 

комерцiйної дiяльностi та операцiї з iноземною валютою.  

Перелiк пов'язаних осiб формується Банком на пiдставi наявних вiдомостей вiдповiдно до 

внутрiшнiх положень, що базуються на МСБО 24. 

Угоди, що здiйснюються з пов'язаними з Банком особами, не передбачають умов, що не є 

поточними ринковими умовами. Угоди, укладенi Банком iз пов'язаними з Банком особами на 

умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недiйсними з моменту їх 

укладення. 

Порядок органiзацiї проведення операцiй iз пов'язаними з Банком особами визначено у 

внутрiшнiх положеннях Банку. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 

виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

АТ "АБ "РАДАБАНК"  працює на українському банкiвському ринку, починаючи з 1993 року. 

Банк було створено з метою акумулювання грошових коштiв пiдприємств та населення 

Днiпропетровського регiону та використання фiнансових i кредитних ресурсiв для ефективного 

економiчного та соцiального розвитку суб'єктiв господарської дiяльностi рiзних галузей 

економiки. 

Банк надає широкий спектр послуг по всiх основних сегментах фiнансового ринку. 

Однiєю з першочергових задач перед Банком є нарощування ресурсної бази, яка формується за 

рахунок залишкiв на поточних та строкових рахунках юридичних i фiзичних осiб. 

Залученi кошти юридичних i фiзичних осiб Банк використовує, вiдповiдно як короткостроковi i 

середньостроковi кредитнi ресурси. 

Ставки за депозитами встановлюються з урахуванням поточного стану лiквiдностi та 

кон'юнктури ринку. Завдяки тому, що наразi Нацiональний банк України сформулював чiткi 

правила монетарної полiтики, Банк у якостi одного з iндикаторiв використовує рiвень облiкової 

ставки НБУ, а точнiше динамiку її змiни. Рiвень ставок визначає комiтет з управлiння активами i 

пасивами Банку щомiсячно. У разi рiзких змiн рiвня ставок та пiдвищення показникiв 

процентного i ринкового ризику засiдання комiтету вiдбуваються по мiрi необхiдностi. Банк 

намагається не допускати розривiв мiж термiнами дiї залучених коштiв i розмiщених кредитiв, 



крiм мiжбанкiвських кредитiв. 

Банк не розглядає поточнi рахунки фiзичних осiб як iстотне джерело фiнансування його 

операцiй. Проте, виходячи з необхiдностi розвитку операцiй iз приватними особами, 

спостерiгається рiст залишкiв за даними рахунками в основному завдяки розвитку 

зарплатно-карткових проектiв та залученню клiєнтiв VIP-сегменту. 

Банк не розглядає мiжбанкiвський ринок як джерело додаткового доходу. Проте, частина 

вiльних ресурсiв розмiщується на мiжбанкiвському ринку у виглядi Облiгацiй внутрiшньої 

державної позики, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та депозитних 

сертифiкатiв Нацiонального банку України. 

Активнi операцiї на мiжбанкiвському ринку об`єктивно менш доходнi, нiж кредитування 

реального сектору економiки, тому залучення i розмiщення коштiв на мiжбанкiвському ринку 

Банк розглядає як iнструмент пiдтримання короткострокової лiквiдностi. Всi мiжбанкiвськi 

активнi операцiї Банк розглядає як високонадiйне джерело розмiщення вiльних коштiв.  

Банк використовує систему колегiальностi при прийняттi рiшення щодо проведення кредитних 

операцiй. Рiшення щодо кредитних операцiй приймається в межах встановлених повноважень: 

Наглядовою Радою Банку, Правлiнням Банку, Кредитним комiтетом. До функцiй кредитного 

комiтету входить встановлення лiмiтiв максимального розмiру кредитiв, гарантiй i порук, 

наданих одному позичальнику, об`єм коштiв, розмiщених в одну галузь економiки. 

В Банку дiє дворiвнева система пiдготовки i контролю проектiв: 

I. Комплексний аналiз фiнансово-господарської дiяльностi клiєнтiв, оцiнка ризикiв проекту, 

оцiнка заставного майна i пiдготовка кредитної пропозицiї для розгляду кредитним комiтетом 

Банку. 

II. Надання кредиту пiсля ухвалення кредитної пропозицiї та позитивного рiшення 

кредитного комiтету Банку, подальший монiторинг до повного погашення всiєї кредитної 

заборгованостi. 

Особлива увага на всiх етапах пiдготовки кредиту придiляється оцiнцi кредитних ризикiв 

проекту, що пропонується. Основоположним принципом кредитної полiтики Банку є прийняття 

в якостi основної гарантiї погашення кредиту поточної та майбутньої фiнансової стабiльностi 

позичальника, а також очiкуваних грошових потокiв вiд проекту, який позичальник розраховує 

фiнансувати. Якщо кредитний фахiвець або член кредитного комiтету не задоволенi якiстю 

кредитного проекту, то вони можуть вiдмовити у фiнансуваннi такого проекту, навiть якщо 

позичальник запропонує вигiдну заставу. Таким чином, Банк проводить полiтику прiоритетностi 

якостi об`єкту кредитування над забезпеченням кредиту. 

На кредитний комiтет Банку покладена функцiя ухвалення рiшення про умови кредитування i 

допустимих ризиках для Банку. 

Банк надає своїм клiєнтам як короткостроковi (до 1 року), так i довгостроковi кредити. 

Кредитування корпоративних клiєнтiв здiйснюється в рамках наступних програм: 

" овердрафт - кредитування на поточний рахунок клiєнта в рамках встановлених лiмiтiв. 

Перевага вiддається клiєнтам зi стабiльним фiнансовим станом, якi мають достатнi для 

погашення кредиту обсяги операцiй через Банк. Укладанню кредитного договору обов`язково 

передує комплексний аналiз фiнансового стану клiєнта; 

" строковi кредити в нацiональнiй та iноземнiй валютi, що надаються для фiнансування 

поточних потреб пiдприємств в обiгових коштах. При кредитуваннi в iноземнiй валютi Банк в 

обов`язковому порядку враховує наявнiсть валютних надходжень; 

" вiдновлюванi та не вiдновлюванi кредитнi лiнiї - кредитування постiйних клiєнтiв Банку в 

рамках затвердженого лiмiту; 

" лiзинговi кредити; 

" кредити на придбання та оновлення основних засобiв. Кредитна програма за цим 

напрямком передбачає надання коштiв на довгостроковий термiн з пiльговим графiком 

погашення. 

Банк встановлює базову процентну ставку самостiйно, в залежностi залежить вiд ринкової 



ситуацiї, яка склалась на дату надання коштiв. На величину ставки в першу чергу впливає 

вартiсть фондування, або залучення коштiв для фiнансування програм. Безумовно, для 

фiнансового iнституту, що видає кредити, важлива вартiсть ресурсiв, за рахунок яких такi 

кредити видаються. При цьому Банк визначає для себе можливостi й вартiсть рефiнансування 

даної категорiї кредитiв. 

Процентна ставка за кредитами для юридичних осiб у 2019 роцi складала в середньому 23% у 

гривнi та 10% у iноземнiй валютi (переважно у доларах США). 

Середня ефективна процентна ставка за кредитами для фiзичних осiб протягом 2019 року 

складала 26% рiчних. 

Крiм того, Банк надає кредити на фiнансування експортно-iмпортних контрактiв, 

використовуючи в роботi таку форму кредиту, як факторинг, надає гарантiї. 

Кредити надаються суб`єктам усiх форм власностi i приватним особам-пiдприємцям на 

комерцiйнiй, договiрнiй основi, за умови дотримання принципiв забезпеченостi, зворотностi, 

термiновостi, платностi, цiльового призначення.  

Банк надає фiзичним особам позики на: купiвлю товарiв народного споживання, купiвлю 

автомобiлiв, придбання житла, ремонту примiщень, навчання, оздоровлення тощо. 

Одним iз прiоритетних напрямкiв вважається розвиток бiзнесу документарних операцiй. 

Перспективнiсть даного виду послуг обумовлена тим, що серед клiєнтiв Банку є великi 

пiдприємства, що ведуть зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, i мають попит у документарних 

формах розрахунку. 

Загальновiдомо, що поряд з великими перевагами, що дає пiдприємству вихiд на ринки 

iноземних держав, будь-яка зовнiшньоекономiчна угода пов`язана iз цiлим набором ризикiв, 

зокрема: кредитним, полiтичним, ризиком невиконання зобов`язань за контрактом. Крiм того, 

кожна торгова операцiя споконвiчно мiстить протирiччя мiж iнтересами продавця 

(вiдвантажувати продукцiю, виконувати роботи, робити послуги пiсля одержання 100% 

передоплати) i покупця (платити за отриману продукцiю, виконанi роботи, зробленi послуги). 

Банк надає клiєнтам комплекс послуг за документарними операцiями: 

" документарнi форми розрахункiв - документарний акредитив, iнкасо; 

" iнструменти забезпечення виконання зобов`язань - тендерна гарантiя, гарантiя виконання 

платежiв, резервний акредитив. 

Банк сподiвається, що його посередницька роль дозволить домогтися визначеного рiвня 

компромiсу iнтересiв сторiн угоди, а також мiнiмiзувати вищевказанi ризики. 

Попит торгiвельних i виробничих пiдприємств на тендернi та комерцiйнi гарантiї щодо поставок 

товарiв проти гарантiї у перiод вiдсутностi обiгових коштiв є значним, тому Банк всiляко 

розвиває цей напрямок дiяльностi. 

Проведення активно-пасивних операцiй вiдбувається у режимi дотримання нормативних 

значень показникiв лiквiдностi. 

 

Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть 

Пiсля стрiмкого обвалу в 2 кварталi 2020 року, спричиненого карантином, економiка України 

почала вiдновлюватись вже в 3 кварталi 2020, перевершивши очiкування бiльшостi економiчних 

прогнозистiв. Однак подальше зростання загальмувалося восени iз другою хвилею 

коронавiрусної пандемiї та посиленням карантинних заходiв як в Українi, так i в iнших 

європейських країнах. 

Пiд час жорсткого карантину частина товарiв i послуг не споживалися, оскiльки їхня реалiзацiя 

була заборонена або обмежена. Крiм того, через розширення можливостей переходу на 

дистанцiйну роботу та навчання знизився попит на транспортнi послуги, а також на одяг та 

взуття. Водночас споживання продуктiв харчування скорочувалося нижчми темпами, а 

користування послугами зв'язку, насамперед пошти, i купiвля товарiв для дому - навпаки 

збiльшувалося.  

Вiдповiднi змiни у споживаннi мали певний тиск на цiни як упродовж дiї жорстких карантинних 



обмежень, так i, ймовiрно, пiд час вiдновлення економiки та споживного попиту. У зв'язку з цим 

виникла потреба у вiдстеженнi ширших концепцiй iнфляцiї. Споживча iнфляцiя в Українi пiд 

кiнець 2020 року прискорилася до 5% (проти 4,1% у 2019-ому).  Українська економiка у 2020 

роцi скоротилася на 4%, проте у гривневому обсязi зросла бiльш як на 5%. Обсяг ВВП України 

за пiдсумками року становив 4194 млрд. грн. Це означає, що за скорочення реального ВВП на 

4% номiнальний ВВП (тобто грошовий обсяг економiки) зрiс на 5,4% через iнфляцiйнi процеси. 

У структурному розрiзi попиту найсуттєвiшим було скорочення iнвестицiй, яке становило 

24,4%. Натомiсть споживання домашнiх господарств збiльшилося на 1,6%. У галузевому розрiзi 

найбiльше скорочення доданої вартостi в 2020 роцi зафiксовано у готельно-ресторанному бiзнесi 

(на 28,5%), а також у "iнших видах послуг" (на 23,1%). Тимчасом активнi державнi видатки 

зумовили зростання у будiвництвi на 5,2%. Всупереч загальнiй тенденцiї, зростання 

спостерiгалося також у торгiвлi (+4,9%), охоронi здоров'я (+2,2%), державному управлiннi 

(+1,5%), iнформацiйно-телекомунiкацiйному (+1,3%) та фiнансовому (+1,2%) секторах, а також 

в операцiях з нерухомим майном (+1,2%). 

Впродовж 2020 року, так само, як i в попереднi роки, українська нацiональна валюта показувала 

свою чутливiсть до новин, пов'язаних iз роботою Нацбанку, з отриманням Україною кредитiв, 

особливо - пiльгових позик вiд МВФ та iнших донорiв. Так, пiсля червневого траншу МВФ 

громадяни i бiзнес не поспiшали купувати долар, очiкуючи його ослаблення - i вiн 

ослаблювався. Схожий вплив мали масштабнi розмiщення облiгацiй, груднева позика вiд ЄС на 

600 мiльйонiв євро в рамках програми пiдтримки України та ухвалення бюджету-2021, 

"погодженого з МВФ". 

I навпаки: проблеми зi змiною керiвництва НБУ та затримки з траншами МВФ змушували бiзнес 

i українцiв не поспiшати й не продавати долар, доки гривня не впаде.  

Наразi українська валюта є вiдносно стабiльною, очiкується що цей тренд збережеться на 

найближчi мiсяцi. Якщо ж ситуацiя стане менш сприятливою, прогнозується, що зростання 

курсу долара стримають за рахунок резервiв Нацбанку.  

Найбiльший обсяг коштiв Банк спрямував у сегменти виробництва i будiвництва та торгiвлi - 

37% та 34% вiд загальної суми кредитiв вiдповiдно. 

Загальна сума резервiв, сформованих пiд можливi втрати вiд кредитних операцiй за вимогами 

МСФЗ, станом на 01 сiчня 2021 року становила 307,1 млн. грн.  

Протягом року значнi обсяги мали операцiї з облiгацiями внутрiшньої державної позики 

(ОВДП) (залишок на 01 сiчня 2021 року склав 6 млн. доларiв США та 834 млн. гривень) та з 

депозитними сертифiкатами, емiтованими Нацiональним банком України (залишок на 01 сiчня 

2021 року склав 100 млн. грн.). 

Виконання активних операцiй Банк здiйснював в рамках впровадженої системи управлiння 

ризиками, притаманними банкiвськiй дiяльностi. Дiяльнiсть з управлiння ризиками АТ "АБ 

"РАДАБАНК" здiйснюється через органiзацiйну структуру. Процес ризик-менеджменту в Банку 

охоплює всi його структурнi щаблi та рiвнi - вiд вищого керiвництва Банку (Наглядової Ради та 

Правлiння) до рiвня, на якому безпосередньо приймається ризик. У Банку забезпечено чiткий 

розподiл функцiй, обов`язкiв та повноважень з ризик-менеджменту, а також чiтку схему 

вiдповiдальностi згiдно з таким розподiлом.  

Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Банку 

розмiр, вiдсутнi. Факти купiвлi-продажу активiв протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi Банку розмiр, вiдсутнi. 

 

Банкiвський сектор 

Станом на 31 грудня 2020 року лiцензiю Нацiонального банку України мають 74 банкiвськi 

установи, iз них з iноземним капiталом 33 установи (в т. ч. зi 100% iноземним капiталом 22 

установи), iз них платоспроможних 73 банкiвськi установи. Протягом 2020 року два банки були 

визнанi неплатоспроможними у зв'язку з невиконанням нормативiв капiталу. Хоча частка 

державних банкiв у чистих активах протягом року скоротилася на користь приватних, бiльше 



половини активiв сектору все ще належить державним банкам. Наприкiнцi року двадцять 

найбiльших банкiв мали понад 90% активiв сектора. 

Банкiвський сектор успiшно проходить коронакризу та належним чином виконує свої функцiї. 

Банки увiйшли в перiод пандемiї без помiтних дисбалансiв, достатньо капiталiзованими та 

високолiквiдними. Робота з оздоровлення та пiдвищення стiйкостi банкiвської системи, що 

проводиться з 2015 року, дала позитивний результат. Уперше в iсторiї пiд час кризи банки не 

стали фактором посилення економiчної нестабiльностi. Навпаки вони пiдтримують бiзнес та 

сприяють вiдновленню економiчного зростання, надаючи кредитнi ресурси. З початку року 

регулятивний капiтал банкiвської системи зрiс на 21%, а норматив адекватностi - на 2 вiдсотковi 

пункти. Це дозволяє банкам повнiстю зберiгати здатнiсть до поглинання збиткiв та 

продовжувати кредитування населення, МСБ та великого бiзнесу. 

Найбiльший внесок у зростання чистих активiв банкiв зробив прирiст державних цiнних паперiв. 

Зростання ОВДП забезпечило двi третини номiнального рiчного приросту чистих активiв та 

майже 80% у IVкварталi 2020р. В останнi днi грудня уряд здiйснив значнi бюджетнi видатки, що 

збiльшило лiквiднiсть банкiв та їхнi вкладення в депозитнi сертифiкати НБУ. Чистi гривневi 

кредити суб'єктам господарювання помiтно зростали у III-IVкварталах пiсля падiння в першому 

пiврiччi внаслiдок розгортання кризи. Найбiльш динамiчно вони зросли в приватних та 

iноземних банкiв. Обсяги чистих валютних кредитiв зменшилися в рiчному вимiрi. Зростання 

чистого гривневого кредитного портфеля фiзичних осiб у 2020 роцi рiзко загальмувалося через 

карантиннi обмеження в першому пiврiччi. У другому пiврiччi значно активiзувалося 

кредитування на купiвлю житла, воно зростало вищими темпами, нiж споживче. 

Середньомiсячнi обсяги нових кредитiв бiльш як подвоїлися i порiвняно з першим пiврiччям 

2020, i з 2019 роком. 

Довiра до банкiвської системи продовжує зберiгатися на високому рiвнi попри коронакризу та 

зниження депозитних ставок до рекордного однознакового рiвня облiкової ставки, вперше в 

iсторiї. Пiсля стрiмкого зниження процентних ставок услiд за облiковою, яка наразi складає 6% 

рiчних, ставка за рiчними депозитами у гривнях в середньому знизилася лише на 0.9% - до 8.7% 

рiчних. У доларах США ставки залишались iсторично низькими - близько 1.3% рiчних. Проте в 

умовах невизначеностi, спричиненої пандемiєю, драйвером зростання були вклади на вимогу 

-їхнi обсяги зросли на 49% р/р. Найiстотнiшим був прирiст у Приватбанку та приватних банках. 

У пiдсумку в строковiй структурi на кiнець року 55.2% гривневих вкладiв становили кошти на 

вимогу. Хоча значно дешевшi валютнi вклади населення протягом IV кварталу й зростали, за 

результатами року їхнiй обсяг майже не змiнився. Кошти суб'єктiв господарювання у гривнi 

зростали досить стрiмко -34.5% р/р. Найвищим був прирiст гривневих коштiв бiзнесу в банках iз 

приватним капiталом та Приватбанку. Натомiсть валютнi кошти в доларовому еквiвалентi в 

рiчному вимiрi зросли лише на 2.2%, а в IV кварталi - скоротилися. Рiвень доларизацiї коштiв 

клiєнтiв знизився до 38.0% 

Основними досягненнями в українському банкiвському секторi у 2020 роцi є  протистояння 

пандемiї COVID-19 та спричиненiй нею кризi свiтового масштабу, а саме:  

1) Швидка та ефективна реакцiя банкiв на жорсткий карантин, у тому числi обмеження 

щодо руху транспорту. Банки не тiльки прискорили розвиток дистанцiйних iнструментiв 

взаємодiї з клiєнтами, але й миттєво перебудували внутрiшнi процеси та роботу персоналу, 

значна частина якого з перших днiв карантину перейшла на вiддалену роботу. При цьому жоден 

банк не припиняв обслуговувати клiєнтiв. З огляду на вимоги щодо iнформацiйної безпеки, яких 

дотримуються банки, це далеко не тривiальна задача. 

2) Банкiвська система продемонструвала неабияку фiнансову стiйкiсть в кризових умовах. 

Пiд час "гострої фази" у першi тижнi карантину банки без збоїв виконували платежi та видавали 

кошти клiєнтам, що дозволило швидко вгамувати хвилювання та зрештою iстотно наростити 

залишки клiєнтських коштiв на рахунках. 

 

 



Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Основнi придбання або вiдчуження активi за останнi п'ять рокiв     

(Нижченаведена iнформацiя приведена за перiод 2015-2020 рр      

Протягом 2015 - 2020 рокiв Банк здiйснив придбання наступних активiв (тис.грн):   

- будiвлi, споруди та передавальнi пристрої:  65 513   

- машини та обладнання    28 412   

- транспортнi засоби   11 585   

- iнстументи, прилади, iнвентар (меблi)  7 483   

- iншi основнi засоби   9 026   

       

У планах розвитку Банку передбачається розширення мережi вiддiлень за рахунок власних 

коштiв та вiдповiднi витрати на капiтальнi iнвестицiї у данi вiддiлення. 

2)     основнi засоби емiтента, включаючи об'єкти оренди та будь-якi значнi правочини емiтента 

щодо них; виробничi потужностi та ступiнь використання обладнання; спосiб утримання 

активiв, мiсцезнаходження основних засобiв. Крiм того, необхiдно описати екологiчнi питання, 

що можуть позначитися на використаннi активiв пiдприємства, плани капiтального будiвництва, 

розширення або удосконалення основних засобiв, характер та причини таких планiв, суми 

видаткiв, у тому числi вже зроблених, опис методу фiнансування, прогнознi дати початку та 

закiнчення дiяльностi та очiкуване зростання виробничих потужностей пiсля її завершення; 

 

До складу основних засобiв Банку вiдносяться необоротнi активи, строк корисного 

використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 

2500,00 грн. i бiльше. 

На 31.12.2020р. на балансi Банку враховувалися наступнi основнi засоби: 

- власна нерухомiсть; 

- охоронна, пожежна, комп'ютерна мережi; 

- мережа вiдеоспостереження; 

- мiнi - АТС; 

- комп'ютерна та офiсна технiка; 

- спецiалiзоване касове обладнання; 

- автомобiлi; 

- меблi, сейфи, iнструменти та iнше обладнання, що використовується у банкiвськiй дiяльностi. 

Бiльша частина офiсних примiщень використовується Банком на правах оперативного лiзингу. 

Банк дотримується правил експлуатацiї основних засобiв, проводить їх своєчасне технiчне 

обслуговування. 

На 31.12.2020р. усi основнi засоби Банку знаходилися за мiсцем розташування головного офiсу 

Банку: 49054, м. Днiпро, проспект Олександра Поля, 46 (попередньо - проспект Кiрова, 46) та 

його вiддiлень, розташованих у м.Днiпро та областi, м.Києвi, м.Одесi, м.Запорiжжi,  м.Львовi, 

м. Тернополi, м.Черкасах, м.Харковi, м.Хмельницькому, м. Вiнниця 

Активи у виглядi основних засобiв пiд заставу зобов'язань Банком не надавались. 

За станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року: 

- Банк не мав основних засобiв, стосовно яких є перебаченi законодавством обмеження щодо 

володiння, користування та розпорядження; 

- Банк не мав основних засобiв та нематерiальних активiв, оформлених у заставу; 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 01 сiчня 

2020 року складає 20 306 тис.грн. 

Банк не мав створених нематерiальних активiв та нематерiальних активiв, щодо яких є 

обмеження права власностi. 



Протягом звiтного перiоду не вiдбувалоcь збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв 

та нематерiальних активiв, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв 

вiд зменшення корисностi, визнаних або створених безпосередньо у власному капiталi. 

У наступних перiодах з метою розширення клiєнтської бази та збiльшення обсягiв дiяльностi 

Банк планує розвивати мережу вiддiлень у межах України. У зв'язку з цим прогнозується 

здiйснення капiтальних вкладень для придбання основних засобiв у вiддiлення, розширення та 

удосконалення основних засобiв головного офiсу. 

 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її завершення 

До складу основних засобiв Банку вiдносяться необоротнi активи, строк корисного 

використання яких перевищує один рiк i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 

2500,00 грн. i бiльше. 

На 31.12.2020р. на балансi Банку враховувалися наступнi основнi засоби: 

- власна нерухомiсть; 

- охоронна, пожежна, комп'ютерна мережi; 

- мережа вiдеоспостереження; 

- мiнi - АТС; 

- комп'ютерна та офiсна технiка; 

- спецiалiзоване касове обладнання; 

- автомобiлi; 

- меблi, сейфи, iнструменти та iнше обладнання, що використовується у банкiвськiй дiяльностi. 

Бiльша частина офiсних примiщень використовується Банком на правах оперативного лiзингу. 

Банк дотримується правил експлуатацiї основних засобiв, проводить їх своєчасне технiчне 

обслуговування. 

На 31.12.2020р. усi основнi засоби Банку знаходилися за мiсцем розташування головного офiсу 

Банку: 49054, м. Днiпро, проспект Олександра Поля, 46 (попередньо - проспект Кiрова, 46) та 

його вiддiлень, розташованих у м.Днiпро та областi, м.Києвi, м.Одесi, м.Запорiжжi,  м.Львовi, 

м. Тернополi, м.Черкасах, м.Харковi, м.Хмельницькому, м. Вiнниця 

Активи у виглядi основних засобiв пiд заставу зобов'язань Банком не надавались. 

За станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року: 

- Банк не мав основних засобiв, стосовно яких є перебаченi законодавством обмеження щодо 

володiння, користування та розпорядження; 

- Банк не мав основних засобiв та нематерiальних активiв, оформлених у заставу; 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 01 сiчня 

2020 року складає 20 306 тис.грн. 

Банк не мав створених нематерiальних активiв та нематерiальних активiв, щодо яких є 

обмеження права власностi. 

Протягом звiтного перiоду не вiдбувалоcь збiльшення або зменшення вартостi основних засобiв 

та нематерiальних активiв, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв 

вiд зменшення корисностi, визнаних або створених безпосередньо у власному капiталi. 

У наступних перiодах з метою розширення клiєнтської бази та збiльшення обсягiв дiяльностi 

Банк планує розвивати мережу вiддiлень у межах України. У зв'язку з цим прогнозується 

здiйснення капiтальних вкладень для придбання основних засобiв у вiддiлення, розширення та 



удосконалення основних засобiв головного офiсу. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

На дiяльнiсть АТ "АБ "РАДАБАНК" iстотно впливають: податкове, валютне, митне та iнше 

законодавство в Українi є не стабiльним та часто змiнюється, та iнодi суперечить одне одному i 

може тлумачитися по рiзному. В зв'язку з чим є iмовiрний ризик, що тлумачення законодавства 

керiвництвом банку та вiдповiдними контролюючими органами може вiдрiзнятися. У результатi 

можуть бути нарахованi додатковi суми податкових зобов'язань, штрафiв та iнших фiнансових 

санкцiй. У звичайних умовах податковi органи можуть перевiряти податковi питання на протязi 

трьох фiнансових рокiв пiсля їх закiнчення. Завдяки обережнiй i зваженiй полiтицi щодо 

активних операцiй в минулих перiодах та звiтному роцi  Банк має низьку схильнiсть до 

зовнiшнiх ризикiв, на якi наражалися банки, що вели в минулих перiодах агресивну кредитну 

полiтику.  В умовах складної макроекономiчної ситуацiї полiтика Банку спрямована на 

забезпечення безперервностi дiяльностi, збiльшення капiталiзацiї, пiдтримку лiквiдностi, 

зменшення валютних, кредитних  та iнших ризикiв, що притаманнi банкiвськiй дiяльностi. 

Пiсля стрiмкого обвалу в 2 кварталi 2020 року, спричиненого карантином, економiка України 

почала вiдновлюватись вже в 3 кварталi 2020, перевершивши очiкування бiльшостi економiчних 

прогнозистiв. Однак подальше зростання загальмувалося восени iз другою хвилею 

коронавiрусної пандемiї та посиленням карантинних заходiв як в Українi, так i в iнших 

європейських країнах. 

Пiд час жорсткого карантину частина товарiв i послуг не споживалися, оскiльки їхня реалiзацiя 

була заборонена або обмежена. Крiм того, через розширення можливостей переходу на 

дистанцiйну роботу та навчання знизився попит на транспортнi послуги, а також на одяг та 

взуття. Водночас споживання продуктiв харчування скорочувалося нижчми темпами, а 

користування послугами зв'язку, насамперед пошти, i купiвля товарiв для дому - навпаки 

збiльшувалося.  

Вiдповiднi змiни у споживаннi мали певний тиск на цiни як упродовж дiї жорстких карантинних 

обмежень, так i, ймовiрно, пiд час вiдновлення економiки та споживного попиту. У зв'язку з цим 

виникла потреба у вiдстеженнi ширших концепцiй iнфляцiї. Споживча iнфляцiя в Українi пiд 

кiнець 2020 року прискорилася до 5% (проти 4,1% у 2019-ому).  Українська економiка у 2020 

роцi скоротилася на 4%, проте у гривневому обсязi зросла бiльш як на 5%. Обсяг ВВП України 

за пiдсумками року становив 4194 млрд. грн. Це означає, що за скорочення реального ВВП на 

4% номiнальний ВВП (тобто грошовий обсяг економiки) зрiс на 5,4% через iнфляцiйнi процеси. 

У структурному розрiзi попиту найсуттєвiшим було скорочення iнвестицiй, яке становило 

24,4%. Натомiсть споживання домашнiх господарств збiльшилося на 1,6%. У галузевому розрiзi 

найбiльше скорочення доданої вартостi в 2020 роцi зафiксовано у готельно-ресторанному бiзнесi 

(на 28,5%), а також у "iнших видах послуг" (на 23,1%). Тим часом активнi державнi видатки 

зумовили зростання у будiвництвi на 5,2%. Всупереч загальнiй тенденцiї, зростання 

спостерiгалося також у торгiвлi (+4,9%), охоронi здоров'я (+2,2%), державному управлiннi 

(+1,5%), iнформацiйно-телекомунiкацiйному (+1,3%) та фiнансовому (+1,2%) секторах, а також 

в операцiях з нерухомим майном (+1,2%). 

 

 

 

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Базовою складовою дiяльностi Банку є активно-пасивнi операцiї. 

Рiшення про проведення активно-пасивних операцiй приймають органи управлiння (посадовi 

особи) Банку в межах наданих їм повноважень. 



Структурнi пiдроздiли та посадовi особи Банку здiйснюють оперативне управлiння пасивами та 

активами в межах затверджених лiмiтiв або повноважень. 

Головна мета управлiння активами i пасивами Банку - забезпечити довгострокове ефективне 

функцiонування Банку шляхом пiдтримки оптимального спiввiдношення структури i об'ємiв 

банкiвських операцiй та ризикiв, з якими Банк стикається в процесi проведення своєї дiяльностi. 

Фiнансова iнтерпретацiя цiєї мети: забезпечення максимiзацiї i постiйностi отримання Банком 

доходу при прийнятному рiвнi ризикiв, на якi вiн при цьому наражається. При цьому об'єктом 

управлiння виступають структура i об'єми банкiвських операцiй, з урахуванням їх прибутковостi 

i ризикiв. 

Головним органом управлiння активами i пасивами є Правлiння Банку. Правлiння Банку делегує 

функцiї вироблення i реалiзацiї полiтики управлiння активами i пасивами Комiтету з управлiння 

активами i пасивами (далi - КУАП), який є колегiальним органом управлiння Банку. КУАП 

пiдзвiтний Правлiнню Банку i дiє в рамках переданих йому повноважень на пiдставi Положення 

про Комiтет з питань управлiння активами i пасивами. 

Методом управлiння активами i пасивами Банку є ухвалення КУАП рiшень про структуру, 

об'єми i строки активних i пасивних операцiй Банку та про їх цiноутворення. Цi рiшення 

ухвалюються на пiдставi звiтностi за оцiнкою ризикiв, об'ємам та прибутковостi операцiй i 

макроекономiчних прогнозiв. 

Рiшення КУАП Банку є обов'язковими до виконання вiдповiдними пiдроздiлами Банку. 

Управлiння активами i пасивами сприяє збiльшенню прибутку Банку, робить максимальний 

внесок у збiльшення i збереження маржi банку або спреду мiж доходами та витратами, а також 

досягненню цiлей встановлених Бiзнес-планом розвитку Банку. 

В управлiннi банкiвським портфелем активiв та зобов'язань прiоритет вiддається видачi 

прибуткових кредитiв, якi вiдповiдають певним стандартам якостi, а залучення коштiв, 

необхiдних для обслуговування цих кредитiв, - друге за важливiстю завдання. Якщо обсяг 

депозитiв недостатнiй, необхiднi кошти повиннi залучатися з найбiльш дешевих джерел. 

Складовими ресурсiв Банку є його власнi кошти, а також залученi кошти iнших банкiв, 

юридичних та фiзичних осiб. 

До власних коштiв належать статутний капiтал i фонди, створенi для змiцнення i постiйного 

розвитку матерiально-технiчної бази на шляху розроблення та впровадження нових банкiвських 

продуктiв iз застосуванням найновiтнiших технологiй з урахуванням потреб рiзноманiтних груп 

клiєнтiв Банку. 

Для здiйснення активних операцiй Банк використовує як власнi, так i залученi кошти. Банк 

проводить операцiї iз залучення коштiв шляхом проведення таких пасивних операцiй: 

- залучення депозитiв фiзичних осiб; 

- залучення депозитiв юридичних осiб; 

- залучення мiжбанкiвських кредитiв та депозитiв. 

При визначеннi депозитної полiтики Банк виходить, насамперед, з оцiнки своїх фiнансових 

можливостей, їх прогнозу на перспективу, аналiзу iнфляцiйних очiкувань, стану й тенденцiй 

розвитку грошового ринку, необхiдностi забезпечення визначеного рiвня прибутковостi 

депозитних операцiй. 

З метою одержання прибутку Банк здiйснює такi активнi операцiї: 

- кредитування юридичних та фiзичних осiб; 

- розмiщення мiжбанкiвських кредитiв та депозитiв; 

- купiвлю цiнних паперiв (зокрема цiнних паперiв емiтованих Нацiональним банком України 

(далi - НБУ); 

- надання гарантiй та порук. 

Перспективними напрямками вважаються також: 

- фiнансовий лiзинг. 

Фiнансова стратегiя Банку спрямована на збереження власних коштiв та коштiв його клiєнтiв. 

Банк створює конкурентоспроможнi умови залучення коштiв, забезпечуючи при цьому 



оптимальний перелiк послуг, що надаються, а також iндивiдуальний пiдхiд до розгляду 

пропозицiй кожного клiєнта з урахуванням специфiки його дiяльностi та вiдносин iз Банком з 

метою визначення взаємоприйнятних умов для плiдної спiвпрацi. 

Для збереження стабiльностi на фiнансово-кредитному ринку в умовах змiн ринкової 

кон'юнктури, Банк застосовує принцип диверсифiкацiї активiв, тобто полiтика управлiння 

активами будується таким чином, що можливi втрати вiд зниження прибутковостi вкладень у 

певну галузь компенсуються пiдвищенням прибутковостi по iнших iнструментах фiнансового 

ринку. 

Банк формує структуру активiв та пасивiв дотримуючись вимог лiквiдностi, яка полягає у 

спроможностi його як фiнансової установи забезпечити своєчасне виконання всiх грошових 

зобов'язань й обумовлюється збалансованiстю мiж строками й сумами повернення активiв та 

строками й сумами виконання зобов'язань Банку. 

Банк визначає обсяг необхiдних лiквiдних коштiв, враховуючи такi фактори: 

- здатнiсть Банку виконувати свої зобов'язання за залученими коштами у найближчому й 

вiддаленому майбутньому; 

- здатнiсть Банку виконувати свої майбутнi зобов'язання, пов'язанi з наданням кредитiв. 

У поточнiй дiяльностi Банк обов'язково забезпечує наявнiсть мiнiмально допустимого рiвня 

лiквiдних коштiв. Основними iнструментами для управлiння рiвнем лiквiдностi Банком 

вважаються: 

- залучення коштiв на мiжбанкiвському ринку (як правило, на короткий строк); 

- проведення операцiй типу "СВОП"; 

- укладання угод щодо продажу цiнних паперiв iз наступним зворотнiм викупом (РЕПО); 

- отримання кредитiв рефiнансування вiд НБУ; 

- розмiщення короткострокових боргових зобов'язань; 

- здiйснення швидкого продажу на вторинному ринку вiдповiдних активiв. 

 

Полiтика щодо управлiння капiталом Банку спрямована на досягнення наступних цiлей: 

дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України; забезпечення 

здатностi Банку функцiонувати як безперервно дiюче пiдприємство та пiдтримка капiтальної 

бази на рiвнi, необхiдному для забезпечення коефiцiєнта достатностi капiталу. Контроль за 

дотриманням нормативу достатностi капiталу, встановленого Нацiональним банком України, 

здiйснюється за допомогою щоденних та щомiсячних звiтiв, що мiстять вiдповiднi розрахунки, 

якi перевiряє i пiдписує Голова Правлiння i головний бухгалтер Банку. Оцiнка iнших цiлей 

управлiння капiталом здiйснюється на щорiчнiй основi. 

 

Банк виконує вимоги до капiталу, встановленi Нацiональним банком України, щодо 

спiввiдношення регулятивного капiталу до його активiв, зменшених на суму створених 

вiдповiдних резервiв за активними операцiями та зважених на вiдповiднi коефiцiєнти за 

ступенем ризику, та сукупною сумою вiдкритої валютної позицiї за всiма iноземними валютами 

(норматив адекватностi регулятивного капiталу Н2) на рiвнi не менше нiж нормативне значення 

(10%) та норматив достатностi основного капiталу (H3) на рiвнi не менше нiж нормативне 

значення (7%). Фактичне значення нормативу Н2 з урахуванням коригуючих проводок за 

звiтний перiод на кiнець 2020 року складало 23% (у попередньому роцi - 26%), нормативу Н3 - 

16% (у попередньому роцi - 19%).  

В таблицi 25.1. наведена структура регулятивного капiталу, розрахована вiдповiдно до вимог 

Нацiонального банку України з урахуванням коригуючих проводок за звiтний перiод, на кiнець 

2020 року. 

 

Таблиця 25.1. Структура регулятивного капiталу 

(тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 



1  Основний капiтал 217 357 215 173 

2 Додатковий капiтал 99 309 79 126 

3 Усього регулятивного капiталу 316 666 294 299 

Протягом 2019 i 2020 фiнансових рокiв Банк дотримувався усiх вимог щодо рiвня капiталу, 

встановлених Нацiональним банком України. 

Полiтика щодо управлiння капiталом Банку спрямована на досягнення наступних цiлей: 

дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України; забезпечення 

здатностi Банку функцiонувати як безперервно дiюче пiдприємство та пiдтримка капiтальної 

бази на рiвнi, необхiдному для забезпечення коефiцiєнта достатностi капiталу. Контроль за 

дотриманням нормативу достатностi капiталу, встановленого Нацiональним банком України, 

здiйснюється за допомогою щоденних та щомiсячних звiтiв, що мiстять вiдповiднi розрахунки, 

якi перевiряє i пiдписує Голова Правлiння i головний бухгалтер Банку. Оцiнка iнших цiлей 

управлiння капiталом здiйснюється на щорiчнiй основi. 

Суттєво збiльшились обсяги залучених коштiв клiєнтiв з 1 213,7 млн. грн. до 1 500,6 млн. грн. 

(прирiст склав 286,9 млн. грн. або 24%). Рiст спостерiгався:  

(млн. грн.) 

 31 грудня 2019р. 31 грудня 2018р. Прирiст 

Юридичнi особи 743,0 640,5 102,6 16% 

Поточнi рахунки 419,9 444,4 -24,6 -6% 

Строковi кошти 323,2 196,0 127,2 65% 

Фiзичнi особи: 757,5 573,3 184,3 32% 

Поточнi рахунки 177,6 103,7 73,9 71% 

Строковi кошти 579,9 469,5 110,4 24% 

 

Нарощення обсягiв ресурсної бази сприяло суттєвому зростанню обсягiв активних операцiй. 

Протягом 2019 року Банк жодного разу не порушував економiчнi нормативи, встановленi 

Нацiональним банком України. На кiнець дня 31 грудня 2019 року данi нормативи становили: 

Норматив адекватностi регулятивного капiталу Н2 - 25% (у попередньому роцi - 24%); 

нормативне значення не менше нiж 10%;  

Норматив достатностi основного капiталу Н3 - 19%; (у попередньому роцi - 21%) нормативне 

значення не менше нiж 7%; 

Показники лiквiдностi Банку є прийнятними. Станом на кiнець 2019 року показники лiквiдностi 

Банку були вище нормативних значень, встановлених Нацiональним банком України:  

Норматив короткострокової лiквiдностi Н6 -97% (у попередньому роцi - 95%); нормативне 

значення - не менше 60%. 

Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю LCRвв - 227%; нормативне значення - не менше 100%. 

Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю LCRiв - 356%; нормативне значення - не менше 100%. 

 

Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7 - 13% (у 

попередньому роцi - 22%); нормативне значення - не бiльше 25%; 

Норматив великих кредитних ризикiв Н8 - 82 % (у попередньому роцi - 157%) ; нормативне 

значення - не бiльше 800%; 

Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком 

особами Н9 - 9% (у попередньому роцi -15%) ; нормативне значення - не бiльше 25%; 

Норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою Н11 - 0% (у попередньому 

роцi - 0%) ; нормативне значення - не бiльше 15%; 

Норматив загальної суми iнвестування Н12 - 0% (у попередньому роцi - 0%) ; нормативне 

значення - не бiльше 60%. 

Лiмiт загальної довгої вiдкритої валютної позицiї Л13-1 - 1,5002% (у попередньому роцi - 

4,8487%); нормативне значення - не бiльше 5%; 

Лiмiт загальної короткої вiдкритої валютної позицiї Л13-2 - 4,2618% (у попередньому роцi - 



2,2859%); нормативне значення - не бiльше 5%. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Всi договори, що укладенi Банком протягом 2020 року виконуються в термiни, якi передбаченi 

умовами дiючих договорiв, вiдповiдно до чинного законодавства України. 

Укладених, але не виконаних договорiв немає. 

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

Мета i цiлi дiяльностi Банку полягають у: 

" подальшому нарощуваннi клiєнтської бази, вибудовуючи тривалi довiрчi вiдносини з 

клiєнтами; 

" подальшому вдосконаленi та впровадженi затребуваних банкiвських продуктiв; 

" створеннi нових високотехнологiчних послуг, спрямованих на спрощення доступу 

клiєнтiв та партнерiв банку до вже розроблених банкiвських продуктiв, дiджiталiзацiї 

банкiвських сервiсiв; 

" оптимiзацiї витратної частини бюджету;  

" роботi над збiльшенням чистого прибутку й ефективностi бiзнесу; 

" поступовому розвитку мережi вiддiлень у регiонах України, їх приєднаннi до єдиної 

iнформацiйної системи банку, при одночасному виконаннi вимог нормативних актiв 

Нацiонального банку України. 

Ключове завдання - нарощування масштабу бiзнесу, пiдвищення прибутковостi та ефективностi 

при одночасному збiльшеннi гнучкостi, швидкостi i клiєнтоорiєнтованостi на основi 

впровадження нових технологiй i пiдвищення рiвня фiнансової обiзнаностi персоналу та 

запровадження ризик-орiєнтованого пiдходу як у роботi з клiєнтами так i при здiйсненнi 

будь-яких iнших операцiй. 

Основними напрямками дiяльностi Банку є: 

" розширення спектру послуг iз забезпеченням високої якостi клiєнтського сервiсу з метою 

пiдтримання та створення нових довгострокових партнерських вiдносин з бiзнесом та 

агропромисливим комплексом. 

" взаємовигiдне спiвробiтництво з бюджетними органiзацiями, обслуговування зарплатних 

i соцiальних виплат їх спiвробiтникам;  

"    залучення на обслуговування ряду бюджетних та iнших органiзацiй в рамках участi в 

програмi по видачi готiвкових коштiв за чеками органiв Державної казначейської служби 

України; 

" збiльшення обсягiв активних операцiй за рахунок iнвестування у реальний сектор 

економiки, при обов'язковому виконаннi вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку 

України;  

" участь у Державнiй програмi з пiдтримки фiнансування малого бiзнесу в Українi 

"Доступнi кредити 5-7-9%"; 

" участь у спiльних програмах з iншими банками-партнерами, у т.ч. у програмах 

кредитування; 

" впровадження скорингової моделi оцiнки фiзичних осiб з метою визначення 

кредитоспроможностi позичальникiв; 

" формування механiзмiв фондування операцiй Банку та вiдповiдностi процентної полiтики 

Банку поточним умовам на кредитному та грошовому ринках; 

" подальша робота по залученню на обслуговування клiєнтiв, якi проводять 

зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, для обслуговування їх в рамках операцiй на УМВР та за 

документарними операцiями з метою збiльшення обсягiв комiсiйних доходiв; 



" подальший розвиток цифрових технологiй та впровадження продуктiв на основi 

безконтактних карт, пiдвищення якостi сервiсу дистанцiйного обслуговування WEB-банкiнг для 

фiзичних осiб i бiзнесу;  

" розширення продуктової лiнiйки VIP-напрямку; 

" продовження роботи у напрямку банкiвських металiв i монет - закупiвля банкiвських 

металiв за прямим контрактом з Австралiєю та Швейцарiєю; 

"    здiйснення операцiй з iноземними цiнними паперами; 

" продовження спiвпрацi з Нацiональним банком України вiдповiдно до дистриб'юторської 

угоди з продажу нумiзматичної продукцiї; 

" адекватний розвиток мережi вiддiлень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати 

стабiльний розмiр непроцентних доходiв; 

" вдосконалення та пiдвищення ефективностi функцiонування систем внутрiшнього 

контролю банку та системи управлiння ризиками вiдповiдно до вимог Нацiонального банку 

України та рекомендацiй Базельського комiтету з банкiвського надзору; 

" оптимiзацiя процесу управлiння проблемними активами банку; 

" впровадження плану вiдновлення дiяльностi банку в рамках системи управлiння 

безперервної дiяльностi; 

"    впровадження в промислову експлуатацiю DLP-системи з метою контролю потокiв 

iнформацiї з конфiденцiйним вмiстом; 

"    реiнжинiринг бiзнес-процесiв, внесення змiн в органiзацiйну структуру Банку з метою 

масштабування бiзнесу; 

"    оптимiзацiя внутрiшньобанкiвських регламентiв i процедур, вiзуалiзацiя процесiв; 

"    впровадження електронного архiву, модернiзацiя електронного документообiгу; 

"    впровадження ефективної системи наставництва, кадрового резерву та мотивацiї. 

Повноцiнна реалiзацiя планової стратегiї розвитку дозволить Банку стандартизувати 

продуктовий ряд, сконцентруватись на отриманнi додаткових безризикових комiсiйних та 

торгiвельних доходiв 

 

Вiдповiдно до затвердженого Бiзнес-плану АТ "АБ "РАДАБАНК" на 2021-2023 роки (Протокол 

засiдання Наглядової Ради вiд 30.12.2020 року №301220-4) Банк планує зростання валюти 

балансу як еволюцiйним шляхом (за рахунок дiючих вiддiлень) так революцiйним (за рахунок 

нових вiддiлень, що плануються до вiдкриття на перiод дiї бiзнес-плану). 

Прогнознi показники фiнансового стану та фiнансового результату Банку, рентабельностi 

активiв за реалiстичним сценарiєм розвитку подiй на 2021-2023 рр. наведено нижче. 

 

Фiнансовий стан Банку, тис. грн. 

Показник 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 

АКТИВИ 3 213 165 3 859 958 4 657 828 

Готiвковi кошти та банкiвськi метали 425 365 436 347 427 783 

Кошти в Нацiональному банку України 79 389 99 952 127 146 

Кошти в iнших банках (net) 335 168 389 898 388 260 

Цiннi папери, що рефiнансованi НБУ (net) 1 032 000 1 135 200 1 217 760 

Кредити, наданi юридичним особам (net) 1 074 050 1 445 387 2 005 253 

Кредити, наданi фiзичним особам (net) 97 430 172 268 314 003 

Необоротнi активи 139 212 144 808 151 527 

Дебiторська заборгованiсть 11 235 12 584 12 845 

Вiдстрочений податковий актив 400 400 400 

Iншi активи 18 915 23 114 12 851 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 2 836 304 3 433 074 4 171 856 

Кредити НБУ 449 685 399 720 299 790 

Кошти юридичних осiб (в т.ч. небанкiвських фiнансових установ) 1 362 104 1 815 052



 2 378 678 

Кошти фiзичних осiб 971 323 1 162 860 1 434 958 

Цiннi папери власного боргу 736 759 781 

Кредиторська заборгованiсть 37 425 39 015 41 134 

Iншi зобов'язання 15 031 15 668 16 514 

КАПIТАЛ 376 815 426 834 485 927 

Результати поточного року 40 267 50 020 59 093 

 

Звiт про прибутки i збитки, тис. грн. 

 Показник 2021 2022 2023 

        

Процентнi доходи 296 190 320 971 370 791 

Процентнi витрати -96 968 -107 599 -122 182 

Чистий процентний дохiд 199 223 213 372 248 608 

Комiсiйнi доходи 128 769 174 482 239 913 

Комiсiйнi витрати -36 207 -48 874 -65 974 

Чистий комiсiйний дохiд 92 562 125 609 173 939 

Торговий результат 68 848 99 459 145 856 

Дохiд вiд модифiкацiї або припинення визнання фiнансових активiв або зобов'язань 2 910 2 924

 2 939 

Iншi операцiйнi доходи 1 946 1 955 1 965 

Iншi доходи 1 098 1 104 1 109 

Усього операцiйний дохiд 366 586 444 422 574 417 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -269 237 -349 311 -455 630 

Операцiйний результат до вiдрахування в резерви та податкiв 97 349 95 111 118 787 

Вiдрахування в резерви -48 242 -34 111 -46 722 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 49 107 61 000 72 065 

Витрати на податок на прибуток -8 839 -10 980 -12 972 

Прибуток/(збиток) пiсля оподаткування 40 267 50 020 59 093 

 

Розрахунок рентабельностi активiв та капiталу  

Показник (млн. грн.) 01.01.22 01.01.23 01.01.24 

Загальнi активи 3 213.17 3 859.96 4 657.83 

Середнi активи 3 087.54 3 536.56 4 258.89 

Капiтал 336.54 414.74 470.53 

Середнiй капiтал 337.93 375.64 442.64 

Прибуток/(збиток) (пiсля оподаткування) 40.27 50.02 59.09 

Рентабельнiсть активiв 1.30% 1.41% 1.39% 

Рентабельнiсть капiталу 11.92% 13.32% 13.35% 

  

Плани по капiталiзацiї 

Банк формує регулятивний капiтал у вiдповiдностi до Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть" та вимог нормативних документiв Нацiонального банку України щодо встановлення 

мiнiмального розмiру регулятивного капiталу банкiв у гривнях, лiцензування окремих видiв 

банкiвських операцiй та покриття ризикiв, притаманних цим операцiям. 

На поточний момент Банк виконує вимоги частини першої статi 31 Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть" та вимоги пункту 2.1 глави 2 роздiлу II Iнструкцiї про порядок 

регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального 

банку України вiд 28.08.2001 №368 (зi змiнами) за всiма складеними планами розвитку подiй 

(песимiстичний, реалiстичний та оптимiстичний). 

За усiма сценарiями розвитку Банку планується збiльшення статутного капiталу до 300 млн. грн. 



за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв протягом 2021-2022 рокiв.  

В оптимiстичному сценарiї у 2023 роцi передбачено збiльшення статутного капiталу за рахунок 

додаткових внескiв  акцiонерiв в розмiрi 70 млн. грн. 

Для покриття непередбачених збиткiв Банк щорiчно буде формувати резервний фонд. Розмiр 

щорiчних вiдрахувань у резервний фонд заплановано у розмiрi 5% вiд чистого прибутку Банку. 

Крiм того, Банк формуватиме резерви для покриття можливих збиткiв за всiма активними 

операцiями. 

Банк розглядає власний капiтал, по-перше, як джерело довгострокових iнвестицiй для суб`єктiв 

господарської дiяльностi, якi є резидентами України та займаються розвитком власного 

виробництва i потребують вiдносно дешевих кредитних ресурсiв з термiном повернення понад 

одного року, а по-друге, як iнструмент пiдтримки довгострокової лiквiдностi, з метою 

зменшення залежностi вiд негативних тенденцiй на мiжбанкiвському ринку. 

Навiть з оглядом на можливi негативнi явища у економiцi України та потенцiйне погiршення 

фiнансового стану клiєнтiв Банку (песимiстичний сценарiй розвитку), можна з упевненiстю 

прогнозувати, що падiння доходiв не вплине на загальну прибуткову дiяльнiсть Банку, не 

вiдбудеться порушення економiчних нормативiв та нормативу обов'язкового резервування 

коштiв на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України, а розмiр регулятивного 

капiталу Банку залишиться бiльшим за мiнiмально припустиме значення. 

 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Банк не проводив дослiджень та розробок у звiтному перiодi. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

В структурi власного капiталу Банку висока частка акцiонерного капiталу, що сприяє змiцненню 

конкурентної позицiї Банку та захищає вiд несприятливих зовнiшнiх впливiв. 

Банк має вiльнi фiнансовi ресурси i виконує всi нормативнi вимоги Нацiонального Банку 

України. 

За пiдсумками дiяльностi у 2020 роцi Банк отримав прибуток у розмiрi 27,7 млн. грн.(на 33% 

менше показника минулого року). Сума податку на прибуток склала 6,2 млн. грн.  

Чистий процентний дохiд склав 170,9 млн. грн. (на 19% бiльше показника минулого року). 

Чистий комiсiйний результат склав 73,8 млн. грн. (на 29% бiльше показника минулого року). 

Баланс Банку за станом на 1 сiчня 2021 року становив 2 882 млн. грн. (прирiст склав 1 019,4 млн. 

грн. або 55%). 

Регулятивний капiтал Банку з урахуванням коригуючих проводок за станом на 1 сiчня 2021 року 

становив 316,7 млн. грн. Структура регулятивного капiталу станом на 1 сiчня 2021 року 

складається з: основного капiталу - 217,4 млн. грн. та додаткового капiталу - 99,3 млн. грн. 

Iнформацiя щодо управлiння капiталом вiдображена у рiчнiй фiнансовiй  звiтностi (Примiтка 

25). 

Станом на 1 сiчня 2021 року залученi кошти за кредитом рефiнансування вiд НБУ склали 350 

млн. грн. 

Суттєво збiльшились обсяги залучених коштiв клiєнтiв з 1 500,6 млн. грн. до 2 146,4 млн. грн. 

(прирiст склав 645,8 млн. грн. або 43%). Рiст спостерiгався:  

(млн. грн.) 

 31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. Прирiст 

Юридичнi особи 1 175,4 743,0 432,3 58% 

Поточнi рахунки 967,1 419,9 547,2 130% 



Строковi кошти 208,3 323,2 -114,9 -36% 

Фiзичнi особи: 971,0 757,5 213,4 28% 

Поточнi рахунки 281,2 177,6 103,6 58% 

Строковi кошти 689,8 579,9 109,9 19% 

Нарощення обсягiв ресурсної бази сприяло суттєвому зростанню обсягiв активних операцiй. 

Кредитний портфель Банку (без врахування сформованих резервiв) станом на 01 сiчня 2021 року 

склав 1 279,2 млн. грн. (прирiст за рiк склав 188,8 млн. грн. або 17%). Залишаються прiоритети в 

кредитуваннi корпоративних клiєнтiв - Банк у великих обсягах i з меншим ризиком кредитував 

пiдприємства у сегментi промислових та виробничих пiдприємств, торгiвлi, пiдприємств 

аграрного комплексу, а також пiдприємства, дiяльнiсть яких пов'язана з нерухомим майном та 

наданнi послуг. 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi збори 

акцiонерiв АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Загальнi збори акцiонерiв - вищий 

орган управлiння Банку, що здiйснює 

управлiння дiяльнiстю Банку в цiлому, 

визначає цiлi та основнi напрямки 

дiяльностi. Загальнi збори, зокрема, 

обирають та припиняють повноваження 

Голови та членiв Наглядової ради та 

Ревiзiйної комiсiї Банку.  

Станом на кiнець дня 31.12.2020р. 

Акцiонерами Банку є: 

1.Городницький Володимир Iгоревич

 22,57 % 

2.Городницька Тетяна Iгорiвна

 62,21 % 

3.Городницький Iгор Зиновiйович

 13,43 % 

4.Сисенко Вадим Анатолiйович

 1,80 % 

Наглядова рада 

АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Наглядова рада пiдзвiтна загальним 

зборам акцiонерiв. Вiдповiдно до 

Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК"  

Наглядова рада є колегiальним 

органом, що здiйснює захист прав 

вкладникiв, iнших кредиторiв та 

акцiонерiв Банку, i, в межах своєї 

компетенцiї, контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння. До компетенцiї 

Наглядової ради належить, зокрема, 

обрання та припинення повноважень 

Голови та членiв Правлiння Банку. 

Члени Наглядової ради обираються з 

числа акцiонерiв Банку, їх 

представникiв та незалежних членiв 

вiдповiдно до законодавства. 

Кiлькiсний склад Наглядової ради 

становить 7 (сiм) осiб. 

Комiтети у складi Наглядової ради не 

створювалися. 

Станом на кiнець дня 31.12.2020р. 

Склад Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК":  

1. Городницька Тетяна Iгорiвна- 

акцiонер Банку, Голова Наглядової 

ради; 

2. Городницький Володимир Iгорович - 

акцiонер Банку, Член Наглядової Ради 

(достроково припинено повноваження 

у звязку зi смертю); 

3. Жиркевич Володимир 

Володимирович-представник акцiонера 

Городницького В.I, Член Наглядової 

Ради; 

4. Рижкова Свiтлана Петрiвна - 

незалежний член Наглядової ради 

(незалежний директор); 

5. Кузько Ольга Володимирiвна -  

незалежний член Наглядової ради 

(незалежний директор); 

6. Заруцька Олена Павлiвна - 

незалежний член Наглядової ради 

(незалежний директор); 

7. Гуленко Юрiй Трохимович - 

незалежний член Наглядової ради 

(незалежний директор). 

Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Правлiння очолює Голова Правлiння. 

Голова та члени Правлiння обираються 

Наглядовою радою строком не бiльше 

як на 3 (три) роки. Кiлькiсть членiв 

Станом на кiнець дня 31.12.2020р. 

Склад Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" : 

1. Грiгель Андрiй Валерiйович - 



Правлiння разом з Головою Правлiння 

має бути не менше 5 (п'яти) осiб. 

Кiлькiсний склад Правлiння 

визначається Наглядовою радою. 

Членом Правлiння може бути будь-яка 

фiзична особа, яка має повну цивiльну 

дiєздатнiсть i не є членом Наглядової 

ради чи Ревiзiйної комiсiї.  

Голова Правлiння; 

2. Стоянов Сергiй Борисович  - 

Заступник Голови Правлiння; 

3. Довгаль Роман Володимирович  

- Заступник Голови Правлiння; 

4. Бабаєв Юрiй Володимирович - 

Заступник Голови Правлiння; 

5. Фадєєв Василь Геннадiйович - 

Заступник Голови Правлiння; 

6. Ахе Андрiй Тайвович - 

Головний бухгалтер 

7. Сергiєнко Наталiя Петрiвна - 

Начальник вiддiлу фiнансового 

монiторингу; 

8. Гнездiлов Сергiй Iванович - 

Начальник департаменту по роботi на 

мiжнародних ринках та грошового 

обiгу; 

9. Ященко Надiя Федорiвна  - 

Начальник операцiйного департаменту 

Ревiзiйна комiсiя 

АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним 

зборам та вiдповiдно до Статуту АТ 

"АБ "РАДАБАНК" здiйснює контроль 

за фiнансово-господарською дiяльнiстю 

Банку, зокрема, проводить перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi 

Банку за результатами фiнансового 

року та щонайменше раз на рiк 

виносить на розгляд Загальних зборiв 

звiт та висновок про результати 

перевiрки фiнансово-господарської 

дiяльностi та достовiрностi фiнансової 

звiтностi Банку за пiдсумками 

попереднього (звiтного) року. Члени 

Ревiзiйної комiсiї обираються 

Загальними зборами з числа акцiонерiв 

Банку (фiзичних осiб, якi мають повну 

цивiльну дiєздатнiсть, та/або 

юридичних осiб) або їх представникiв 

виключно шляхом кумулятивного 

голосування строком на 3 (три) роки у 

кiлькостi 3 (три) особи.Ревiзiйна 

комiсiя складається з Голови Ревiзiйної 

комiсiї та двох членiв Ревiзiйної комiсiї. 

 

 

Станом на кiнець дня 31.12.2020р. 

Склад Ревiзiйної комiсiї АТ "АБ 

"РАДАБАНК": 

1. Городницький Iгор Зiновiйович 

- Голова Ревiзiйної комiсiї; 

2. Сковера Юлiя Василiвна - член 

Ревiзiйної комiсiї; 

3. Сисенко Вадим Анатолiйович - 

член Ревiзiйної комiсiї 

 

 

 

 

 

 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння АТ 

"АБ "РАДАБАНК" 
Грiгель Анлрiй Валерiйович 1984 вища 13 

АТ "АБ"РАДАБАНК", 

21322127, Голова Правлiння 

АТ "АБ"РАДАБАНК" 

м.Днiпро 

01.08.2019, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):  

     Наказом № 139/1-К вiд 15.10.2019р. по АТ "АБ "РАДАБАНК", на пiдставi повiдомлення вiд Нацiонального банку України (лист № 

27-0007/53288 вiд 11.10.2019р.) про погодження Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", доведеного у Листi було призначено з 10.10.2019р. 

Члена Правлiння, Тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правлiння Стоянова Сергiя Борисовича на посаду Голови Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

     Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 17.07.2019 р. (Протокол засiдання № 170719-1), було прийнято рiшення 

про обрання тимчасово виконуючим обов'язки голови Правлiння Грiгеля Андрiя Валерiйовича з 01.08.2019 р.      

     Голова Правлiння Банку керує дiяльнiстю Правлiння i несе персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на Правлiння завдань, несе 

вiдповiдальнiсть перед Банком за збитки, завданi йому своїми дiями (бездiяльнiстю) у вiдповiдностi до чинного законодавства України. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених чинним 

законодавством, Статутом АТ "АБ"РАДАБАНК" та Положенням про Правлiння АТ "АБ"РАДАБАНК", а також договором, що укладається з 

членом Правлiння.  

Голова Правлiння є сертифiкованим Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку фахiвцем i має право здiйснювати професiйну 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, та з депозитарної дiяльностi на фондовому ринку України. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Правлiння АТ <АБ <РАДАБАНК> 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Правлiння за результатами фiнансового року склала 159 тис. грн.. Загальна сума виплат членам 

Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 

08.2015-10.2016 Начальник фiнансово-аналiтичного управлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК"; 

10.2016-04.2017 Головний економiст фiнансової аналiтики Департаменту фiнансового ТОВ "ОПТIМУС ПЛЮС"; 

04.2017-12.2017 Головний економiст фiнансової аналiтики Департаменту фiнансового ТОВ "Оптiмусагро Трейд" за переведенням ТОВ "ОПТIМУС 

ПЛЮС"; 

01.2018- 08.2019 Начальник департаменту ризик-менеджменту та аналiтики АТ "АБ "РАДАБАНК".  



08.2019 - 10.2019 т.в.о.Голови Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

10.2019 - по теперiшнiй час Голова Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

2 

Заступник Голови 

Правлiння, Член 

Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Стоянов Сергiй Борисович 1964 вища 31 

АТ"АБ"РАДАБАНК", 

21322127, Голова Правлiння 

АТ "АБ"РАДАБАНК" 

м.Днiпро 

01.08.2019, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):  

Призначено: Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 17.07.2019 р. (Протокол засiдання № 170719-1), було прийнято 

рiшення про обрання заступником Голови Правлiння Стоянова Сергiя Борисовича з 01.08.2019 р.     

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених чинним 

законодавством, Статутом АТ "АБ"РАДАБАНК" та Положенням про Правлiння АТ "АБ"РАДАБАНК", а також договором, що укладається з 

членом Правлiння. Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку його хибними рiшеннями. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Правлiння АТ <АБ <РАДАБАНК> 

У 2020 роцi змiнна змiнна частина винагороди членам Правлiння за результатами фiнансового року склала 159 тис. грн.. Загальна сума виплат 

членам Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" м. Днiпро, Заступник Голови Правлiння 

АТ "АБ "РАДАБАНК" 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

 

 

 

3 

Головний бухгалтер, 

член Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Ахе Андрiй Тайвович 1968 Вища 26 

АТ "АБ "РАДАБАНК", 

21322127, АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро, 

Головний бухгалтер 

23.09.2020, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):       

     Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 22.09.2017 р. (Протокол засiдання № 108-1), було прийнято рiшення 

про призначення на новий термiн повноважень Головного бухгалтера, Члена Правлiння, ПАТ "АБ "РАДАБАНК", змiни вiдбулись у зв'язку iз 

закiнченням термiну повноважень, на новий строк дiї повноважень згiдно Статуту ПАТ "АБ "РАДАБАНК". Наглядовою Радою АТ "АБ 

"РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 22.09.2020 р., було прийнято рiшення (Протокол № 220920-1) про подовження термiну повноважень 

члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". З 23.09.2020 р. призначити на новий термiн повноважень, згiдно Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК, Головного 

бухгалтера, члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених чинним 



законодавством, Статутом АТ "АБ"РАДАБАНК" та Положенням про Правлiння АТ "АБ"РАДАБАНК", а також договором, що укладається з 

членом Правлiння. Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку його хибними рiшеннями. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Правлiння АТ <АБ <РАДАБАНК> 

У 2020 змiнна частина винагороди членам Правлiння за результатами фiнансового року склала 159 тис. грн 

Загальна сума виплат членам Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв:   Головний бухгалтер ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

4 

член Правлiння, 

Заступник Голови 

Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Бабаєв Юрiй Володимирович 1971 вища 28 

АТ "АБ "РАДАБАНК", 

21322127,  АТ <АБ 

<РАДАБАНК> м.Днiпро, 

Заступник Голови Правлiння 

12.01.2018, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):  

Наглядовою Радою ПАТ <АБ <РАДАБАНК> (Протокол засiдання № 6-1 вiд 12.01.2018р), було прийнято рiшення про призначення на новий термiн 

повноважень Члена Правлiння ПАТ <АБ <РАДАБАНК>, змiни вiдбулись у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених чинним 

законодавством, Статутом АТ "АБ"РАДАБАНК" та Положенням про Правлiння АТ "АБ"РАДАБАНК", а також договором, що укладається з 

членом Правлiння. Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку його хибними рiшеннями. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Правлiння АТ <АБ <РАДАБАНК> 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Правлiння за результатами фiнансового року склала 159 тис. грн.. Загальна сума виплат членам 

Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.2015 Заступник Голови Правлiння АТ <АБ <РАДАБАНК> м.Днiпро. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

5 

член Правлiння, 

Заступник Голови 

Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Довгаль Роман 

Володимирович 
1969 вища 28 

АТ "АБ "РАДАБАНК", 

21322127, АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро,  

Заступник Голови Правлiння 

АТ <АБ <РАДАБАНК> 

22.10.2018, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):  

 Наглядовою Радою ПАТ <АБ <РАДАБАНК> (Протокол засiдання № 144-2 вiд 22.10.2018 р), було прийнято рiшення про призначення на новий 

термiн повноважень, змiни вiдбулись у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. 

Приймає участь у роботi Правлiння та вирiшеннi питань дiяльностi Банку. 



Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених чинним 

законодавством, Статутом АТ "АБ"РАДАБАНК" та Положенням про Правлiння АТ "АБ"РАДАБАНК", а також договором, що укладається з 

членом Правлiння. Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку його хибними рiшеннями. 

 

Iншi посади, якi обiймав протягом п'яти рокiв: з 10.2015 Заступник Голови Правлiння АТ <АБ <РАДАБАНК> м. Днiпро, Україна. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Правлiння АТ <АБ <РАДАБАНК>. 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Правлiння за результатами фiнансового року склала 159 тис. грн.. Загальна сума виплат членам 

Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

6 

Начальник вiддiлу 

фiнансового 

монiторингу, Член 

Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Сергiєнко Наталя Петрiвна 1980 Вища 22 

АТ "АБ "РАДАБАНК", 

21322127, АТ <АБ 

<РАДАБАНК> м.Днiпро, 

Заступник начальника вiддiлу 

фiнансового монiторингу 

05.12.2020, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):       

05.12.2017р. Наглядовою Радою ПАТ <АБ <РАДАБАНК> (Протокол засiдання № 139-1), було прийнято рiшення про призначення на новий термiн 

повноважень Члена Правлiння ПАТ <АБ <РАДАБАНК> строком на три роки. Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке 

вiдбулося 04.12.2020 р., було прийнято рiшення (Протокол № 041220-1) про подовження термiну повноважень членiв Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК". Подовжити термiн повноважень з 07.12.2020 р. Члена Правлiння, Начальника вiддiлу фiнансового монiторингу, АТ "АБ 

"РАДАБАНК" громадянку України Сергiєнко 

Наталiю Петрiвну на новий строк дiї повноважень згiдно Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК" 

Права та обов'язки членiв Правлiння Банку визначаються чинним законодавством,  Статутом АТ "АБ"РАДАБАНК", Положенням про Правлiння 

АТ "АБ"РАДАБАНК", посадової iнструкцii, а також договором, що укладається з членом Правлiння. Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, 

завданi Банку його хибними рiшеннями. 

 

Начальник вiддiлу фiнансового монiторинга здiйснює наступнi функцiї: 

-вносити на розгляд Правлiння Банку для прийняття вiдповiдного рiшення пропозицiї щодо забезпечення виконання Банком вимог законодавства 

України у сферi легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення;  

- у разi вiдхилення Правлiнням Банку пропозицiй начальника Вiддiлу вiн має право звернутися з вiдповiдними пропозицiями до Наглядової ради 

Банку. Пропозицiї начальника Diддiлу розглядаються Наглядовою радою Банку на найближчому її засiданнi.  

- вносити пропозицiї щодо змiн до внутрiшнiх положень та правил з фiнансового монiторингу; 

-отримувати вiд працiвникiв Банку необхiднi документи (бухгалтерськi, касовi, грошово-розрахунковi тощо, а також накази й iншi розпорядчi 

документи, виданi керiвництвом банку); 

- здiйснювати перевiрки дiяльностi будь-якого пiдроздiлу Банку та їх працiвникiв щодо дотримання та виконання програм здiйснення фiнансового 

монiторингу; 



- залучати будь-яких працiвникiв Банку до проведення заходiв iз запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом та здiйснення 

перевiрок з цих питань; 

- одержувати пояснення вiд працiвникiв Банку незалежно вiд займаних ними посад з питань здiйснення фiнансового монiторингу; 

- вимагати вiд керiвництва Банку створення належних умов працi для виконання своїх обов'язкiв та забезпечення необхiдною матерiальною базою; 

-працювати з документами, якi мають вiдомостi, що включають в себе комерцiйну, банкiвську таємницю, а також конфiденцiйну iнформацiю. 

 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв:  Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу АТ <АБ <РАДАБАНК> м.Днiпро. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Правлiння АТ <АБ <РАДАБАНК> 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Правлiння за результатами фiнансового року склала 159 тис. грн 

Загальна сума виплат членам Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн..  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 
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Начальник 

департаменту по роботi 

на мiжнародних ринках 

та грошового обiгу, 

Член Правлiння 

Гнездiлов Сергiй Iванович 1978 Вища 17 

АТ "АБ "РАДАБАНК", 

21322127, АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро, 

Начальник управлiння 

казначейства 

05.12.2020, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):    

 Наглядовою Радою ПАТ <АБ <РАДАБАНК>  (Протокол засiдання № 139-1 вiд 05.12.2017р.) прийнято рiшення про призначення на новий термiн 

повноважень, Члена Правлiння ПАТ <АБ <РАДАБАНК> на три роки, змiни вiдбулись у зв'язку iз закiнченням термiну повноважень. 

Наглядовою Радою АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 04.12.2020 р., було прийнято рiшення (Протокол № 041220-1) про 

подовження термiну повноважень членiв Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". Подовжити термiн повноважень з 07.12.2020 р. Члена Правлiння, 

Начальника департаменту по роботi на мiжнародних ринках та грошового обiгу АТ "АБ "РАДАБАНК" громадянина України Гнездiлова Сергiя 

Iвановича на новий строк дiї повноважень згiдно Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК". 

 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених чинним 

законодавством, Статутом АТ "АБ"РАДАБАНК" та Положенням про Правлiння АТ "АБ"РАДАБАНК", посадової iнструкцii, а також договором, 

що укладається з членом Правлiння. Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку його хибними рiшеннями. 

    Начальник Департаменту по роботi на мiжнародних ринках та грошового обiгу органiзовує роботу Департаменту, згiдно з внутрiшнiм 

Положенням про Департаменту по роботi на фiнансових ринках та грошового обiгу АТ <АБ <РАДАБАНК>, здiйснює постановку завдань 

працiвникам Департаменту та контролює їх виконання та здiйснює наступнi функцiї: 

-Здiйснює оперативне керiвництво всiєю дiяльнiстю Департаменту; 

-Здiйснює розподiл обов'язкiв мiж спiвробiтниками Департаменту; 

-Здiйснює загальне управлiння потоком платежiв через кореспондентський рахунок Банку у Нацiональному банку України в гривнi на 

кореспондентськi рахунки Банку в iноземнiй валютi, вирiшує поточнi питання, пов'язанi з управлiнням платоспроможнiстю та лiквiднiстю Банка, 

формування обов'язкових резервiв на коррахунку Банка; 

-Здiйснює контроль за виконанням Банком економiчних нормативiв лiквiдностi та норм обов'язкового резервування , встановлених Нацiональним 



банком України; 

-Узгоджує котирування цiн залучення Банком тимчасово вiльних грошових коштiв юридичних осiб за депозитами типу <овернайт> та депозитами 

на строки до одного мiсяця; 

-Узгоджує проведення активних та пасивних операцiй в нацiональнiй та iноземнiй валютах на мiжбанкiвському кредитному ринку у вiдповiдностi з 

затвердженими лiмiтами; 

-Координує проведення активних та пасивних операцiй Банку разом з iншими банкiвським пiдроздiлами у межах повноважень Департаменту; 

-Готує пропозицiї, спрямованi на полiпшення якостi активiв та структури пасивiв; 

-Контролює регулювання грошових ресурсiв Банку в нацiональнiй та iноземнiй валютах в касах Банку; 

-Перiодично звiтує перед безпосереднiм керiвником про виконання планiв та оперативних завдань, що ставились перед Департаментом; 

-Доводить необхiдну iнформацiю нормативного характеру до спiвробiтникiв Департаменту; 

-Забезпечує взаємодiю Департаменту з iншими пiдроздiлами Банку, вiдповiдно до нормативних документiв Банку; 

-Контролює надання звiтностi про дiяльнiсть Департаменту вiдповiдно до нормативних документiв Банку; 

-Консультує та надає методичну, практичну допомогу структурним пiдроздiлам Банку з питань, що входять до компетенцiї Департаменту; 

-Забезпечує вiдповiднiсть функцiональним обов'язкам завдань, що ставляться перед працiвниками Департаменту; 

-Забезпечує контроль за виконанням працiвниками Департаменту функцiй, передбачених посадовими iнструкцiями; 

-В межах своїх функцiональних обов'язкiв забезпечує реалiзацiю процедур внутрiшнього контролю; 

 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: Начальник департаменту по роботi на мiжнародних ринках та грошового обiгу АТ <АБ 

<РАДАБАНК> м.Днiпро. 

 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Правлiння АТ <АБ <РАДАБАНК> 

У 2020 розi змiнна частина винагороди членам Правлiння за результатами фiнансового року склала 159 тис. грн.. Загальна сума виплат членам 

Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 
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Заступник Голови 

Правлiння, Член 

Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Фадєєв Василь Генадiйович 1980 вища 17 

АТ "АБ "РАДАБАНК", 

21322127, АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро,  

Заступника Голови 

Правлiння  

12.09.2020, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):  

Наглядовою Радою ПАТ <АБ <РАДАБАНК>, на засiданнi, яке вiдбулося 12.09.2017 р. було прийнято рiшення про змiну складу Правлiння ПАТ 

<АБ <РАДАБАНК> (Протокол засiдання № 101-1 вiд 12.09.2017 р.), а саме: Призначено з 12.09.2017 р. Членом Правлiння ПАТ <АБ 

<РАДАБАНК> громадянина України Заступника Голови Правлiння ПАТ <АБ <РАДАБАНК> Фадєєва Василя Геннадiйовича. Наглядовою Радою 

АТ "АБ "РАДАБАНК" на засiданнi, яке вiдбулося 10.09.2020 р., було прийнято рiшення (Протокол № 100920-1) про подовження термiну 

повноважень 



члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". З 14.09.2020 р. призначити на новий термiн повноважень, згiдно Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК, 

заступника Голови Правлiння, члена Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", громадянина України Фадєєва Василя Геннадiйовича. 

Приймає участь у роботi Правлiння та вирiшеннi питань дiяльностi Банку. 

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених чинним 

законодавством, Статутом АТ "АБ"РАДАБАНК" та Положенням про Правлiння АТ "АБ"РАДАБАНК", а також договором, що укладається з 

членом Правлiння. Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку його хибними рiшеннями. 

 

Iншi посади, якi обiймав протягом п'яти рокiв: Вiце-президент регiональної мережi АБ "ДIАМАНТБАНК", Заступник Голови Правлыння АТ 

"АБ"РАДАБАНК", м.Днiпро. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Правлiння АТ <АБ <РАДАБАНК>. 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Правлiння за результатами фiнансового року склала 159 тис. грн.. Загальна сума виплат членам 

Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Загальний стаж роботи -17 рокiв 

Непогашеної судимостi за корисливi та осадовi злочини не має. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймаєю 
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Член Правлiння, 

Начальник 

операцiйного 

департаменту АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Ященко Надiя Федорiвна 1970 вища 25 

АТ "АБ "РАДАБАНК", 

21322127, АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро, 

Начальник операцiйного 

департаменту 

06.08.2018, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):  

Наглядовою Радою ПАТ <АБ <РАДАБАНК> на засiданнi, яке вiдбулося 03.08.2018 р., було прийнято рiшення про призначення (Протокол 

засiдання № 102-1) з 06.08.2018 р. Членом Правлiння ПАТ <АБ <РАДАБАНК> громадянку України, Начальника операцiйного департаменту ПАТ 

<АБ <РАДАБАНК> Ященко Надiю Федорiвну.  

Iнформацiя стосовно повноважень та обов'язкiв посадової особи Емiтента: посадова особа дiє у межах повноважень, визначених чинним 

законодавством, Статутом АТ "АБ"РАДАБАНК" та Положенням про Правлiння АТ "АБ"РАДАБАНК", посадової iнструкцii, а також договором, 

що укладається з членом Правлiння. Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку його хибними рiшеннями. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Правлiння АТ <АБ <РАДАБАНК>. 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Правлiння за результатами фiнансового року склала 159 тис. грн.. Загальна сума виплат членам 

Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 

10.2015-10.2016 Начальник вiддiлу супроводження операцiй з платiжними картками Операцiйного бек-офiсу ПАТ"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; 

з 05.2017 до цього часу Начальник операцiйного департаменту ПАТ "АБ "РАДАБАНК".  

На iнших пiдприємствах посад не обiймає 

 

10 Голова Наглядової Ради Городницька Тетяна Iгорiвна 1975 Вища 23 АТ "АБ "РАДАБАНК", 24.04.2020, 3 



АТ "АБ "РАДАБАНК", 

акцiонер 

21322127, АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро, 

Голова Наглядової ради 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):  

Загальними зборами акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись  24.04.2020р. (Протокол № 83) прийнято рiшення про обрання з 24.04.2020 р. 

Голови Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", акцiонера - Городницьку Тетяну Iгорiвну. 

Загальнi збори акцiонерiв Банку мають право в будь-який час припинити повноваження Голови Наглядової ради та вибрати нового Голову 

Наглядової ради. 

Протягом звiтного перiоду змiн в складi Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" не вiдбувалось. 

Права та обов'язки  Голови Наглядової ради визначаються чинним законодавством,  Статутом АТ "АБ "РАДАБАНК", Положенням про наглядову 

раду АТ "АБ "РАДАБАНК",а також договором, що укладається з членом наглядової ради. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК> 

Винагорода членiв Наглядової Ради та членiв Правлiння визначається згiдно Положень про винагороду, що розташованi за посиланням:  

https://www.radabank.com.ua/ua/licenziya-i-razresheniya/ 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Наглядової Ради за результатами фiнансового року склала 100 тис. грн 

Загальна сума виплат членам Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Заступник директора ТОВ "Арбат на Московськiй" 

м.Днiпропетровськ, Голова Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 
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Член Наглядової ради 

АТ "АБ "РАДАБАНК", 

представник акцiонера 

Жиркевич Володимир 

Володимирович 
1960 вища 32 

АТ "АБ "РАДАБАНК", 

21322127, АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро, 

Член Наглдядової ради 

24.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):    

Загальними зборами акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись  24.04.2020р. (Протокол № 83) прийнято рiшення про обрання з 24.04.2020 р. 

Членом Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК>, представник акцiонера - Жиркевича Володимира Володимировича.  

Протягом звiтного перiоду змiн в складi Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" не вiдбувалось. 

Права та обов'язки  члена Наглядової ради визначаються чинним законодавством,  Статутом АТ "АБ "РАДАБАНК", Положенням про наглядову 

раду АТ <АБ <РАДАБАНК>,а також договором, що укладається з членом наглядової ради. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК>. 

Винагорода членiв Наглядової Ради та членiв Правлiння визначається згiдно Положень про винагороду, що розташованi за посиланням:  

https://www.radabank.com.ua/ua/licenziya-i-razresheniya/ 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Наглядової Ради за результатами фiнансового року склала 100 тис. грн. Загальна сума виплат 



членам Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: з 10.2015р. Член Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 
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незалежний член 

Наглядової ради 

(незалежний директор) 

АТ "АБ "РАДАБАНК" 

Рижкова Свiтлана Петрiвна 1973 вища 28 

АТ "АБ "РАДАБАНК", 

21322127,  АТ <АБ 

<РАДАБАНК> м.Днiпро, 

Незалежний Член Наглядової 

ради 

24.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):  

Загальними зборами акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись  24.04.2020р. (Протокол № 83) прийнято рiшення про обрання з 24.04.2020 р. 

незалежного Члена Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК> Рижкову Свiтлану Петрiвну.  

Протягом звiтного перiоду змiн в складi Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" не вiдбувалось. 

Права та обов'язки  члена Наглядової ради визначаються чинним законодавством,  Статутом АТ "АБ "РАДАБАНК", Положенням про наглядову 

раду АТ <АБ <РАДАБАНК>,а також договором, що укладається з членом наглядової ради. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК> 

Винагорода членiв Наглядової Ради та членiв Правлiння визначається згiдно Положень про винагороду, що розташованi за посиланням:  

https://www.radabank.com.ua/ua/licenziya-i-razresheniya/ 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Наглядової Ради за результатами фiнансового року склала 100 тис. грн. Загальна сума виплат 

членам Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

з 29.10.2015р. Член Наглядової Ради ПАТ "АБ"РАДАБАНК". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

13 

незалежний член 

Наглядової ради 

(незалежний директор) 

АТ "АБ "РАДАБАНК" 

Кузько Ольга Володимирiвна 1978 вища 22 

АТ"АБ"РАДАБАНК", 

21322127, Незалежний Член 

Наглядової Ради (незалежний 

директор)  АТ "АБ 

"РАДАБАНК",м.Днiпро 

24.04.2020, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено): 

Загальними зборами акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 24.04.2020р. (Протокол № 83) прийнято рiшення про обрання з 24.04.2020 р. 

незалежного Члена Наглядової ради (незалежний директор) АТ <АБ <РАДАБАНК>Кузько Ольгу Володимирiвн. 

Протягом звiтного перiоду змiн в складi Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" не вiдбувалось. 

Права та обов'язки  члена Наглядової ради визначаються чинним законодавством,  Статутом АТ "АБ "РАДАБАНК", Положенням про наглядову 

раду АТ <АБ <РАДАБАНК>,а також договором, що укладається з членом наглядової ради. 



Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК> 

Винагорода членiв Наглядової Ради та членiв Правлiння визначається згiдно Положень про винагороду, що розташованi за посиланням:  

https://www.radabank.com.ua/ua/licenziya-i-razresheniya/ 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Наглядової Ради за результатами фiнансового року склала 100 тис. грн. Загальна сума виплат 

членам Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  Член Наглядової Ради АТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає 
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незалежний член 

Наглядової ради 

(незалежний директор) 

АТ "АБ "РАДАБАНК" 

Заруцька Олена Павлiвна 1963 вища 32 

Унiверситет митної справи та 

фiнансiв, 39568620, 

Унiверситет митної справи та 

фiнансiв, м.Днiпро, завiдувач 

кафедри грошового обiгу та 

банкiвської справи до 

30.11.2022 

02.11.2018, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):  

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 24.04.2020 р. прийнято рiшення про обрання Голови та 

членiв Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК> (Протокол № 83) у зв'язку з прийняттям акцiонерами рiшення щодо змiни складу Наглядової ради 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", та приведення кiлькiсного складу у вiдповiдностi з нормами дiючого законодавства, обрано з 24.04.2020 р. Незалежним 

Членом Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК> Заруцьку Олену Павлiвну. 

Права та обов'язки  члена Наглядової ради визначаються чинним законодавством,  Статутом АТ "АБ "РАДАБАНК", Положенням про наглядову 

раду АТ <АБ <РАДАБАНК>,а також договором, що укладається з членом наглядової ради. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК>. 

Винагорода членiв Наглядової Ради та членiв Правлiння визначається згiдно Положень про винагороду, що розташованi за посиланням:  

https://www.radabank.com.ua/ua/licenziya-i-razresheniya/ 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Наглядової Ради за результатами фiнансового року склала 100 тис. грн. Загальна сума виплат 

членам Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв:  

11.2015-12.2017 - професор кафедри грошового обiгу та банкiвської справи, Унiверситет митної справи та фiнансiв 

12.2017 до цього часу - завiдувач кафедри грошового обiгу та банкiвської справи до 30.11.2022, Унiверситет митної справи та фiнансiв, м.Днiпро 

11.2018 Член Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК> 

 

 

15 
Незалежний член 

Наглядової ради 
Гуленко Юрiй Трохимович 1964 вища 38 

ПрАТ "Енергопромбуд", 

24446982, Заступник 

24.04.2020, 3 

роки 



(незалежний директор) 

АТ "АБ "РАДАБАНК" 

генерального директора з 

будiвництва ПрАТ 

"Енергопромбуд" 

 

Опис: 
Загальними зборами акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 24.04.2020 р. прийнято рiшення про обрання Голови та членiв Наглядової ради 

АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 83) змiни вiдбулись у зв'язку з прийняттям акцiонерами рiшення щодо змiни кiлькiсного складу Наглядової 

ради АТ "АБ "РАДАБАНК", а саме: Обрано з 24.04.2020 р. незалежного члена Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" 

Гуленка Юрiя Трохимовича. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Протягом звiтного перiоду змiн у складi посадових осiб Банку, щодо зазначеної посадової особи не вiдбувалось. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

09.2015-05.2016 - Жовтневий районний центр зайнятостi м.Днiпропетровська, виплата допомоги по безробiттю. 

06.2016 - Заступник генерального директора з будiвництва ПрАТ "Енергопромбуд" 

04.2020 - Член Наглядової ради АТ "АБ РАДАБАНК" 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв та 

Положення про винагороду членiв Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК>. 

Винагорода членiв Наглядової Ради та членiв Правлiння визначається згiдно Положень про винагороду, що розташованi за посиланням:  

https://www.radabank.com.ua/ua/licenziya-i-razresheniya/ 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Наглядової Ради за результатами фiнансового року склала 100 тис. грн. Загальна сума виплат 

членам Наглядової Ради та членам Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 
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Голова Ревiзiйної 

комiсiї АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Городницький Iгор 

Зiновiович 
1941 Вища 50 

АТ "АБ "РАДАБАНК", 

21322127, АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро, 

Голова Ревiзiйної комiсiї 

19.04.2019, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):  

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ"АБ"РАДАБАНК" (Протокол № 82 вiд 19.04.2019 р.) призначено Городницького Iгоря 

Зiновiовича на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Права та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, iншими актами законодавства, Статутом АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ РАДАБАНК", а також договором, що укладається з Головою Ревiзiйної комiсiї  

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно Положення про .ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

РАДАБАНК" та цивiльно-правових договорiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: Голова Ревiзiйної комiсiї АТ <АБ <РАДАБАНК> м.Днiпро 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

 

17 Член Ревiзiйної комiссiї Сисенко Вадим 1979 Вища 13 АТ "АБ "РАДАБАНК", 19.04.2019, 3 



АТ "АБ "РАДАБАНК" Анатолiйович 21322127, АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро, 

Член Ревiзiйної комiсiї 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):  

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ"АБ"РАДАБАНК" (Протокол № 82 вiд 19.04.2019 р.) призначено Сисенка Вадима 

Анатолiйовича на посаду члена Ревiзiйної комiсiї АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Права та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, iншими актами законодавства, Статутом АТ "АБ "РАДАБАНК", 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ РАДАБАНК", а також договором, що укладається з членом Ревiзiйної комiсiї. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно Положення про .ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

РАДАБАНК" та цивiльно-правових договорiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК", приватний пiдприємиць. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 
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Член Ревiзiйної комiсiї 

АТ "АБ "РАДАБАНК" 
Сковера Юлiя Василiвна 1978 вища 16 

АТ "АБ "РАДАБАНК", 

21322127, АТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро, 

Член Наглядової ради 

19.04.2019, 3 

роки 

Опис: 
Дата набуття повноважень та термiн, на який обрано (призначено):  

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ"АБ"РАДАБАНК" (Протокол № 82 вiд 19.04.2019 р.) обрано Сковеру Юлiю Василiвну на 

посаду члена Ревiзiйної комiсiї АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Права та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним законодавством, iншими актами законодавства, Статутом АТ "АБ "РАДАБАНК", 

Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ РАДАБАНК", а також договором, що укладається з членом Ревiзiйної комiсiї. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась вiдповiдно Положення про .ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

РАДАБАНК" та цивiльно-правових договорiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: Член Ревiзiйної комiсiї АТ "АБ "РАДАБАНК". 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 

 

19 
Корпоративний 

секретар 

Портна Свiтлана 

Володимирiвна 
1974 вища 31 

АТ"АБ"РАДАБАНК", 

21322127, ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", Начальника 

вiддiлу корпоративного 

забезпечення юридичного 

управлiння 

03.12.2018, 

безстроково 



Опис: 
Начальник вiддiлу корпоративного забезпечення юридичного управлiння Портна Свiтлана Володимирiвна обiймає посаду корпоративного 

секретаря АТ "АБ"РАДАБАНК", за сумiсництвом з 03.12.2018. Рiшенням Наглядової ради АТ <АБ <РАДАБАНК>  вiд 30.11.2018 (протокол 

№163-1) було прийнято рiшення про покладання обов'язкiв Корпоративного секретаря АТ "АБ "РАДАБАНК" з 03.12.2018 р. на начальника вiддiлу 

корпоративного забезпечення юридичного управлiння Портну Свiтлану Володимирiвну за сумiсництвом. 

Функцiональнi обов'язки корпоративного секретаря зазначенi у Статутi АТ "АБ "РАДАБАНК", Положеннi про Наглядову раду, Положеннi про 

Корпоративний секритарiат, Посадовiй iнструкцiї корпоративного серкетаря. 

Не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 03.2013-01.2018 -Заступник начальника юридичного управлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК"; з 

01.2018 по теперiшнiй час - Начальник вiддiлу корпоративного забезпечення АТ "АБ "РАДАБАНК".  

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, протягом звiтного 2020 року виплачувалась у розмiрi встановленим штатним розписом на 2020р. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної 

особи або повне найменування 

юридичної особи  

 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні Привілейовані іменні 

1 2 3 4 5 6 

Голова Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Грiгель Андрiй Валерiйович 0 0 0 0 

Головний бухгалтер, член 

Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Ахе Андрiй Тайвович 0 0 0 0 

Голова Наглядової ради АТ 

"АБ "РАДАБАНК", акцiонер 

Городницька Тетяна Iгорiвна 12 441 00

0 

62,205 12 441 000 0 

Начальник вiддiлу 

фiнансового монiторингу, 

Член Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Сергiєнко Наталья Петрiвна 0 0 0 0 

Голова Ревiзiйної комiсiї АТ 

"АБ "РАДАБАНК" 

Городницький Iгор Зiновiйович 2 686 000 13,43 2 686 000 0 

Член Ревiзiйної комiсiї АТ 

"АБ "РАДАБАНК" 

Сисенко Вадим Анатолiйович 360 000 1,8 360 000 0 

Начальник департаменту по 

роботi на мiжнародних 

ринках та грошового обiгу, 

Член Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Гнездiлов Сергiй Генадiйович 0 0 0 0 

Заступник Голови Правлiння, 

Член Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Довгаль Роман Володимирович 0 0 0 0 

Заступник Голови Правлiння, 

Член Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Бабаєв Юрiй Володимирович 0 0 0 0 

незалежний Член Наглядової 

ради (незалежний директор) 

АТ "АБ "РАДАБАНК" 

Рижкова Свiтлана Петрiвна 0 0 0 0 

Член Наглядової ради АТ 

"АБ "РАДАБАНК", 

представник акцiонера 

Жиркевич Володимир Володимирович 0 0 0 0 



незалежний Член Наглядової 

ради (незалежний директор) 

АТ "АБ "РАДАБАНК" 

Кузько Ольга Володимирiвна 0 0 0 0 

Член Ревiзiйної комiсiї АТ 

"АБ "РАДАБАНК" 

Сковера Юлiя Василiвна 0 0 0 0 

Заступник Голови Правлiння, 

Член Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Фадєєв Василь Геннадiйович 0 0 0 0 

Член Правлiння, Начальник 

операцiйного департаменту 

АТ "АБ "РАДАБАНК" 

Ященко Надiя Федорiвна 0 0 0 0 

незалежний член Наглядової 

ради (незалежний директор) 

АТ "АБ "РАДАБАНК" 

Заруцька Олена Павлiвна 0 0 0 0 

Заступник Голови Правлiння, 

Член Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

Стоянов Сергiй Борисович 0 0 0 0 

Корпоративний секретар Портна Свiтлана Володимирiвна 0 0 0 0 

незалежний Член наглядової 

ради (незалежний директор) 

АТ "АБ "РАДАБАНК" 

Гуленко Юрiй Трохимович 0 0 0 0 

 



3. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути 

виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення 

 
Винагорода та компенсацiї посадовим особам АТ "АБ "РАДАБАНК" при звiльненнi, 

виплачуються вiдповiдно до цивiльно-правових договорiв, штатного розкладу банку на 2020р.  

 



VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
Вiдповiдно до затвердженого Бiзнес-плану АТ "АБ "РАДАБАНК" на 2021-2023 роки (Протокол 

засiдання Наглядової Ради вiд 30.12.2020 року №301220-4) Банк планує зростання валюти 

балансу як еволюцiйним шляхом (за рахунок дiючих вiддiлень) так революцiйним (за рахунок 

нових вiддiлень, що плануються до вiдкриття на перiод дiї бiзнес-плану). 

Прогнознi показники фiнансового стану та фiнансового результату Банку, рентабельностi 

активiв за реалiстичним сценарiєм розвитку подiй на 2021-2023 рр. наведено нижче. 

 

Фiнансовий стан Банку, тис. грн. 

Показник 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024 

АКТИВИ 3 213 165 3 859 958 4 657 828 

Готiвковi кошти та банкiвськi метали 425 365 436 347 427 783 

Кошти в Нацiональному банку України 79 389 99 952 127 146 

Кошти в iнших банках (net) 335 168 389 898 388 260 

Цiннi папери, що рефiнансованi НБУ (net) 1 032 000 1 135 200 1 217 760 

Кредити, наданi юридичним особам (net) 1 074 050 1 445 387 2 005 253 

Кредити, наданi фiзичним особам (net) 97 430 172 268 314 003 

Необоротнi активи 139 212 144 808 151 527 

Дебiторська заборгованiсть 11 235 12 584 12 845 

Вiдстрочений податковий актив 400 400 400 

Iншi активи 18 915 23 114 12 851 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 2 836 304 3 433 074 4 171 856 

Кредити НБУ 449 685 399 720 299 790 

Кошти юридичних осiб (в т.ч. небанкiвських фiнансових установ) 1 362 104 1 815 052

 2 378 678 

Кошти фiзичних осiб 971 323 1 162 860 1 434 958 

Цiннi папери власного боргу 736 759 781 

Кредиторська заборгованiсть 37 425 39 015 41 134 

Iншi зобов'язання 15 031 15 668 16 514 

КАПIТАЛ 376 815 426 834 485 927 

Результати поточного року 40 267 50 020 59 093 

 

Звiт про прибутки i збитки, тис. грн. 

 Показник 2021 2022 2023 

        

Процентнi доходи 296 190 320 971 370 791 

Процентнi витрати -96 968 -107 599 -122 182 

Чистий процентний дохiд 199 223 213 372 248 608 

Комiсiйнi доходи 128 769 174 482 239 913 

Комiсiйнi витрати -36 207 -48 874 -65 974 

Чистий комiсiйний дохiд 92 562 125 609 173 939 

Торговий результат 68 848 99 459 145 856 

Дохiд вiд модифiкацiї або припинення визнання фiнансових активiв або зобов'язань 2 910 2 924

 2 939 

Iншi операцiйнi доходи 1 946 1 955 1 965 

Iншi доходи 1 098 1 104 1 109 

Усього операцiйний дохiд 366 586 444 422 574 417 

Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати -269 237 -349 311 -455 630 



Операцiйний результат до вiдрахування в резерви та податкiв 97 349 95 111 118 787 

Вiдрахування в резерви -48 242 -34 111 -46 722 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 49 107 61 000 72 065 

Витрати на податок на прибуток -8 839 -10 980 -12 972 

Прибуток/(збиток) пiсля оподаткування 40 267 50 020 59 093 

 

Розрахунок рентабельностi активiв та капiталу  

Показник (млн. грн.) 01.01.22 01.01.23 01.01.24 

Загальнi активи 3 213.17 3 859.96 4 657.83 

Середнi активи 3 087.54 3 536.56 4 258.89 

Капiтал 336.54 414.74 470.53 

Середнiй капiтал 337.93 375.64 442.64 

Прибуток/(збиток) (пiсля оподаткування) 40.27 50.02 59.09 

Рентабельнiсть активiв 1.30% 1.41% 1.39% 

Рентабельнiсть капiталу 11.92% 13.32% 13.35% 

  

Плани по капiталiзацiї 

Банк формує регулятивний капiтал у вiдповiдностi до Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть" та вимог нормативних документiв Нацiонального банку України щодо встановлення 

мiнiмального розмiру регулятивного капiталу банкiв у гривнях, лiцензування окремих видiв 

банкiвських операцiй та покриття ризикiв, притаманних цим операцiям. 

На поточний момент Банк виконує вимоги частини першої статi 31 Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть" та вимоги пункту 2.1 глави 2 роздiлу II Iнструкцiї про порядок 

регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального 

банку України вiд 28.08.2001 №368 (зi змiнами) за всiма складеними планами розвитку подiй 

(песимiстичний, реалiстичний та оптимiстичний). 

За усiма сценарiями розвитку Банку планується збiльшення статутного капiталу до 300 млн. грн. 

за рахунок нерозподiленого прибутку минулих рокiв протягом 2021-2022 рокiв.  

В оптимiстичному сценарiї у 2023 роцi передбачено збiльшення статутного капiталу за рахунок 

додаткових внескiв  акцiонерiв в розмiрi 70 млн. грн. 

Для покриття непередбачених збиткiв Банк щорiчно буде формувати резервний фонд. Розмiр 

щорiчних вiдрахувань у резервний фонд заплановано у розмiрi 5% вiд чистого прибутку Банку. 

Крiм того, Банк формуватиме резерви для покриття можливих збиткiв за всiма активними 

операцiями. 

Банк розглядає власний капiтал, по-перше, як джерело довгострокових iнвестицiй для суб`єктiв 

господарської дiяльностi, якi є резидентами України та займаються розвитком власного 

виробництва i потребують вiдносно дешевих кредитних ресурсiв з термiном повернення понад 

одного року, а по-друге, як iнструмент пiдтримки довгострокової лiквiдностi, з метою 

зменшення залежностi вiд негативних тенденцiй на мiжбанкiвському ринку. 

Навiть з оглядом на можливi негативнi явища у економiцi України та потенцiйне погiршення 

фiнансового стану клiєнтiв Банку (песимiстичний сценарiй розвитку), можна з упевненiстю 

прогнозувати, що падiння доходiв не вплине на загальну прибуткову дiяльнiсть Банку, не 

вiдбудеться порушення економiчних нормативiв та нормативу обов'язкового резервування 

коштiв на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України, а розмiр регулятивного 

капiталу Банку залишиться бiльшим за мiнiмально припустиме значення. 

 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
Мета i цiлi дiяльностi Банку полягають у: 

" подальшому нарощуваннi клiєнтської бази, вибудовуючи тривалi довiрчi вiдносини з 

клiєнтами; 



" подальшому вдосконаленi та впровадженi затребуваних банкiвських продуктiв; 

" створеннi нових високотехнологiчних послуг, спрямованих на спрощення доступу 

клiєнтiв та партнерiв банку до вже розроблених банкiвських продуктiв, дiджiталiзацiї 

банкiвських сервiсiв; 

" оптимiзацiї витратної частини бюджету;  

" роботi над збiльшенням чистого прибутку й ефективностi бiзнесу; 

" поступовому розвитку мережi вiддiлень у регiонах України, їх приєднаннi до єдиної 

iнформацiйної системи банку, при одночасному виконаннi вимог нормативних актiв 

Нацiонального банку України. 

Ключове завдання - нарощування масштабу бiзнесу, пiдвищення прибутковостi та ефективностi 

при одночасному збiльшеннi гнучкостi, швидкостi i клiєнтоорiєнтованостi на основi 

впровадження нових технологiй i пiдвищення рiвня фiнансової обiзнаностi персоналу та 

запровадження ризик-орiєнтованого пiдходу як у роботi з клiєнтами так i при здiйсненнi 

будь-яких iнших операцiй. 

Основними напрямками дiяльностi Банку є: 

" розширення спектру послуг iз забезпеченням високої якостi клiєнтського сервiсу з метою 

пiдтримання та створення нових довгострокових партнерських вiдносин з бiзнесом та 

агропромисливим комплексом. 

" взаємовигiдне спiвробiтництво з бюджетними органiзацiями, обслуговування зарплатних 

i соцiальних виплат їх спiвробiтникам;  

"    залучення на обслуговування ряду бюджетних та iнших органiзацiй в рамках участi в 

програмi по видачi готiвкових коштiв за чеками органiв Державної казначейської служби 

України; 

" збiльшення обсягiв активних операцiй за рахунок iнвестування у реальний сектор 

економiки, при обов'язковому виконаннi вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку 

України;  

" участь у Державнiй програмi з пiдтримки фiнансування малого бiзнесу в Українi 

"Доступнi кредити 5-7-9%"; 

" участь у спiльних програмах з iншими банками-партнерами, у т.ч. у програмах 

кредитування; 

" впровадження скорингової моделi оцiнки фiзичних осiб з метою визначення 

кредитоспроможностi позичальникiв; 

" формування механiзмiв фондування операцiй Банку та вiдповiдностi процентної полiтики 

Банку поточним умовам на кредитному та грошовому ринках; 

" подальша робота по залученню на обслуговування клiєнтiв, якi проводять 

зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, для обслуговування їх в рамках операцiй на УМВР та за 

документарними операцiями з метою збiльшення обсягiв комiсiйних доходiв; 

" подальший розвиток цифрових технологiй та впровадження продуктiв на основi 

безконтактних карт, пiдвищення якостi сервiсу дистанцiйного обслуговування WEB-банкiнг для 

фiзичних осiб i бiзнесу;  

" розширення продуктової лiнiйки VIP-напрямку; 

" продовження роботи у напрямку банкiвських металiв i монет - закупiвля банкiвських 

металiв за прямим контрактом з Австралiєю та Швейцарiєю; 

"    здiйснення операцiй з iноземними цiнними паперами; 

" продовження спiвпрацi з Нацiональним банком України вiдповiдно до дистриб'юторської 

угоди з продажу нумiзматичної продукцiї; 

" адекватний розвиток мережi вiддiлень, що здатне за рахунок ефекту масштабу давати 

стабiльний розмiр непроцентних доходiв; 

" вдосконалення та пiдвищення ефективностi функцiонування систем внутрiшнього 

контролю банку та системи управлiння ризиками вiдповiдно до вимог Нацiонального банку 

України та рекомендацiй Базельського комiтету з банкiвського надзору; 



" оптимiзацiя процесу управлiння проблемними активами банку; 

" впровадження плану вiдновлення дiяльностi банку в рамках системи управлiння 

безперервної дiяльностi; 

"    впровадження в промислову експлуатацiю DLP-системи з метою контролю потокiв 

iнформацiї з конфiденцiйним вмiстом; 

"    реiнжинiринг бiзнес-процесiв, внесення змiн в органiзацiйну структуру Банку з метою 

масштабування бiзнесу; 

"    оптимiзацiя внутрiшньобанкiвських регламентiв i процедур, вiзуалiзацiя процесiв; 

"    впровадження електронного архiву, модернiзацiя електронного документообiгу; 

"    впровадження ефективної системи наставництва, кадрового резерву та мотивацiї. 

Повноцiнна реалiзацiя планової стратегiї розвитку дозволить Банку стандартизувати 

продуктовий ряд, сконцентруватись на отриманнi додаткових безризикових комiсiйних та 

торгiвельних доходiв 

Виконання активних операцiй Банк здiйснював в рамках впровадженої системи управлiння 

ризиками, притаманними банкiвськiй дiяльностi. Дiяльнiсть з управлiння ризиками АТ "АБ 

"РАДАБАНК" здiйснюється через органiзацiйну структуру. Процес ризик-менеджменту в Банку 

охоплює всi його структурнi щаблi та рiвнi - вiд вищого керiвництва Банку (Наглядової Ради та 

Правлiння) до рiвня, на якому безпосередньо приймається ризик. У Банку забезпечено чiткий 

розподiл функцiй, обов`язкiв та повноважень з ризик-менеджменту, а також чiтку схему 

вiдповiдальностi згiдно з таким розподiлом.  

Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Банку 

розмiр, вiдсутнi. Факти купiвлi-продажу активiв протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi Банку розмiр, вiдсутнi. 

Протягом 2020 року Банк жодного разу не порушував економiчнi нормативи, встановленi 

Нацiональним банком України. На кiнець дня 31 грудня 2020 року данi нормативи становили: 

Норматив адекватностi регулятивного капiталу  Н2 з урахуванням коригуючих проводок - 23% 

(у попередньому роцi - 26%); нормативне значення не менше нiж 10%;  

Норматив достатностi основного капiталу Н3 з урахуванням коригуючих проводок - 16%; (у 

попередньому роцi - 19%) нормативне значення не менше нiж 7%; 

Показники лiквiдностi Банку є прийнятними. Станом на кiнець 2020 року показники лiквiдностi 

Банку були вище нормативних значень, встановлених Нацiональним банком України:  

Норматив короткострокової лiквiдностi Н6 -82% (у попередньому роцi - 97%); нормативне 

значення - не менше 60%. 

Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю LCRвв - 244% (у попередньому роцi - 227%); нормативне 

значення - не менше 100%. 

Коефiцiєнт покриття лiквiднiстю LCRiв - 258% (у попередньому роцi - 356%); нормативне 

значення - не менше 100%. 

 

Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7 - 21% (у 

попередньому роцi - 13%); нормативне значення - не бiльше 25%; 

Норматив великих кредитних ризикiв Н8 - 114 % (у попередньому роцi - 82%) ; нормативне 

значення - не бiльше 800%; 

Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком 

особами Н9 - 6% (у попередньому роцi -9%) ; нормативне значення - не бiльше 25%; 

Норматив iнвестування в цiннi папери окремо за кожною установою Н11 - 0% (у попередньому 

роцi - 0%) ; нормативне значення - не бiльше 15%; 

Норматив загальної суми iнвестування Н12 - 0% (у попередньому роцi - 0%) ; нормативне 

значення - не бiльше 60%. 

Лiмiт загальної довгої вiдкритої валютної позицiї Л13-1 - 8,7550% (у попередньому роцi - 

1,5002%); нормативне значення - не бiльше 10%; 

Лiмiт загальної короткої вiдкритої валютної позицiї Л13-2 - 0,3342% (у попередньому роцi - 



4,2618%); нормативне значення - не бiльше 10%. 

Протягом звiтного 2020 року АТ "АБ "РАДАБАНК" не укладались деривативи та не вчинялись 

правочини щодо похiдних цiнних паперiв. 

Протягом звiтного перiоду наявнi 3 позови до суду стосовно надання Банком фiнансових послуг, 

а саме надання послуг управителя фондiв фiнансування будiвництва: 

- за першим iз позовiв в задоволеннi позову вiдмовлено, рiшення набрало законної сили,  

- за другим позовом в задоволеннi позову вiдмовлено, ухвалою апеляцiйного суду вiдкрито 

апеляцiйне провадження за апеляцiйною скаргою позивача; 

- за третiм позовом справа ще не розглядалася. 

Протягом звiтного перiоду вiдповiдно до ПОЛОЖЕННЯ про опрацювання звернень, що 

надходять до АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

(рiшення Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" вiд 28.12.2019 р. протокол № 88/1) надiйшло 205 

звернень стосовно надання Банком фiнансових послуг (питання щодо зняття комiсiй за РКО, 

повторної iдентифiкацiї, реальної вiдсоткової ставки за споживчим кредитом, тощо). Усi 

питання було врегульовано в досудовому порядку. 

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю роботи з Положенням про опрацювання звернень, що надходять 

до АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" у 

вiддiлах/вiддiленнях, своєчаснiсть розгляду та вжиття заходiв щодо зауважень, звернень, скарг, 

що надiйшли; пiдготовку та оформлення вiдповiдi заявнику; ведення Журналу реєстрацiї 

звернень клiєнтiв АТ "АБ "РАДАБАНК" покладено на управлiння координацiї торгiвельної 

мережi в особi начальника управлiння Воронiна Дмитра Васильовича. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Протягом звiтного 2020 року АТ "АБ "РАДАБАНК" не укладались деривативи та не вчинялись 

правочини щодо похiдних цiнних паперiв. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

емiтентом не розкривається, оскiльки укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв не було, тому завдання та полiтика емiтента щодо управлiння 

фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, та iнформацiя про 

схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику 

грошових потокiв не розкривається. 

 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв 

емiтентом не розкривається, оскiльки укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо 

похiдних цiнних паперiв не було, тому завдання та полiтика емiтента щодо управлiння 

фiнансовими ризиками, у тому числi полiтика щодо страхування кожного основного виду 

прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування, та iнформацiя про 

схильнiсть емiтента до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику 

грошових потокiв не розкривається. 

 

 



4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
АТ "АБ "РАДАБАНК" керується власним кодексом корпоративного управлiння, що розмiщений 

за посиланням:  

https://www.radabank.com.ua/wp-content/uploads/LicenziiRazresheniya/kodex_korp_pravl_24.04.20.p

df 

Кодекс поведiнки (етики) Банку, у тому числi з питань соцiальних аспектiв дiяльностi Банку та 

боротьби з корупцiєю, розмiщено за посиланням: 

https://www.radabank.com.ua/wp-content/uploads/LicenziiRazresheniya/kodex_povedeniya_23.01.20-

1.pdf 

 

 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
АТ "АБ "РАДАБАНК" керується власним кодексом корпоративного управлiння 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Практика корпоративного управлiння Банку застосовується лише в рамках визначених 

законодавством вимог. Кодекс корпоративного управлiння Банку розроблений вiдповiдно до 

вимог законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", 

нормативних актiв Нацiонального банку України, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку, оновлених принципiв Базельського комiтету з питань банкiвського нагляду 

щодо вдосконалення корпоративного управлiння в Банкiвських установах, Статуту Банку. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Вiдхилення та недотримання кодексу корпоративного управлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" 

протягом звiтного року вiдсутнi. 

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 24.04.2020 

Кворум зборів 100 

Опис Порядок денний Зборiв: 

1.Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.  

2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження 

регламенту загальних зборiв акцiонерiв.  

3.Розгляд звiту Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк та затвердження 

заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшень за результатами 

розгляду звiту Правлiння. 

4.Розгляд звiту Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк та 

затвердження заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшень за 

результатами розгляду звiту Наглядової ради. 



5.Розгляд звiту i висновку Ревiзiйної комiсiї АТ "АБ "РАДАБАНК" про проведену 

перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк, прийняття рiшень за 

результатами розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 

6. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду. Про затвердження звiту i висновкiв зовнiшнього аудитора про 

аудит АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк. 

7. Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi i фiнансово-економiчних 

показникiв АТ "АБ "РАДАБАНК" та заходiв за результатами розгляду висновкiв 

аудиторської фiрми за 2019 рiк. 

8. Про затвердження рiчного звiту АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк, зокрема 

рiчної бухгалтерської звiтностi АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк, складеного 

згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

9. Про розподiл прибутку АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк. 

10. Затвердження звiту про виконання основних напрямкiв дiяльностi АТ "АБ 

"РАДАБАНК" у 2019 роцi. 

11. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi АТ "АБ "РАДАБАНК" на 2020 

рiк. 

12. Затвердження звiту про винагороду Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК". 

13. Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу АТ "АБ 

"РАДАБАНК" шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок 

направлення до статутного капiталу Банку прибутку за 2012-2019 роки (частини). 

14. Про пiдвищення номiнальної вартостi акцiй АТ "АБ "РАДАБАНК". 

15. Внесення змiн до Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК". Затвердження змiн до 

Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК" шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 

16. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради 

Банку. 

17. Про затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Банку. 

18. Про обрання членiв Наглядової ради Банку. 

19. Про обрання Голови Наглядової ради Банку. 

20. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються з 

Головою та членами Наглядової ради Банку, встановлення розмiру їх винагороди, 

у тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, обрання особи, 

уповноваженої на пiдписання договорiв  з Головою та членами Наглядової ради 

Банку. 

21. Внесення змiн до Положення про Наглядову раду АТ "АБ "РАДАБАНК" 

шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

22. Внесення змiн до Положення про Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

23. Внесення змiн до положення про винагороду членiв Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

24. Внесення змiн до Кодексу корпоративного управлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" 

шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

25. Затвердження Положення про проведення оцiнки та самооцiнки дiяльностi 

Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: 

Рiчнi загальнi збори акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" скликанi за рiшенням 

Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" вiд 10 лютого 2020 р. (Протокол № 

100220-2).  

Пропозицiї надiйшли до банку в термiн, передбачений статтею 38 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" вiд акцiонера Городницького Володимира Iгоревича, 

якому належить 10913000 штук простих iменних акцiй Банку, що складає 

54,565% вiд загальної кiлькостi акцiй  Банку,  вiд акцiонера Городницького Iгоря 

Зiновiйовича, якому належить  2686000 штук простих iменних акцiй Банку, що 

складає 13,43% вiд загальної кiлькостi акцiй  Банку, та вiд акцiонера Сисенка 

Вадима Анатолiйовича, якому належить  360000 штук простих iменних акцiй 



Банку, що складає 1,8% вiд загальної кiлькостi акцiй  Банку,  щодо кандидатiв у 

члени Наглядової ради для обрання на цих рiчних загальних зборах. Вiд iнших 

акцiонерiв пропозицiї не надходили.   

Городницька Тетяна Iгорiвна звернула увагу на те, що пропозицiї мiсять 

необхiдну iнформацiю, яка передбачена Законом України "Про акцiонернi 

товариства" та нормативними документами НКЦПФР. Зазначенi кандидати 

вiдповiдають усiм вимогам, визначеним Законами України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть" та "Про акцiонернi товариства". Запропонований 

акцiонером Городницьким Володимиром Iгоревичем кандидат до складу 

Наглядової ради Жиркевич Володимир Володимирович внесений як представник 

акцiонера Городницького Володимира Iгоревича,  запропонованi акцiонером 

Городницьким Iгорем Зiновiйовичем кандидати Кузько Ольга Володимирiвна, 

Рижкова Свiтлана Петрiвна, Заруцька Олена Павлiвна та Гуленко Юрiй 

Трохимович внесенi як незалежнi члени наглядової ради (незалежнi директори). А 

запропонованi акцiонером Сисенком Вадимом Анатолiйовичем кандидати 

Городницька Тетяна Iгорiвна та  Городницький Володимир Iгоревич внесенi як 

акцiонери АТ "АБ "РАДАБАНК". 

 

За результатами розгляду питань порядку денного одноголосно прийнятi рiшення 

з усiх питань, винесених на голосування. Загальний опис прийнятих на зборах 

рiшень: 

З першого питання порядку денного: 

Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу.  

Вирiшили: 

1.1. Обрати Лiчильну комiсiю у складi 2 (двох) осiб, а саме: 

Вдовiн Максим Володимирович - голова комiсiї; 

Портна Свiтлана Володимирiвна -  член комiсiї. 

З другого питання порядку денного: 

Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження 

регламенту загальних зборiв акцiонерiв.  

Вирiшили: 

2.1. Обрати головою Зборiв - Городницьку Тетяну Iгорiвну, секретарем Зборiв - 

Сисенка Вадима Анатолiйовича. 

2.2.  Затвердити наступний регламент загальних зборiв: 

1. Загальнi збори акцiонерiв Банку продовжуються до завершення розгляду всiх 

питань порядку денного та доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про 

результати голосування та прийнятi рiшення.  

2. На загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, 

винесених на голосування.  

3.  Час для виступiв на зборах: 

         -  виступ осiб, якi виявили бажання взяти участь в обговореннi - до 5 

хвилин; 

- повторнi виступи з одного питання i зауваження - до 2 хвилин. 

4. Пiсля голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для 

пiдрахунку результатiв голосування. 

5. Голова зборiв має право позбавити слова особу, яка пiд час виступу не 

дотримується зазначеного регламенту. 

6. Учасник зборiв може в будь-який час вiдмовитися вiд виступу.  

7. Учасник зборiв може виступати тiльки з питання, яке обговорюється.  

8. Збори не можуть приймати рiшення з питання, не включеного до порядку 

денного. 

9. Збори вправi змiнювати порядок розгляду питань порядку денного. 

10. У ходi загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. 

Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати 

трьох.  



Слово учасникам Зборiв з залу надається головою Зборiв. 

З третього питання порядку денного: 

Розгляд звiту Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк та затвердження 

заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшень за результатами 

розгляду звiту Правлiння. 

Вирiшили: 

3.1. Затвердити звiт Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" про пiдсумки 

фiнансово-господарської дiяльностi АТ "АБ "РАДАБАНК" у 2019 роцi та заходи 

за результатами його розгляду. 

3.2. Роботу Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" у звiтному перiодi визнати 

задовiльною. 

З четвертого питання порядку денного: 

Розгляд звiту Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк та затвердження 

заходiв за результатами його розгляду, прийняття рiшень за результатами 

розгляду звiту Наглядової ради. 

Вирiшили: 

4.1. Затвердити звiт Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк та заходи 

за результатами його розгляду. 

4.2. Роботу Наглядової ради у 2019  роцi визнати задовiльною. 

З п'ятого питання порядку денного: 

Розгляд звiту i висновку Ревiзiйної комiсiї АТ "АБ "РАДАБАНК" про проведену 

перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi за 2019 рiк, прийняття рiшень за 

результатами розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 

Вирiшили: 

5.1. Звiт Ревiзiйної комiсiї про результати ревiзiй та перевiрок 

фiнансово-господарської дiяльностi АТ "АБ "РАДАБАНК" у 2019 роцi прийняти 

до уваги. 

5.2. Затвердити висновки Ревiзiйної комiсiї по балансу та фiнансовому звiту АТ 

"АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк. 

З шостого питання порядку денного: 

Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами 

його розгляду. Про затвердження звiту i висновкiв зовнiшнього аудитора про 

аудит АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк. 

Вирiшили: 

6.1. Затвердити аудиторський звiт та висновок Товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "Актив-Аудит" щодо рiчної фiнансової 

звiтностi АТ "АБ "РАДАБАНК" за перiод з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року 

станом на кiнець дня 31 грудня 2019 року та заходи за результатами його 

розгляду. 

З сьомого питання порядку денного: 

Про затвердження рiчних результатiв дiяльностi i фiнансово-економiчних 

показникiв АТ "АБ "РАДАБАНК" та заходiв за результатами розгляду висновкiв 

аудиторської фiрми за 2019 рiк. 

Вирiшили: 

7.1. Затвердити результати рiчної дiяльностi, фiнансово-економiчнi показники 

та заходи АТ "АБ "РАДАБАНК" за результатами розгляду висновкiв аудиторської 

фiрми за 2019 рiк. 

З восьмого питання порядку денного: 

Про затвердження рiчного звiту АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк, зокрема рiчної 

бухгалтерської звiтностi АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк, складеного згiдно з 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

Вирiшили: 

8.1. Затвердити рiчний звiт АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк, складений 

згiдно з мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi у складi: "Звiт про 

фiнансовий стан на 31 грудня 2019 року", "Звiт про прибутки i збитки та iнший 



сукупний дохiд за 2019 рiк", "Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом 

за 2019 рiк", "Звiт про змiни у власному капiталi за 2019 рiк" та примiтки до звiтiв. 

З дев'ятого питання порядку денного: 

Про розподiл прибутку АТ "АБ "РАДАБАНК" за 2019 рiк. 

Вирiшили: 

9.1. Спрямувати 2 060 тис. грн. до резервного фонду АТ "АБ "РАДАБАНК",  

iнший залишок коштiв залишити  нерозподiленим. Дивiденди по результатах 

роботи Банку за 2019 рiк не нараховувати та не виплачувати. 

З десятого питання порядку денного: 

Затвердження звiту про виконання основних напрямкiв дiяльностi АТ "АБ 

"РАДАБАНК" у 2019 роцi. 

Вирiшили: 

10.1. Затвердити звiт Правлiння про виконання основних напрямiв дiяльностi 

АТ "АБ "РАДАБАНК" у 2019  роцi. 

З одинадцятого питання порядку денного: 

Про визначення основних напрямкiв дiяльностi АТ "АБ "РАДАБАНК" на 2020 

рiк. 

Вирiшили: 

11.1. Визначити основнi наступнi напрямки дiяльностi АТ "АБ "РАДАБАНК" на 

2020 рiк: 

" розширення спектру послуг iз забезпеченням високої якостi клiєнтського 

сервiсу з метою пiдтримання та створення нових довгострокових партнерських 

вiдносин з бiзнесом та агропромисливим комплексом. 

" взаємовигiдне спiвробiтництво з бюджетними органiзацiями, 

обслуговування зарплатних i соцiальних виплат їх спiвробiтникам;  

" збiльшення обсягiв активних операцiй за рахунок iнвестування у реальний 

сектор економiки, при обов'язковому виконаннi вимог нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України;  

" участь у Державнiй програмi з пiдтримки 

фiнансування малого бiзнесу в Українi "Доступнi кредити 5-7-9%"; 

" участь у спiльних програмах з iншими банками-партнерами, у т.ч. у 

програмах кредитування; 

" формування механiзмiв фондування операцiй банку та вiдповiдностi 

процентної полiтики банку поточним умовам на кредитному та грошовому 

ринках; 

" подальша робота по залученню на обслуговування клiєнтiв, якi проводять 

зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, для обслуговування їх в рамках операцiй на 

УМВР та за документарними операцiями з метою збiльшення обсягiв комiсiйних 

доходiв; 

" подальший розвиток цифрових технологiй та впровадження продуктiв на 

основi безконтактних карт, пiдвищення якостi сервiсу дистанцiйного 

обслуговування WEB-банкiнг для фiзичних осiб i бiзнесу;  

" розширення продуктової лiнiйки VIP-напрямку; 

" продовження роботи у напрямку банкiвських металiв i монет - закупiвля 

банкiвських металiв за прямим контрактом з Австралiєю, надання найширшого 

асортименту монет виробництва Польського i монетного двору м. Перт, завезення 

унiкальних монет вiд великих європейських компанiй, якi карбуються на 

замовлення Монетним двором Майера; 

" продовження спiвпрацi з Нацiональним банком України вiдповiдно до 

дистриб'юторської угоди з продажу нумiзматичної продукцiї; 

" адекватний розвиток мережi вiддiлень, що здатне за рахунок ефекту 

масштабу давати стабiльний розмiр непроцентних доходiв; 

" вдосконалення та пiдвищення ефективностi функцiонування систем 

внутрiшнього контролю банку та системи управлiння ризиками вiдповiдно до 

вимог Нацiонального банку України та рекомендацiй Базельського комiтету з 



банкiвського надзору; 

" впровадження та оптимiзацiя процесу управлiння проблемними активами 

банку; 

" розробка та впровадження плану вiдновлення дiяльностi банку в рамках 

системи управлiння безперервної дiяльностi; 

" подальша модернiзацiя системи електронного документообiгу. 

З дванадцятого питання порядку денного: 

Затвердження звiту про винагороду Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Вирiшили: 

12.1. Затвердити звiт про винагороду Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК". 

З тринадцятого питання порядку денного: 

Прийняття рiшення про збiльшення статутного капiталу АТ "АБ "РАДАБАНК" 

шляхом пiдвищення номiнальної вартостi акцiй за рахунок направлення до 

статутного капiталу Банку прибутку за 2012-2019 роки (частини). 

Рiшення не прийняте. 

З чотирнадцятого питання порядку денного: 

Про пiдвищення номiнальної вартостi акцiй АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Рiшення не прийняте. 

З п'ятнадцятого питання порядку денного: 

Внесення змiн до Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК". Затвердження змiн до Статуту 

АТ "АБ "РАДАБАНК" шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї. 

Рiшення не прийняте. 

З шiстнадцятого питання порядку денного: 

Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради 

Банку. 

Вирiшили: 

16.1. Достроково припинити повноваження Голови Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК" Городницької Тетяни Iгорiвни та членiв Наглядової ради 

Городницького Володимира Iгоревича, Жиркевича Володимира Володимировича, 

Рижкової Свiтлани Петрiвни,  Кузько Ольги Володимирiвни, Заруцької Олени 

Павлiвни. 

З сiмнадцятого питання порядку денного: 

Про затвердження кiлькiсного складу Наглядової ради Банку. 

Вирiшили: 

17.1. Затвердити кiлькiсний склад Наглядової ради Банку - сiм осiб. 

З вiсiмнадцятого питання порядку денного: 

Про обрання членiв Наглядової ради Банку. 

до складу Наглядової ради Банку на строк три роки обранi:  

1)  Городницька Тетяна Iгорiвна - акцiонер Банку; 

2)  Городницький Володимир Iгоревич - акцiонер Банку; 

3)  Рижкова Свiтлана Петрiвна - незалежний член Наглядової ради (незалежний 

директор); 

4)  Кузько Ольга Володимирiвна - незалежний член Наглядової ради (незалежний 

директор); 

5) Заруцька Олена Павлiвна - незалежний член Наглядової ради (незалежний 

директор): 

6) Гуленко Юрiй Трохимович - незалежний член Наглядової ради (незалежний 

директор); 

7) Жиркевич Володимир Володимирович - представник акцiонера Городницького 

Володимира Iгоревича. 

З дев'ятнадцятого питання порядку денного: 

Про обрання Голови Наглядової ради Банку. 

Вирiшили: 

19.1.  Обрати Головою Наглядової ради Банку Городницьку Тетяну Iгорiвну. 

З двадцятого питання порядку денного: 



Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладаються з Головою 

та членами Наглядової ради Банку, встановлення розмiру їх винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, обрання особи, уповноваженої 

на пiдписання договорiв  з Головою та членами Наглядової ради Банку. 

Вирiшили: 

20.1. Затвердити запропонованi умови цивiльно-правових договорiв, що 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку. 

20.2. Встановити розмiр винагороди Голови та членiв Наглядової ради Банку. 

20.3. Уповноважити Голову Правлiння Банку Грiгеля А.В. на пiдписання 

цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради Банку на 

умовах, затверджених рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв Банку  вiд 24 

квiтня 2020 року. 

З двадцять першого питання порядку денного: 

Внесення змiн до Положення про Наглядову раду АТ "АБ "РАДАБАНК" шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

Рiшення не прийняте. 

З двадцять другого питання порядку денного: 

Внесення змiн до Положення про Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

Вирiшили: 

22.1. Внести змiни до Положення про Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

З двадцять третього питання порядку денного: 

Внесення змiн до положення про винагороду членiв Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

Вирiшили: 

23.1. Внести змiни до положення про винагороду членiв Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК" шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

З двадцять четвертого питання порядку денного: 

Внесення змiн до Кодексу корпоративного управлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" 

шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

Вирiшили: 

24.1. Внести змiни до Кодексу корпоративного управлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" 

шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

З двадцять п'ятого питання порядку денного: 

Затвердження Положення про проведення оцiнки та самооцiнки дiяльностi 

Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК".  

Вирiшили: 

25.1. Затвердити Положення про проведення оцiнки та самооцiнки дiяльностi 

Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК". 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити)  

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 



Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

голосуючих акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити)  

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення 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 (зазначити) У звiтному 2020 роцi позачерговi збори не скликалися. 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

 

Інше (зазначити) 

У звiтному 2020 роцi 

позачерговi збори не 

скликалися. 

 

У разі скликання, але непроведення 

чергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

Черговi загальнi збори у звiтному роцi 

скликались та фактично проводились. 

 



У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

Позачерговi збори у звiтному роцi не 

скликались. 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Городницька Тетяна Iгорiвна  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Змiн в складi Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" у звiтному 

роцi не вiдбувалось. 

 Голова Наглядової ради здiйснює наступнi функцiї: 

Здiйснює загальну органiзацiю дiяльностi Наглядової ради Банку; 

Скликає плановi та позачерговi засiдання Наглядової ради, 

зокрема, забезпечує повiдомлення членiв Наглядової ради про 

найближче засiдання Наглядової ради в порядку, передбаченому 

Положенням, визначає порядок денний та форму проведення 

засiдань (очне або заочне голосування), якщо форма засiдання не 

встановлена ранiше рiшенням Наглядової ради або планом 

роботи Наглядової ради, курирує процесом проведення засiдань 

Наглядової ради та заочним голосуванням; 

Виконує функцiї координатора (голови) на засiданнях Наглядової 

ради Банку, у тому числi: 

- офiцiйно фiксує кворум  на засiданнi та його вiдсутнiсть, 

а також iнформує членiв Наглядової ради про наявнiсть кворуму 

для прийняття рiшення Наглядовою радою Банку з вiдповiдного 

питання; 

- вказує на можливiсть змiни послiдовностi розгляду питань 

порядку денного засiдання, змiни порядку денного засiдання в 

цiлому;  

- при необхiдностi iнiцiює обговорення можливостi змiни 

послiдовностi розгляду питань планового порядку денного; 

- забезпечує остаточне затвердження порядку денного 

даного засiдання Наглядової ради та за пiдсумками затвердження 

повiдомляє членам Наглядової ради офiцiйний порядок денний 

засiдання; 

- офiцiйно вiдкриває засiдання або повiдомляє присутнiх 

членiв Наглядової ради про неправомочнiсть Наглядової ради   

на даному засiданнi; 

- приймає заходи щодо перенесення засiдань з даним 

порядком денним у разi вiдсутностi кворуму та органiзовує 

iнформування вiдсутнiх про прийняте рiшення; 

- надає слово доповiдачам, виступаючим та охочим подати 



реплiку, а так само при необхiдностi вiдкриває вiльну дискусiю з 

вiдповiдного питання; 

- здiйснює облiк офiцiйних пропозицiй членiв Наглядової 

ради з вiдповiдного проекту (проектiв) рiшення (рiшень) 

Наглядової ради; 

- ставить на голосування в порядку надходження проекти 

рiшень, запропонованi членами Наглядової ради на засiданнi 

та/або в процесi його пiдготовки; органiзовує проведення 

голосування за поставленим проектом рiшення Наглядової ради; 

- офiцiйно оголошує на засiданнi Наглядової ради, що 

проводиться в очнiй формi, про прийняте рiшення Наглядової 

ради (за пiдсумками голосування) або письмово iнформує всiх 

членiв Наглядової ради про прийняте Наглядовою радою рiшення 

за пiдсумками проведення засiдання заочним голосуванням; 

- офiцiйно закриває засiдання Наглядової ради пiсля 

закiнчення розгляду порядку денного або вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради про дострокове завершення засiдання; 

- органiзовує складання та пiдписання як головуючим 

протоколу засiдання Наглядової ради. 

Органiзовує взаємодiю Наглядової ради з Головою Правлiння 

Банку, членами Правлiння Банку, акцiонерами Банку. 

Вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв Банку та за необхiдностi 

головує на Загальних зборах акцiонерiв, реалiзуючи вiдповiднi 

функцiї, якi передбаченi Статутом Банку та Положенням про 

Загальнi збори акцiонерiв Банку. 

Представляє Наглядову раду у вiдносинах з представницькими 

органами iнших органiзацiй та у державних i мiсцевих органах 

влади. 

Пiдписує листи та iншi документи вiд iменi Наглядової ради 

Банку. 

 урахуванням думки Наглядової ради офiцiйно коментує та 

тлумачить ранiше прийнятi рiшення Наглядової ради, а також 

викладає точку зору Наглядової ради з питань, що розглядалися 

на засiданнях Наглядової ради. 

Реалiзує iншi функцiї, якi витiкають з передбачених Статутом 

Банку повноважень (компетенцiї) Наглядової ради, а також 

повноваження, передбаченi чинним законодавством України та 

Статутом Банку. 

Для вирiшення завдань, покладених на Наглядову раду, голова 

Наглядової ради користується бланками Банку i має право 

пiдпису на листах Банку, що не мають вiдношення до 

фiнансово-господарської дiяльностi Банку. 

Зi складу членiв Наглядової ради бiльшiстю голосiв може 

обиратись заступник Голови Наглядової ради. Заступник Голови 

Наглядової ради має права та обов'язки члена Наглядової ради та 

у разi вiдсутностi Голови Наглядової ради Банку виконує всi його 

функцiї (в тому числi право пiдпису документiв). 

 

Городницький Володимир Iгорович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 



"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Змiн в складi Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" у звiтному 

роцi не вiдбувалось. 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами 

акцiонерiв Банку та Наглядовою радою; 

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством 

України, Статутом Банку, цим Положенням, договором мiж 

членом Наглядової ради та Банком, та iншими внутрiшнiми 

документами Банку; 

- не використовувати своє положення в Банку у своїх 

особистих iнтересах та iнтересах третiх осiб; 

- дiяти розумно, сумлiнно в межах своїх прав та у 

вiдповiдностi з цiлями та принципами дiяльностi Наглядової 

ради; 

- утримуватися вiд дiй, якi приведуть або потенцiйно здатнi 

привести до виникнення конфлiкту мiж його iнтересами та 

iнтересами Банку, а в разi виникнення такого конфлiкту - 

повiдомляти Наглядовiй радi про цей конфлiкт; 

- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала 

йому вiдомою, про дiяльнiсть Банку; 

- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради для 

вирiшення невiдкладних питань; 

- регулярно брати участь в прийняттi рiшень Наглядової 

ради шляхом голосування по питаннях порядку денного її 

засiдань; 

- приймати об?рунтованi рiшення, для чого вивчати всю 

необхiдну iнформацiю (матерiали); 

- при прийняттi рiшень оцiнювати ризики та несприятливi 

наслiдки; 

- вiдмовитися вiд участi у прийняттi рiшень, якщо конфлiкт 

iнтересiв не дає йому змоги повною мiрою виконувати свої 

обов'язки в iнтересах Банку, його вкладникiв та акцiонерiв; 

- особисто брати участь у чергових та позачергових 

Загальних зборах акцiонерiв Банку, засiданнях Наглядової ради 

та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Банку та 

засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини 

вiдсутностi; 

- своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв Банку 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Банку; 

- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати 

незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi 

втрати незалежностi член Наглядової ради зобов`язаний 

протягом 2-х робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це 

Наглядову раду та Правлiння Банку; 

- своєчасно та в повному обсязi надавати та розкривати 

iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов'язаних осiб; 



- своєчасно надавати iнформацiю Правлiнню Банка про 

намiр укладення правочину iз заiнтересованiстю. 

 

Жиркевич Володимир Володимирович  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Змiн в складi Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" у звiтному 

роцi не вiдбувалось. 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами 

акцiонерiв Банку та Наглядовою радою; 

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством 

України, Статутом Банку, цим Положенням, договором мiж 

членом Наглядової ради та Банком, та iншими внутрiшнiми 

документами Банку; 

- не використовувати своє положення в Банку у своїх 

особистих iнтересах та iнтересах третiх осiб; 

- дiяти розумно, сумлiнно в межах своїх прав та у 

вiдповiдностi з цiлями та принципами дiяльностi Наглядової 

ради; 

- утримуватися вiд дiй, якi приведуть або потенцiйно здатнi 

привести до виникнення конфлiкту мiж його iнтересами та 

iнтересами Банку, а в разi виникнення такого конфлiкту - 

повiдомляти Наглядовiй радi про цей конфлiкт; 

- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала 

йому вiдомою, про дiяльнiсть Банку; 

- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради для 

вирiшення невiдкладних питань; 

- регулярно брати участь в прийняттi рiшень Наглядової 

ради шляхом голосування по питаннях порядку денного її 

засiдань; 

- приймати об?рунтованi рiшення, для чого вивчати всю 

необхiдну iнформацiю (матерiали); 

- при прийняттi рiшень оцiнювати ризики та несприятливi 

наслiдки; 

- вiдмовитися вiд участi у прийняттi рiшень, якщо конфлiкт 

iнтересiв не дає йому змоги повною мiрою виконувати свої 

обов'язки в iнтересах Банку, його вкладникiв та акцiонерiв; 

- особисто брати участь у чергових та позачергових 

Загальних зборах акцiонерiв Банку, засiданнях Наглядової ради 

та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Банку та 

засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини 

вiдсутностi; 

- своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв Банку 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Банку; 

- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати 



незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi 

втрати незалежностi член Наглядової ради зобов`язаний 

протягом 2-х робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це 

Наглядову раду та Правлiння Банку; 

- своєчасно та в повному обсязi надавати та розкривати 

iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов'язаних осiб; 

- своєчасно надавати iнформацiю Правлiнню Банка про 

намiр укладення правочину iз заiнтересованiстю. 

 

Рижкова Свiтлана Петрiвна X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Змiн в складi Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" у звiтному 

роцi не вiдбувалось. 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами 

акцiонерiв Банку та Наглядовою радою; 

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством 

України, Статутом Банку, цим Положенням, договором мiж 

членом Наглядової ради та Банком, та iншими внутрiшнiми 

документами Банку; 

- не використовувати своє положення в Банку у своїх 

особистих iнтересах та iнтересах третiх осiб; 

- дiяти розумно, сумлiнно в межах своїх прав та у 

вiдповiдностi з цiлями та принципами дiяльностi Наглядової 

ради; 

- утримуватися вiд дiй, якi приведуть або потенцiйно здатнi 

привести до виникнення конфлiкту мiж його iнтересами та 

iнтересами Банку, а в разi виникнення такого конфлiкту - 

повiдомляти Наглядовiй радi про цей конфлiкт; 

- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала 

йому вiдомою, про дiяльнiсть Банку; 

- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради для 

вирiшення невiдкладних питань; 

- регулярно брати участь в прийняттi рiшень Наглядової 

ради шляхом голосування по питаннях порядку денного її 

засiдань; 

- приймати об?рунтованi рiшення, для чого вивчати всю 

необхiдну iнформацiю (матерiали); 

- при прийняттi рiшень оцiнювати ризики та несприятливi 

наслiдки; 

- вiдмовитися вiд участi у прийняттi рiшень, якщо конфлiкт 

iнтересiв не дає йому змоги повною мiрою виконувати свої 

обов'язки в iнтересах Банку, його вкладникiв та акцiонерiв; 

- особисто брати участь у чергових та позачергових 

Загальних зборах акцiонерiв Банку, засiданнях Наглядової ради 

та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Банку та 



засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини 

вiдсутностi; 

- своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв Банку 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Банку; 

- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати 

незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi 

втрати незалежностi член Наглядової ради зобов`язаний 

протягом 2-х робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це 

Наглядову раду та Правлiння Банку; 

- своєчасно та в повному обсязi надавати та розкривати 

iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов'язаних осiб; 

- своєчасно надавати iнформацiю Правлiнню Банка про 

намiр укладення правочину iз заiнтересованiстю. 

 

Кузько Ольга Володимирiвна X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Змiн в складi Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" у звiтному 

роцi не вiдбувалось. 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами 

акцiонерiв Банку та Наглядовою радою; 

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством 

України, Статутом Банку, цим Положенням, договором мiж 

членом Наглядової ради та Банком, та iншими внутрiшнiми 

документами Банку; 

- не використовувати своє положення в Банку у своїх 

особистих iнтересах та iнтересах третiх осiб; 

- дiяти розумно, сумлiнно в межах своїх прав та у 

вiдповiдностi з цiлями та принципами дiяльностi Наглядової 

ради; 

- утримуватися вiд дiй, якi приведуть або потенцiйно здатнi 

привести до виникнення конфлiкту мiж його iнтересами та 

iнтересами Банку, а в разi виникнення такого конфлiкту - 

повiдомляти Наглядовiй радi про цей конфлiкт; 

- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала 

йому вiдомою, про дiяльнiсть Банку; 

- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради для 

вирiшення невiдкладних питань; 

- регулярно брати участь в прийняттi рiшень Наглядової 

ради шляхом голосування по питаннях порядку денного її 

засiдань; 

- приймати об?рунтованi рiшення, для чого вивчати всю 

необхiдну iнформацiю (матерiали); 

- при прийняттi рiшень оцiнювати ризики та несприятливi 

наслiдки; 

- вiдмовитися вiд участi у прийняттi рiшень, якщо конфлiкт 



iнтересiв не дає йому змоги повною мiрою виконувати свої 

обов'язки в iнтересах Банку, його вкладникiв та акцiонерiв; 

- особисто брати участь у чергових та позачергових 

Загальних зборах акцiонерiв Банку, засiданнях Наглядової ради 

та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Банку та 

засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини 

вiдсутностi; 

- своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв Банку 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Банку; 

- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати 

незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi 

втрати незалежностi член Наглядової ради зобов`язаний 

протягом 2-х робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це 

Наглядову раду та Правлiння Банку; 

- своєчасно та в повному обсязi надавати та розкривати 

iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов'язаних осiб; 

- своєчасно надавати iнформацiю Правлiнню Банка про 

намiр укладення правочину iз заiнтересованiстю. 

 

Заруцька Олена Павлiвна X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Змiн в складi Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" у звiтному 

роцi не вiдбувалось. 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- виконувати рiшення прийнятi Загальними зборами 

акцiонерiв Банку та Наглядовою радою; 

- керуватися у своїй дiяльностi чинним законодавством 

України, Статутом Банку, цим Положенням, договором мiж 

членом Наглядової ради та Банком, та iншими внутрiшнiми 

документами Банку; 

- не використовувати своє положення в Банку у своїх 

особистих iнтересах та iнтересах третiх осiб; 

- дiяти розумно, сумлiнно в межах своїх прав та у 

вiдповiдностi з цiлями та принципами дiяльностi Наглядової 

ради; 

- утримуватися вiд дiй, якi приведуть або потенцiйно здатнi 

привести до виникнення конфлiкту мiж його iнтересами та 

iнтересами Банку, а в разi виникнення такого конфлiкту - 

повiдомляти Наглядовiй радi про цей конфлiкт; 

- не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, що стала 

йому вiдомою, про дiяльнiсть Банку; 

- iнiцiювати скликання засiдання Наглядової ради для 

вирiшення невiдкладних питань; 

- регулярно брати участь в прийняттi рiшень Наглядової 

ради шляхом голосування по питаннях порядку денного її 



засiдань; 

- приймати об?рунтованi рiшення, для чого вивчати всю 

необхiдну iнформацiю (матерiали); 

- при прийняттi рiшень оцiнювати ризики та несприятливi 

наслiдки; 

- вiдмовитися вiд участi у прийняттi рiшень, якщо конфлiкт 

iнтересiв не дає йому змоги повною мiрою виконувати свої 

обов'язки в iнтересах Банку, його вкладникiв та акцiонерiв; 

- особисто брати участь у чергових та позачергових 

Загальних зборах акцiонерiв Банку, засiданнях Наглядової ради 

та в роботi комiтетiв Наглядової ради. Завчасно повiдомляти про 

неможливiсть участi у Загальних зборах акцiонерiв Банку та 

засiданнях Наглядової ради, її комiтетiв iз зазначенням причини 

вiдсутностi; 

- своєчасно надавати Загальним зборам акцiонерiв Банку 

повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан 

Банку; 

- утримуватися вiд дiй, якi можуть призвести до втрати 

незалежним членом Наглядової ради своєї незалежностi. У разi 

втрати незалежностi член Наглядової ради зобов`язаний 

протягом 2-х робочих днiв повiдомити у письмовiй формi про це 

Наглядову раду та Правлiння Банку; 

- своєчасно та в повному обсязi надавати та розкривати 

iнформацiю, необхiдну для визначення Банком пов'язаних осiб; 

- своєчасно надавати iнформацiю Правлiнню Банка про 

намiр укладення правочину iз заiнтересованiстю. 

 

Гуленко Юрiй Трохимович X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Наглядова рада здiйснює стратегiчне управлiння дiяльнiстю 

Банку та контроль за її реалiзацiєю, вiдповiдно до основних 

напрямiв дiяльностi, визначених загальними зборами акцiонерiв, 

забезпечення ефективної органiзацiї корпоративного управлiння, 

контроль ефективностi системи внутрiшнього контролю, системи 

управлiння ризиками та контроль за дотриманням норм 

(комплаєнс) Банку, захист прав та законних iнтересiв вкладникiв, 

акцiонерiв та iнших стейкхолдерiв, у тому числi, але не виключно 

шляхом контролю за реалiзацiєю порядку здiйснення операцiй iз 

пов'язаними з Банком особами, забезпечення повноти, 

достовiрностi та об'єктивностi публiчної iнформацiї про Банк. 

Розподiл повноважень мiж членами Наглядової ради 

здiйснюється на пiдставi матрицi профiлю Наглядової ради АТ 

"АБ "РАДАБАНК", яка включає в себе контроль, у тому числi, 

але  не виключно за: корпоративним управлiнням, управлiння 

ризиками, комплаєнс, внутрiшнiм аудитом та бiзнес напрямами. 

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК", вiдповiдно до посадових iнструкцiй АТ "АБ 



"РАДАБАНК", контрактiв та вiдповiдно до Наказу про розподiл 

обов'язкiв членiв Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" протягом звiтного 

2020 року було проведено 58 засiдання та прийнятi рiшення щодо 

змiни органiзацiйної структури банку, штатного розпису, 

затвердження рiшень кредитного комiтету в рамках лiмiтiв 

повноважень Наглядової ради, розгляд висновкiв щодо 

вiдповiдностi керiвникiв банку квалiфiкацiйним вимогам 

законодавства України, затвердження внутрiшнiх положень, що 

вiдносяться до компетенцiї Наглядової ради, затвердження 

рiшень щодо укладення правочинiв iз зацiкавленими та 

пов'язаними особами, розгляд звiтiв управлiння 

ризик-менеджменту, департаменту комплаєнс та вiддiлу 

внутрiшнього аудиту, затвердження декларацiї схильностi до 

ризикiв та стратегiї управлiння ризиками, затвердження 

бюджету, затвердження графiку проведення регулярних засiдань 

Наглядової ради. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити) 
Комiтети у складi Наглядової ради 

не створювались. 
 

 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались. 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

Комiтети у складi Наглядової ради не створювались оцiнка 

роботи не проводилась. 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Рiшенням Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 

230421-2 вiд 23.04.2021р.)  визнано роботу Наглядової ради АТ 

"АБ "РАДАБАНК" в цiлому та окремо кожного члена Наглядової 

ради в 2020 роцi задовiльною. 

 

 

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 (зазначити) 

Вимоги  до  членiв Наглядової ради  АТ "АБ"РАДАБАНК"  

викладенi  у  внутрiшнiх  докуметах, а саме:Положення про 

наглядову раду АТ "АБ "РАДАБАНК"(Затверджено рiшенням 

загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ  "РАДАБАНК" Протокол № 

82 вiд "19" квiтня 2019 р.), Положення про систему планування 

наступництва АТ "АБ"РАДАБАНК" (затверджено рiшенням 

Наглядової Ради АТ "АБ "РАДАБАНК" протокол №201219-3 вiд 

20.12..2019 р.)4.1. Заходи пiдбору, оцiнки, обрання та 

перевiрки вiдповiдностi кандидата в члени Наглядововї ради  

Банку включають: - перевiрку кандидата на предмет професiйної 

придатностi, тобто вiдповiдностi його освiти, знань, навичок, 

професiйного та управлiнського досвiду посадовим обов'язкам та 

функцiональному навантаженню члена Наглядової ради Банку, 

розмiру, особливостям дiяльностi Банку, характеру й обсягам 

банкiвських та iнших фiнансових послуг, профiлю ризику Банку, 

системної важливостi Банку, належної дiлової репутацiї та 

незалежностi (для незалежних директорiв), можливостi придiляти 

достатньо часу виконанню обов'язкiв, умiння пiдтримувати 

ефективну взаємодiю мiж членами Наглядової ради Банку, з 

Правлiнням, пiдроздiлами контролю та iншими працiвниками 

Банку; - перевiрку кандидата на предмет вiдсутностi в нього 

потенцiйного та реального конфлiкту iнтересiв;- оцiнку 

кандидата в члени Наглядової ради Банку з точки зору 

забезпечення колективної придатностi Наглядової ради Банку; - 

оцiнку кандидата в члени Наглядової ради Банку з точки зору 

забезпечення рiзноманiтностi Наглядової ради Банку щодо освiти 

i професiйної пiдготовки, вiку, статi i географiчного походження; 

- оцiнку кандидата в незалежнi члени ради банку з точки зору 

забезпечення дотримання критерiїв незалежностi членiв ради 

банку;- обрання кандидата в члени Наглядововї ради загальними 

зборами;- погодження кандидата на посаду в члени Наглядової 

ради банку Нацiональним банком України; - перевiрку 

вiдповiдностi членiв Наглядової ради Банку встановленим 

квалiфiкацiйним вимогам та/або перевiрку забезпечення 

колективної придатностi Наглядової ради Банку. Така перевiрка 

проводиться перiодично та у випадках недотримання членом 

Наглядової ради Банку полiтики запобiгання, виявлення та 

управлiння конфлiктами iнтересiв, прийняття членом Наглядової 

ради Банку на себе додаткових повноважень;  - пiдвищення 

квалiфiкацiї членiв Наглядової ради Банку, процедуру участi 

членiв Наглядової ради Банку в програмах уведення на посаду, 

програмах поточного професiйного розвитку членiв Наглядової 

ради Банку у вiдповiдних сферах, що може потребувати 

залучення внутрiшнiх або зовнiшнiх ресурсiв. 5.3.

X  



 Незалежний член Наглядової ради має вiдповiдати 

загальним вимогам щодо незалежностi, а саме: 1) не входив 

протягом попереднiх п'яти рокiв до складу органiв управлiння 

Банку та/або афiлiйованих з Банком юридичних осiб;2) не 

одержує та/або не одержувала протягом попереднiх трьох рокiв 

додаткову винагороду вiд Банку та/або афiлiйованих з ним 

юридичних осiб, що перевищує 5 вiдсоткiв сукупного рiчного 

доходу Банку за кожний з таких рокiв; 3) не володiє (прямо або 

опосередковано) 5 i бiльше вiдсотками статутного капiталу Банку 

чи є посадовою особою або особою, яка здiйснює управлiнськi 

функцiї в Банку, а також не є фiзичною особою - пiдприємцем, 

яка протягом минулого року мала iстотнi дiловi вiдносини з 

Банком та/або афiлiйованими з ним юридичними особами;4) не є 

та/або не був протягом попереднiх трьох рокiв незалежним 

аудитором Банку та/або афiлiйованих з ним юридичних осiб;5) не 

є та/або не був протягом попереднiх трьох рокiв працiвником 

аудиторської фiрми, яка протягом попереднiх трьох рокiв 

надавала аудиторськi послуги Банку та/або афiлiйованим з ним 

юридичним особам;6) не є та/або не був протягом попереднiх 

трьох рокiв працiвником Банку та/або афiлiйованих з ним 

юридичних осiб;7) не є акцiонером - власником контрольного 

пакета акцiй та/або не є представником акцiонера - власника 

контрольного пакета акцiй Банку в будь-яких цивiльних 

вiдносинах;8) не був сукупно бiльш як 12 рокiв членом 

Наглядової ради Банку;9) не є близькою особою осiб, зазначених 

у пiдпунктах 1-8 цього пункту;10) не є акцiонером Банку;

 11) не є та не була протягом трьох попереднiх рокiв 

власником iстотної участi в Банку та/або представником 

власника iстотної участi в Банку в будь-яких цивiльних 

вiдносинах;12) не є одним iз 10 найбiльших остаточних 

ключових учасникiв у структурi власностi Банку та/або 

представником одного з 10 найбiльших остаточних ключових 

учасникiв у структурi власностi банку в будь-яких цивiльних 

вiдносинах (вимога застосовується, якщо розмiр сукупної участi 

особи в банку перевищує один вiдсоток);Член Наглядової ради 

Банку, який є асоцiйованою особою члена Правлiння Банку, 

представником спорiднених або афiлiйованих осiб Банку, 

акцiонером Банку або його представником, не може вважатися 

незалежним.Незалежний член Наглядової ради має вiдповiдати 

таким додатковим вимогам щодо незалежностi: - немає 

iнформацiї про здiйснення особою повноважень незалежного 

члена наглядової ради юридичної особи в iнтересах iнших, нiж ця 

юридична особа, осiб i/або за вказiвкою органiв управлiння цiєї 

юридичної особи, власникiв iстотної участi в нiй (окрiм вказiвок, 

наданих рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв (єдиного 

акцiонера) такої юридичної особи, прийнятими в порядку, 

визначеному законом).Незалежний директор (кандидат на цю 

посаду) має володiти знаннями у сферах корпоративного 

управлiння i банкiвської дiяльностi та їх регулювання в обсязi, 

необхiдному для ефективного виконання обов'язкiв у радi банку. 

 



Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі 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 (зазначити) 

Останнiй раз - 24.04.2020 р. на Загальних зборах акцiонерiв АТ 

"АБ "РАДАБАНК" було переобрано склад Наглядової Ради 

Банку. 

 

Як 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) 

Iнших способiв визначення винагороди Членiв Наглядової Ради 

не 

iснує.https://www.radabank.com.ua/wp-content/uploads/LicenziiRazr

esheniya/polojenie_nabl_soveta_nagrajdenie_19.04.19.pdf 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Грiгель Андрiй 

Валерiйович - Голова 

Правлiння 

Правлiння здiйснює: керiвництво поточною дiяльнiстю, 

забезпечення безпеки та фiнансової стiйкостi Банку, реалiзацiю 

стратегiї та бiзнес-плану шляхом поточного управлiння Банком, 

забезпечення виконання рiшень загальних зборiв учасникiв та 

Наглядової ради Банку, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi 

Банку законодавству України та декларацiї схильностi до 

ризикiв. Розподiл обов'язкiв мiж члени Правлiння наступний: 

корпоративний бiзнес та цiннi папери, роздрiбний бiзнес, 

мiжнародний бiзнес, координацiя мережi, операцiйна дiяльнiсть, 

фiнансовий монiторинг, бухгалтерський та податковий облiк, 

iншi напрями, що забезпечують дiяльнiсть Банку. 

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК", вiдповiдно до посадових iнструкцiй АТ "АБ 



"РАДАБАНК", контрактiв та вiдповiдно до Наказу про розподiл 

обов'язкiв членiв Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Стоянов Сергiй Борисович 

- Заступник Голови 

Правлiння 

Правлiння здiйснює: керiвництво поточною дiяльнiстю, 

забезпечення безпеки та фiнансової стiйкостi Банку, реалiзацiю 

стратегiї та бiзнес-плану шляхом поточного управлiння Банком, 

забезпечення виконання рiшень загальних зборiв учасникiв та 

Наглядової ради Банку, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi 

Банку законодавству України та декларацiї схильностi до 

ризикiв. Розподiл обов'язкiв мiж члени Правлiння наступний: 

корпоративний бiзнес та цiннi папери, роздрiбний бiзнес, 

мiжнародний бiзнес, координацiя мережi, операцiйна дiяльнiсть, 

фiнансовий монiторинг, бухгалтерський та податковий облiк, 

iншi напрями, що забезпечують дiяльнiсть Банку..  

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК", вiдповiдно до посадових iнструкцiй АТ "АБ 

"РАДАБАНК", контрактiв та вiдповiдно до Наказу про розподiл 

обов'язкiв членiв Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Довгаль Роман 

Володимирович  - 

Заступник Голови 

Правлiння 

Правлiння здiйснює: керiвництво поточною дiяльнiстю, 

забезпечення безпеки та фiнансової стiйкостi Банку, реалiзацiю 

стратегiї та бiзнес-плану шляхом поточного управлiння Банком, 

забезпечення виконання рiшень загальних зборiв учасникiв та 

Наглядової ради Банку, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi 

Банку законодавству України та декларацiї схильностi до 

ризикiв. Розподiл обов'язкiв мiж члени Правлiння наступний: 

корпоративний бiзнес та цiннi папери, роздрiбний бiзнес, 

мiжнародний бiзнес, координацiя мережi, операцiйна дiяльнiсть, 

фiнансовий монiторинг, бухгалтерський та податковий облiк, 

iншi напрями, що забезпечують дiяльнiсть Банку. 

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК", вiдповiдно до посадових iнструкцiй АТ "АБ 

"РАДАБАНК", контрактiв та вiдповiдно до Наказу про розподiл 

обов'язкiв членiв Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Бабаєв Юрiй 

Володимирович - 

Заступник Голови 

Правлiння 

Правлiння здiйснює: керiвництво поточною дiяльнiстю, 

забезпечення безпеки та фiнансової стiйкостi Банку, реалiзацiю 

стратегiї та бiзнес-плану шляхом поточного управлiння Банком, 

забезпечення виконання рiшень загальних зборiв учасникiв та 

Наглядової ради Банку, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi 

Банку законодавству України та декларацiї схильностi до 

ризикiв. Розподiл обов'язкiв мiж члени Правлiння наступний: 

корпоративний бiзнес та цiннi папери, роздрiбний бiзнес, 



мiжнародний бiзнес, координацiя мережi, операцiйна дiяльнiсть, 

фiнансовий монiторинг, бухгалтерський та податковий облiк, 

iншi напрями, що забезпечують дiяльнiсть Банку.  

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК", вiдповiдно до посадових iнструкцiй АТ "АБ 

"РАДАБАНК", контрактiв та вiдповiдно до Наказу про розподiл 

обов'язкiв членiв Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Фадєєв Василь 

Геннадiйович - Заступник 

Голови Правлiння 

Правлiння здiйснює: керiвництво поточною дiяльнiстю, 

забезпечення безпеки та фiнансової стiйкостi Банку, реалiзацiю 

стратегiї та бiзнес-плану шляхом поточного управлiння Банком, 

забезпечення виконання рiшень загальних зборiв учасникiв та 

Наглядової ради Банку, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi 

Банку законодавству України та декларацiї схильностi до 

ризикiв. Розподiл обов'язкiв мiж члени Правлiння наступний: 

корпоративний бiзнес та цiннi папери, роздрiбний бiзнес, 

мiжнародний бiзнес, координацiя мережi, операцiйна дiяльнiсть, 

фiнансовий монiторинг, бухгалтерський та податковий облiк, 

iншi напрями, що забезпечують дiяльнiсть Банку. 

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК", вiдповiдно до посадових iнструкцiй АТ "АБ 

"РАДАБАНК", контрактiв та вiдповiдно до Наказу про розподiл 

обов'язкiв членiв Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Ахе Андрiй Тайвович - 

Головний бухгалтер 

Правлiння здiйснює: керiвництво поточною дiяльнiстю, 

забезпечення безпеки та фiнансової стiйкостi Банку, реалiзацiю 

стратегiї та бiзнес-плану шляхом поточного управлiння Банком, 

забезпечення виконання рiшень загальних зборiв учасникiв та 

Наглядової ради Банку, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi 

Банку законодавству України та декларацiї схильностi до 

ризикiв. Розподiл обов'язкiв мiж члени Правлiння наступний: 

корпоративний бiзнес та цiннi папери, роздрiбний бiзнес, 

мiжнародний бiзнес, координацiя мережi, операцiйна дiяльнiсть, 

фiнансовий монiторинг, бухгалтерський та податковий облiк, 

iншi напрями, що забезпечують дiяльнiсть Банку. 

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК", вiдповiдно до посадових iнструкцiй АТ "АБ 

"РАДАБАНК", контрактiв та вiдповiдно до Наказу про розподiл 



обов'язкiв членiв Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Сергiєнко Наталiя 

Петрiвна - Начальник 

вiддiлу фiнансового 

монiторингу 

Правлiння здiйснює: керiвництво поточною дiяльнiстю, 

забезпечення безпеки та фiнансової стiйкостi Банку, реалiзацiю 

стратегiї та бiзнес-плану шляхом поточного управлiння Банком, 

забезпечення виконання рiшень загальних зборiв учасникiв та 

Наглядової ради Банку, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi 

Банку законодавству України та декларацiї схильностi до 

ризикiв. Розподiл обов'язкiв мiж члени Правлiння наступний: 

корпоративний бiзнес та цiннi папери, роздрiбний бiзнес, 

мiжнародний бiзнес, координацiя мережi, операцiйна дiяльнiсть, 

фiнансовий монiторинг, бухгалтерський та податковий облiк, 

iншi напрями, що забезпечують дiяльнiсть Банку.  

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК", вiдповiдно до посадових iнструкцiй АТ "АБ 

"РАДАБАНК", контрактiв та вiдповiдно до Наказу про розподiл 

обов'язкiв членiв Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Гнездiлов Сергiй Iванович 

- Начальник департаменту 

по роботi на мiжнародних 

ринках та грошового обiгу 

Правлiння здiйснює: керiвництво поточною дiяльнiстю, 

забезпечення безпеки та фiнансової стiйкостi Банку, реалiзацiю 

стратегiї та бiзнес-плану шляхом поточного управлiння Банком, 

забезпечення виконання рiшень загальних зборiв учасникiв та 

Наглядової ради Банку, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi 

Банку законодавству України та декларацiї схильностi до 

ризикiв. Розподiл обов'язкiв мiж члени Правлiння наступний: 

корпоративний бiзнес та цiннi папери, роздрiбний бiзнес, 

мiжнародний бiзнес, координацiя мережi, операцiйна дiяльнiсть, 

фiнансовий монiторинг, бухгалтерський та податковий облiк, 

iншi напрями, що забезпечують дiяльнiсть Банку. 

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК", вiдповiдно до посадових iнструкцiй АТ "АБ 

"РАДАБАНК", контрактiв та вiдповiдно до Наказу про розподiл 

обов'язкiв членiв Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Ященко Надiя Федорiвна  

- Начальник операцiйного 

департаменту 

Правлiння здiйснює: керiвництво поточною дiяльнiстю, 

забезпечення безпеки та фiнансової стiйкостi Банку, реалiзацiю 

стратегiї та бiзнес-плану шляхом поточного управлiння Банком, 

забезпечення виконання рiшень загальних зборiв учасникiв та 

Наглядової ради Банку, забезпечення вiдповiдностi дiяльностi 

Банку законодавству України та декларацiї схильностi до 

ризикiв. Розподiл обов'язкiв мiж члени Правлiння наступний: 

корпоративний бiзнес та цiннi папери, роздрiбний бiзнес, 

мiжнародний бiзнес, координацiя мережi, операцiйна дiяльнiсть, 



фiнансовий монiторинг, бухгалтерський та податковий облiк, 

iншi напрями, що забезпечують дiяльнiсть Банку.  

Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах 

повноважень, визначених чинним законодавством, Статутом АТ 

"АБ "РАДАБАНК", Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Матрицею профiлю Наглядової ради АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Правлiння АТ "АБ 

"РАДАБАНК", вiдповiдно до посадових iнструкцiй АТ "АБ 

"РАДАБАНК", контрактiв та вiдповiдно до Наказу про розподiл 

обов'язкiв членiв Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

Правлiнням АТ "АБ "РАДАБАНК" протягом звiтного 2020 року 

було проведено 98 засiдань та прийнятi рiшення щодо 

погодження змiн органiзацiйної структури банку, погодження та 

затвердження внутрiшнiх положень, що вiдносяться до 

компетенцiї Правлiння, затвердження рiшень щодо укладення 

правочинiв iз зацiкавленими та пов'язаними особами (в межах 

встановлених лiмiтiв повноважень), розгляд звiтiв управлiння 

ризик-менеджменту, департаменту комплаєнс, погодження 

бюджету, затвердження графiку проведення регулярних засiдань 

Правлiння тощо. 

Протягом звiтного перiоду фактiв порушень членами Наглядової 

ради та Правлiнням АТ "АБ "РАДАБАНК" внутрiшнiх правил, 

що призвело до заподiяної шкоди Банку або споживачам 

фiнансових послуг, не виявлено. 

Правлiння правомочне приймати рiшення, якщо на його засiданнi 

присутнi бiльше 1/2 його складу. Рiшення Правлiння приймається 

простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькостi присутнiх його членiв. 

У випадку однакової кiлькостi голосiв голос Голови Правлiння є 

вирiшальним. 

У випадку незгоди з рiшенням Правлiння його члени можуть 

довести свою думку Загальним зборам чи Наглядовiй радi. 

Рiшення Правлiння оформлюються протоколом за пiдписом його 

Голови. 

Голосування Правлiння проводиться у виглядi таємного 

голосування без присутностi зацiкавленої особи в наступних 

випадках: 

- при прийняттi рiшення по активним операцiям (окрiм 

мiжбанкiвських угод) пов'язаних осiб у сумi, що перевищує 1 

вiдсоток вiд регулятивного капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 

вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй особi) на 

1 число поточного мiсяця; 

- при розглядi питань щодо правочинiв iз заiнтересованiстю  

у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного капiталу 

Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу 

Банку (юридичнiй особi) на 1 число поточного мiсяця. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

Рiшенням Наглядової ради (Протокол №190421-1 вiд 

19.04.2021р)  визнано роботу Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" в 



цiлому та членiв Правлiння Банку задовiльною. 

 

Примітки 
Станом на кiнець 2020 року Правлiння створило наступнi комiтети:  

Кредитний комiтет та малий кредитний комiтет. Здiйснює прийняття рiшень щодо проведення 

активних операцiй, змiни умов проведення активних операцiй, розгляд рiвню кредитного 

ризику, затвердження  значення лiмiтiв кредитних вкладень тощо.  

Протягом звiтного перiоду комiтетом приймалися рiшення щодо: 

- проведення кредитних операцiй; 

- змiни умов кредитних операцiй (в тому числi реструктуризацiї проблемної 

заборгованостi); 

- застосування штрафних санкцiй за невиконання позичальниками умов кредитних 

договорiв;  

- купiвлi/продажу облiгацiї внутрiшньої державної позики, що емiтованi Мiнiстерством 

фiнансiв України;  

- визнання заборгованостi проблемною, визнання дефолту по позичальникам та виведення 

з дефолту; 

- надання дозволiв згiдно умов кредитних договорiв (на передачу заставного майна в 

оренду, на кредитування в iнших банках та iнше); 

- виплати страхових вiдшкодувань за страховими випадками з майном, яке передано в 

забезпечення; 

- розгляд рiвнi кредитного ризику, затвердження розрахункiв резерву, значень лiмiтiв 

кредитних вкладень, лiмiтiв на банки-контрагенти при здiйсненнi мiжбанкiвських операцiй тощо 

 

Комiтет з управлiння активами та пасивами. Здiйснює управлiння структурою активiв i пасивiв 

Банку вiдповiдно до стратегiї Банку. 

Протягом звiтного перiоду комiтетом приймалися рiшення щодо: 

- здiйснення ефективного управлiння структурою активiв i пасивiв Банку вiдповiдно до 

затвердженої стратегiї Банку; 

- координацiя роботи всiх структурних пiдроздiлiв Банку, шляхом оптимiзацiї структури 

активно-пасивних операцiй, й повного та ефективного використання залучених кредитних 

ресурсiв Банку; 

- мiнiмiзацiї ризикiв та забезпечення достатнього рiвня прибутковостi Банку i вартостi 

капiталу; 

- забезпечення монiторингу ризикiв, якi впливають на структуру активiв i пасивiв Банку; 

- контроль впливу ризикiв, що виникають при проведеннi Банком активно-пасивних 

операцiй; 

- прийняття рiшень стратегiчного i концептуального характеру, направлених на зменшення 

ризикiв, що виникають в процесi дiяльностi структурних пiдроздiлiв, якi беруть участь в областi 

управлiння активами i пасивами в Банку; 

- розглядання питання вiдповiдностi строковостi активiв та пасивiв та надання вiдповiдним 

структурним пiдроздiлам Банку рекомендацiї щодо усунення розбiжностей у часi, що 

виникають; 

- розгляд питань щодо основних фiнансових показникiв роботи Банку, собiвартостi 

ресурсiв i прибутковостi активiв; 

- розробка заходiв щодо пiдтримки лiквiдностi на випадок виникнення непередбачуваних 

кризових обставин; 

- встановлення процедур контролю дотримання i прогнозування нормативних обмежень на 

лiквiднiсть Банку, його капiтал i ризики; 

- встановлення i впровадження полiтики трансфертного цiноутворення,  встановлення 

трансфертних ставок тощо; 



- визначення базових процентних ставок за депозитами та кредитами, що 

використовуються Банком при визначеннi цiн на продукти; 

 

Тарифний комiтет. Здiйснює оптимiзацiю тарифної полiтики Банку, забезпечує необхiдний 

рiвень рентабельностi операцiй, розглядає та аналiзує собiвартiсть послуг тощо. 

Протягом звiтного перiоду комiтетом приймалися рiшення/розглядалися питання щодо: 

- затвердження розмiрiв тарифiв по усiм видам банкiвських послуг та продуктiв (у тому 

числi оновлення дiючих тарифiв згiдно з поточною кон'юнктурою ринку банкiвських послуг); 

- дослiдження i вiдстеження ринку банкiвських послуг в частинi стану тарифної полiтики, 

яку проводять банки-конкуренти; 

- аналiз рiвня одержаних доходiв Банку, поточної рентабельностi банкiвських продуктiв, 

результатiв спiвпрацi з окремими клiєнтами; 

- проведення аналiзу структури та динамiки змiн операцiйних доходiв Банку; 

- встановлення акцiйних Тарифiв, у тому числi новоствореним вiдокремленим 

структурним пiдроздiлам Банку. 

 

Комiтет з питань фiнансового монiторингу. Основнi функцiї - управлiння та контроль впливу на 

Банк ризикiв легалiзацiї кримiнальних доходiв / фiнансування тероризму, прийняття рiшень 

стратегiчного i концептуального характеру, направлених на зменшення ризикiв легалiзацiї 

кримiнальних доходiв / фiнансування тероризму, що виникають в процесi дiяльностi 

структурних пiдроздiлiв Банку. 

Протягом звiтного перiоду комiтетом приймалися рiшення/розглядалися питання щодо: 

- здiйснення монiторингу дiлових вiдносин з клiєнтами, аналiз вiдповiдностi операцiй, що 

проводяться за рахунками клiєнтiв їх фiнансовому стану та сутi дiяльностi; 

- розгляд питань, пов'язаних iз пропозицiями щодо вiдмови у продовженнi дiлових 

вiдносин з клiєнтами (у тому числi в разi встановлення клiєнту неприйнятно високого рiвня 

ризику);  

- розгляд питань, щодо змiн у законодавствi України з питань ПВК/ФТ та вжиття банком 

необхiдних заходiв у зв'язку iз такими змiнами (зокрема оновлення внутрiшнiх документiв банку 

з питань ПВК/ФТ) iз зазначенням строкiв вжиття таких заходiв;  

- розгляд питань, щодо результатiв оцiнки нових банкiвських продуктiв/послуг та 

притаманних їм ризикiв ВК/ФТ; 

- розгляд проблемних питань, щодо проведення навчальних заходiв для працiвникiв банку, 

агентiв банку (їх працiвникiв); 

 

Комiтет з управлiння операцiйним ризиком. Здiйснює управлiння та контроль за рiвнем 

операцiйного ризику, його впливу на Банк при проведеннi операцiй, прийняттi рiшень 

стратегiчного i концептуального характеру, направлених на зменшення операцiйного ризику, що 

виникає в процесi дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку, ухваленнi рiшень в областi 

управлiння операцiйним ризиком. 

Протягом звiтного перiоду комiтетом приймалися рiшення/розглядалися питання щодо: 

- регулярний розгляд результатiв оцiнки операцiйного ризику, в т. ч. iнформацiйного та 

юридичного ризику; 

- розгляд результатiв стрес-тестування операцiйного ризику, регулярний розгляд 

результатiв дотримання Банком встановленого показника ризик-апетиту до операцiйного 

ризику; 

- постiйний аналiз стану операцiйних подiй Банку (зокрема подiй, що мають ознаки 

шахрайства), прийняття вiдповiдних рiшень щодо мiнiмiзацiї або усунення ризикiв за 

розглянутими подiями, впровадження заходiв попередження/уникнення подiй операцiйного 

ризику; 

- монiторинг виконання вимог полiтики управлiння безперервною дiяльнiстю; 



- контроль стану виконання заходiв щодо оперативного усунення недолiкiв у системi 

функцiонування управлiння операцiйним ризиком, виконання рекомендацiй i зауважень 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, зовнiшнiх аудиторiв, Нацiонального банку та iнших 

контролюючих органiв. 

 

Комiсiя по роботi з проблемною заборгованiстю. Координує роботу щодо питань по поверненню 

потенцiйно-проблемної/проблемної заборгованостi Банку, яка може  виникати у процесi 

виконання активних операцiй. 

Протягом звiтного перiоду комiтетом приймалися рiшення/розглядалися питання щодо: 

- аналiз причин та надання рекомендацiї Бiзнес-пiдроздiлам щодо вжиття превентивних 

заходiв для зниження кредитного ризику; 

- надання рекомендацiї Бiзнес-пiдроздiлам щодо здiйснення заходiв по роботi з потенцiйно 

проблемними активами, у тому числi, але не виключно, пiдготовки пакету документiв для 

розгляду вiдповiдним кредитним комiтетом питання щодо проведення короткострокової 

реструктуризацiї; 

- розгляд звiтiв Бiзнес-пiдроздiлiв  щодо виконання рекомендацiй по вжиттю 

превентивних заходiв для зниження кредитного ризику, здiйсненню короткострокової 

реструктуризацiї потенцiйно проблемних активiв.; 

- визначення та затвердження прийнятного варiанту параметрiв реструктуризацiї 

заборгованостi боржника; 

- розгляд звiтiв щодо монiторингу виконання боржником плану/заходiв реструктуризацiї; 

- визнання боржника таким, що не спiвпрацює з Банком; 

- визначення заходiв, спрямованих на припинення вiдносин з боржником та повернення 

заборгованостi;  

- визначення iнструментiв позасудового та/або судового врегулювання заборгованостi 

боржника.  

 

Тендерна комiсiя. Здiйснює реалiзацiєю всiх заходiв, пов'язаних з проведенням тендерiв, 

забезпечує встановлення партнерських вiдносин з постачальниками на найбiльш економiчно 

вигiдних для Банку умовах, уникнення Банком несприятливих правових та фiнансових наслiдкiв 

виконання господарських договорiв, оптимiзацiю та мiнiмiзацiю затрат Банку на придбання 

товарiв, отримання робiт та послуг. 

Протягом звiтного перiоду комiтетом приймалися рiшення/розглядалися питання щодо: 

- органiзацiя та проведення тендерiв щодо придбання Банком товарiв, отримання робiт та 

послуг, узгодження їх цiн та постачальникiв, а також обрання виконавцiв замовлених Банком 

товарiв/робiт/послуг; 

- оптимiзацiя та мiнiмiзацiя затрат Банку на придбання товарiв, отримання робiт та послуг; 

- мiнiмiзацiя ризикiв, пов'язаних з придбанням Банком товарiв, отримання робiт та послуг, 

вибору їх постачальникiв, обрання виконавцiв замовлених Банком товарiв/робiт/послуг. 

 

Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна Загальним зборам та вiдповiдно до Статуту АТ "АБ "РАДАБАНК" 

здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку, зокрема, проводить перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року та щонайменше раз 

на рiк виносить на розгляд Загальних зборiв звiт та висновок про результати перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi та достовiрностi фiнансової звiтностi Банку за пiдсумками 

попереднього (звiтного) року. Члени Ревiзiйної комiсiї обираються Загальними зборами з числа 

акцiонерiв Банку (фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або юридичних осiб) 

або їх представникiв виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки у 

кiлькостi 3 (три) особи. 

 

  



 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Система управлiння ризиками є невiд'ємною частиною корпоративної культури Банку, формує 

фiлософiю бiзнесу та має прямий вплив на структуру побудови бiзнес-процесiв, ключовi 

параметри планування та цiноутворення в Банку. 

Система управлiння ризиками Банку грунтується на Стратегiї Банку, Стратегiї управлiння 

ризиками, Декларацiї схильностi до ризикiв, окремих полiтиках щодо управлiння ризиками, а 

також порядкiв, методик i процедур управлiння ризиками за видами ризикiв, якi визначають 

порядок дiй, спрямованих на здiйснення систематичного процесу виявлення, вимiрювання, 

монiторингу, контролю, звiтування та пом'якшення всiх видiв ризикiв на всiх органiзацiйних 

рiвнях Банку. 

Вiдповiдно до чинного стратегiчного плану цiлi дiяльностi Банку полягають у побудовi 

унiверсального, надiйного фiнансового iнституту, запровадженнi повного спектру банкiвських 

послуг, отриманнi прибутку для власного розвитку, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi 

зростання ринкової вартостi акцiй Банку, отримання акцiонерами дивiдендiв, а також 

задоволеннi потреб клiєнтiв, партнерiв, пiдприємств, що працюють на територiї України у 

високоякiсних банкiвських послугах. Стратегiчною метою Банку є управлiння спiввiдношенням 

прибутковiсть/ризик. Наглядова Рада та керiвництво Банку бачать свою мiсiю бути надiйним 

фiнансовим партнером для кожного клiєнта, надаючи комплексне обслуговування i 

високоякiсний сервiс. В частинi оцiнки та управлiння ризиками керiвництво Банку розумiє, що 

для забезпечення високих темпiв розвитку Банку потрiбно розглядати ризики разом з 

прибутковiстю вiдповiдно до поставлених акцiонерами завдань. 

Головний принцип, який покладає Банк в основу побудованої системи управлiння ризиками, - 

досягнення оптимального спiввiдношення мiж доходнiстю, прибутковiстю операцiй та 

надiйнiстю банкiвської установи, максимальною захищенiстю залучених коштiв акцiонерiв та 

клiєнтiв Банку. 

Система управлiння, iдентифiкацiї, вимiрювання, монiторингу та контролю за ризиками 

побудована Банком з метою повного та коректного охоплення всiх операцiй, своєчасного 

виявлення та реєстрацiї визначених показникiв ризикiв, якiсного й всебiчного накопичення, 

узагальнення i зберiгання даних, що використовуються Банком пiд час розрахункiв фактичних 

рiвнiв ризикiв. Вона надає можливiсть отримати в будь-який момент адекватну фiнансову 

iнформацiю про стан Банку, його стiйкiсть до негативних проявiв ринку й конкурентного 

середовища та прийняття оперативних рiшень щодо усунення негативних вiдхилень вiд 

бажаного стану. 

Основними цiлями органiзацiї системи управлiння ризиками як складової частини процесу 

управлiння Банком, є: 

  забезпечення стiйкого розвитку Банку в рамках реалiзацiї стратегiї розвитку, 

затвердженої Наглядовою Радою Банку; 

  побудова ефективної комплексної системи управлiння ризиками, а також постiйне 

вдосконалення дiяльностi, що базується на єдиному стандартизованому пiдходi до методiв i 

процедур управлiння ризиками; 

  забезпечення/пiдтримання прийнятного рiвня ризикiв в рамках затвердженого розмiру 

ризик-апетиту; 

  забезпечення достатностi капiталу для покриття суттєвих та iнших ризикiв, на якi 

наражається Банк у своїй дiяльностi; 

  пiдвищення прозоростi дiяльностi Банку, пов'язаної iз прийняттям ризикiв, для 

акцiонерiв, iнвесторiв тощо; 

  забезпечення та захист iнтересiв акцiонерiв, кредиторiв, клiєнтiв Банку з метою 

забезпечення стiйкої дiяльностi Банку та з урахуванням того, щоб прийнятi Банком ризики не 



створювали загрози для його iснування; 

  посилення конкурентних переваг Банку внаслiдок: 

" забезпечення єдиного розумiння ризикiв на всiх рiвнях органiзацiйної структури Банку та 

стратегiчного планування з урахуванням рiвня прийнятого ризику; 

" пiдвищення ефективностi управлiння капiталом та збiльшення ринкової вартостi Банку; 

" збереження стiйкостi при розширеннi продуктового ряду (впровадження бiльш складних 

продуктiв) завдяки адекватнiй оцiнцi та управлiнню прийнятими ризиками. 

  забезпечення пiдтримання прийнятного рiвня ризикiв в рамках встановленого 

ризик-апетиту (тобто допустимого рiвня ризику за видами ризикiв, щодо яких Банк прийняв 

рiшення про доцiльнiсть/необхiднiсть їх утримання з метою досягнення його стратегiчних цiлей 

та виконання бiзнес-плану) та iнших встановлених лiмiтiв i обмежень; 

  забезпечення достатностi капiталу для покриття суттєвих ризикiв; 

  забезпечення фiнансової стiйкостi Банку та його розвитку в рамках Стратегiї розвитку; 

  мiнiмiзацiя можливих фiнансових втрат вiд впливу ризикiв, що приймаються Банком в 

рамках встановленого апетиту до ризику; 

  забезпечення ефективного розподiлу ресурсiв для оптимiзацiї спiввiдношення ризику i 

прибутковостi Банку; 

  забезпечення безперервностi дiяльностi та планування оптимального управлiння бiзнесом 

Банку з урахуванням можливих стресових умов; 

  пiдвищення ефективностi управлiння капiталом та пiдвищення вартостi власного 

капiталу Банку; 

  збереження стiйкостi Банку при розширеннi продуктового ряду та впровадженнi бiльш 

складних продуктiв, унаслiдок адекватної оцiнки i управлiння ризиками, що приймаються; 

  пiдвищення рiвня довiри iнвесторiв за рахунок створення прозорої системи управлiння 

ризиками. 

Система управлiння ризиками Банку вiдповiдає таким принципам: 

  ефективнiсть - забезпечення об'єктивної оцiнки розмiру ризикiв Банку та повноти заходiв 

щодо управлiння ризиками з оптимальним використанням фiнансових ресурсiв, персоналу та 

iнформацiйних систем щодо управлiння ризиками Банку; 

  своєчаснiсть - забезпечення своєчасного (на раннiй стадiї) виявлення, вимiрювання, 

монiторингу, контролю, звiтування та пом'якшення всiх видiв ризикiв на всiх органiзацiйних 

рiвнях; 

  структурованiсть - чiткий розподiл функцiй, обов'язкiв i повноважень з управлiння 

ризиками мiж усiма структурними пiдроздiлами та працiвниками Банку, та їх вiдповiдальностi 

згiдно з таким розподiлом; 

  розмежування обов'язкiв (вiдокремлення функцiї контролю вiд здiйснення операцiй 

Банку) - уникнення ситуацiї, за якої одна й та сама особа здiйснює операцiї банку та виконує 

функцiї контролю; 

  усебiчнiсть та комплекснiсть - охоплення всiх видiв дiяльностi Банку на всiх 

органiзацiйних рiвнях та в усiх його структурних пiдроздiлах, оцiнка взаємного впливу ризикiв; 

  пропорцiйнiсть - вiдповiднiсть системи управлiння ризиками бiзнес-моделi Банку, його 

системнiй важливостi, а також рiвню складностi операцiй, що здiйснюються Банком; 

  незалежнiсть - свобода вiд обставин, що становлять загрозу для неупередженого 

виконання пiдроздiлом з управлiння ризиками та пiдроздiлом контролю за дотриманням норм 

(комплаєнс) своїх функцiй; 

  конфiденцiйнiсть - обмеження доступу до iнформацiї, яка має бути захищеною вiд 

несанкцiонованого ознайомлення; 

  прозорiсть - оприлюднення Банком iнформацiї щодо системи управлiння ризиками та 

профiлю ризику.  

Органiзацiйна структура Банку з управлiння ризиками передбачає чiткий розподiл функцiй, 

обов'язкiв i повноважень з управлiння ризиками мiж всiма структурними пiдроздiлами та 



працiвниками Банку, та їх вiдповiдальнiсть згiдно з таким розподiлом, що визначаються в 

посадових iнструкцiях працiвникiв. 

Банк органiзовує систему управлiння ризиками, яка базується на розподiлi обов'язкiв мiж 

пiдроздiлами Банку з використанням принципу трьох лiнiй захисту: 

  Прийняття ризикiв (1-ша лiнiя захисту) - Правлiння та його комiтети. 

Бiзнес-пiдроздiли/структурнi пiдроздiли, якi здiйснюють операцiї та безпосередньо приймають 

ризики (фронт-офiс) повиннi прагнути до досягнення оптимального поєднання прибутковостi i 

ризику, дотримуватися поставлених цiлей з розвитку та спiввiдношення прибутковостi i ризику, 

здiйснювати монiторинг рiшень щодо прийняття ризику, враховувати профiлi ризикiв клiєнтiв 

при здiйсненнi операцiй/угод, впроваджувати та управляти бiзнес-процесами й iнструментами, 

брати участь в процесах iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв, дотримуватись вимог внутрiшнiх 

нормативних документiв, в тому числi в частинi управлiння ризиками, та за необхiдностi 

подавати звiти щодо поточного управлiння цими ризиками. Структурнi пiдроздiли, якi 

реєструють операцiї (бек-офiс), повиннi здiйснювати контроль першого рiвня або лiнiйний 

контроль. 

  Управлiння ризик-менеджменту та Департамент комплаєнс (2-га лiнiя захисту). 

Пiдроздiли, якi здiйснюють управлiння ризиками, розробляють стандарти управлiння ризиками, 

принципи, лiмiти i обмеження, здiйснюють монiторинг рiвня ризикiв та готують звiтнiсть, 

перевiряють вiдповiднiсть рiвня ризикiв апетиту до ризику, консультують, моделюють та 

агрегують данi щодо загального профiлю ризикiв. 

  Аудит (3-тя лiнiя захисту). Служба внутрiшнього аудиту проводить незалежну оцiнку 

вiдповiдностi процесiв управлiння ризиками встановленим стандартам, а також оцiнку рiшень 

щодо прийняття ризикiв. 

Наглядова Рада Банку визначає прiоритетнi напрямки дiяльностi та загальну стратегiю 

управлiння ризиками в Банку. Наглядова Рада Банку несе повну вiдповiдальнiсть за створення 

комплексної, адекватної та ефективної системи управлiння ризиками, на якi наражається Банк у 

своїй дiяльностi, та забезпечує контроль за виконанням делегованих нею функцiй. 

Правлiння Банку та його комiтети забезпечують виконання завдань, рiшень Наглядової Ради 

Банку щодо впровадження системи управлiння ризиками, уключаючи Стратегiю управлiння 

ризиками та Полiтик управлiння ризиками, культуру управлiння ризиками, процедури, методи 

та iншi заходи ефективного управлiння ризиками. Правлiння Банку визнає та виконує вимоги 

щодо незалежного виконання обов'язкiв пiдроздiлами управлiння ризиками i контролю за 

дотриманням норм (комплаєнс) i не втручається у виконання ними своїх обов'язкiв. 

Банк видiляє наступнi рiвнi схильностi до ризику: допустимий рiвень ризику, ризик-апетит та 

толерантнiсть до ризику. 

Допустимий рiвень ризику (Risk Capacity) - максимальна величина ризику, яку Банк у змозi 

прийняти за всiма видами ризикiв з огляду на рiвень його капiталу, здатнiсть адекватно та 

ефективно управляти ризиками, а також з урахуванням регулятивних обмежень. 

Ризик-апетит (схильнiсть до ризику) - сукупна величина за всiма видами ризикiв та окремо за 

кожним iз ризикiв, визначених наперед та в межах допустимого рiвня ризику, щодо яких Банк 

прийняв рiшення про доцiльнiсть/необхiднiсть їх утримання з метою досягнення його 

стратегiчних цiлей та виконання бiзнес-плану. 

Толерантнiсть до ризику показує прийнятний для Банку рiвень ризику, який вимiрюється 

вiдносно якогось одного конкретного ризику, тодi як ризик-апетит вимiрюється по вiдношенню 

до всiх ризикiв, властивих Банку. 

Банком, виходячи зi специфiки його дiяльностi та бiзнес-моделi, приймаються та утримуються 

для досягнення своїх бiзнес-цiлей наступнi суттєвi види ризикiв: 

  кредитний ризик (ризик контрагента, ризик країни, трансфертний ризик); 

  ризик лiквiдностi; 

  процентний ризик банкiвської книги (ризик розривiв, базисний ризик, ризик 

опцiонностi); 



  ринковий ризик у частинi валютного ризику та товарного ризику; 

  операцiйний ризик (ризик персоналу, ризик процесу, iнформацiйний ризик, ризик 

зовнiшнього середовища, юридичний ризик); 

  комплаєнс-ризик; 

  ризик репутацiї; 

  ризик ВК/ФТ. 

Види ризикiв, якi Банк не має намiру приймати та утримувати для досягнення бiзнес-цiлей, та за 

якими встановлений нульовий ризик-апетит: 

  ринковi ризики, що властивi iнструментам торгової книги; 

  ризик дефолту; 

  процентний ризик торгової книги; 

  ризик кредитного спреду; 

  ризик волатильностi; 

  фондовий ризик. 

Iнформацiя щодо оцiнки впливу зазначених ризикiв на дiяльнiсть Банку вiдображена у рiчнiй 

фiнансовiй  звiтностi (Примiтка 24). 

Банк визначає нульову толерантнiсть до свiдомого порушення українського та релевантного 

мiжнародного законодавства, нормативно-правових актiв регуляторних органiв, в т.ч. тих, що 

можуть застосовуватись пiд час виконання Банком обов'язкiв суб'єкта первинного фiнансового 

монiторингу. 

Банк не передбачає утримання iнструментiв в торговiй книзi. Банк не наражається на цiновий 

ризик, який полягає у змiнi цiни котирувань у зв'язку з кон'юнктурою ринку. Банк регулярно 

здiйснює монiторинг дотримання затвердженого нульового ризик-апетиту (вiдсутностi 

iнструментiв в торговiй книзi). 

Показники ризик-апетиту встановлюються вiдповiдно до стратегiчних задач Банку згiдно 

бiзнес-моделi на перiод, враховуючи експертне судження членiв Правлiння та експертiв з 

ризикiв щодо допустимого рiвня ризикiв на горизонтi планування з врахуванням поточної та 

передбачуваної макроекономiчної ситуацiї. 

Апетит до ризику встановлюється на горизонт стратегiчного планування. Окремi лiмiти апетиту 

до ризику можуть бути актуалiзованi протягом фiнансового року при змiнi економiчної ситуацiї 

або вимог Нацiонального банку України до банкiв (змiна значень iснуючих нормативiв або 

введення нових). 

Процес управлiння ризиками у Банку являє багаторiвневу систему реального часу, за допомогою 

якої Банк виявляє (iдентифiкує) ризики, проводить оцiнку їх величини, здiйснює монiторинг i 

контролює свої ризиковi позицiї, а також враховує взаємозв`язки мiж рiзними категорiями 

(видами) ризикiв. 

Iдентифiкацiя ризикiв - компонент процесу виявлення, розпiзнавання i опису ризикiв, в 

результатi якого визначаються основнi джерела (фактори) ризикiв, якi можуть призвести до 

збиткiв, виникнення додаткових витрат Банку або недоотримання запланованих доходiв. В 

рамках iдентифiкацiї ризикiв здiйснюється визначення схильностi Банку до впливу ризикiв, 

настання яких може негативно вiдбитися на здатностi досягти запланованих цiлей та реалiзувати 

поставленi завдання. 

Оцiнка ризику - компонент процесу управлiння ризиками Банку, який передбачає проведення 

кiлькiсного, якiсного та/або iншого аналiзу ризикiв з метою формування мотивованого судження 

Банку щодо рiвня потенцiйних та/або прийнятих ризикiв. Оцiнка ризикiв включає огляд 

сценарiїв негативних наслiдкiв та розрахунок можливих втрат у разi реалiзацiї розглянутих 

ризикiв. Оцiнка можливого впливу ризикiв дозволяє розвинути розумiння про ризики, надає 

необхiдну iнформативну базу для прийняття рiшень про необхiднiсть управлiння певними 

ризиками, та вибiр найбiльш придатних i економiчно ефективних стратегiй по їх мiнiмiзацiї. 

Результатом оцiнки ризикiв є визначення профiлю ризикiв - фактичної величини прийнятого 

Банком сукупного ризику, обчисленого на поточний момент часу. 



Контроль за ризиком включає: контроль за агрегованими ризиками Банку, контроль за окремими 

ризиками, контроль за дотриманням встановлених лiмiтiв, систему розподiлення повноважень в 

управлiннi ризиками та процесi контролю, внутрiшнiй контроль, внутрiшнiй та зовнiшнiй аудит. 

Мета контролю - вiдстеження вiдповiдностi прийнятого рiвня ризику встановленим значенням. 

Монiторинг ризику передбачає розрахунок його поточної величини, вивчення її динамiки в часi, 

аналiз причин змiни та розробку превентивних заходiв для її нормалiзацiї в разi наявностi 

негативних тенденцiй. Монiторинг полягає в побудовi керованого процесу впливу на розмiр 

прийнятого ризику та його динамiку з боку Банку. 

У Банку дiє багаторiвнева система лiмiтiв та обмежень, що дозволяє забезпечити прийнятний 

рiвень ризикiв: 

  апетит до ризику; 

  лiмiти за видами суттєвих ризикiв; 

  лiмiти по структурним пiдроздiлам Банку, якi здiйснюють функцiї прийняття 

суттєвих/матерiальних ризикiв; 

  лiмiти за обсягом здiйснюваних операцiй з одним контрагентом, групою контрагентiв, 

пов'язаних певними ознаками, за обсягом операцiй, здiйснюваних з фiнансовими iнструментами, 

т.п.; 

  iншi обмеження ризику, необхiднi для ефективного управлiння суттєвими ризиками. 

Банком розроблено та запроваджено План фiнансування в кризових ситуацiях (CFP), План 

забезпечення безперервної дiяльностi (BCP) та План вiдновлення дiяльностi (Recovery Plan), що 

дозволяє оцiнити ймовiрнiсть загроз, значно мiнiмiзувати можливi втрати, та одночасно 

визначити дiї пiдроздiлiв у випадку виникнення непередбачених обставин. 

Культура управлiння ризиками  

У Банку забезпечується реалiзацiя корпоративної культури, орiєнтованої на норми 

вiдповiдальної та етичної поведiнки, зокрема на формування у працiвникiв ризик-орiєнтованої 

поведiнки - вiдкритого обговорення та реагування на наявнi та потенцiйнi ризики, нетерпимiсть 

до iгнорування ризикiв та ризикованої поведiнки. Кодекс етики поряд з iншими полiтиками i 

процедурами встановлює необхiднi стандарти професiйної поведiнки, яких дотримуються всi 

спiвробiтники установи.  

Формування у працiвникiв ризик-орiєнтованої поведiнки забезпечується:  

  вищим керiвництвом Банку, яке створює атмосферу tone of the top, сприяє та заохочує 

чесне, професiйне, сумлiнне ставлення всiх спiвробiтникiв Банку до управлiння ризиками; 

  полiтикою винагороди, яка сприяє ефективному управлiнню ризиками, не стимулюючи 

прийняття надмiрного рiвня ризику;  

  ефективними механiзмами обмiну iнформацiєю, комунiкацiями та звiтування з питань 

управлiння ризиками; проведенням навчальних заходiв для працiвникiв. 

Прозора полiтика iнформування про ризики 

Запровадженi у Банку вимоги до управлiнської звiтностi забезпечують iнформування Наглядової 

ради, Правлiння, iнших колегiальних органiв та користувачiв щодо рiвня ризикiв для прийняття 

своєчасних та адекватних рiшень. Звiтнiсть є точною, вивiреною, iнформативною та 

перiодичною, охоплює всi суттєвi види ризикiв. Iнформацiя, що пiдлягає розкриттю вiдповiдно 

до вимог регулюючих органiв, публiкується у визначенi термiни. 

 

У Банку створена та запроваджена трирiвнева система внутрiшнього контролю, що грунтується 

на розподiлi обов'язкiв мiж пiдроздiлами Банку, крiм функцiй, якi вiднесено до виключної 

компетенцiї Наглядової Ради/Правлiння/Комiтетiв Банку. 

У Банку запроваджено систему внутрiшнього контролю з метою досягнення наступних цiлей: 

-  ефективнiсть проведення операцiй, захист вiд потенцiйних помилок, порушень, втрат, 

збиткiв у дiяльностi Банку; 

- ефективнiсть управлiння ризиками; 

-  адекватнiсть, усебiчнiсть, повнота, надiйнiсть, доступнiсть, своєчаснiсть подання 



iнформацiї користувачам для прийняття вiдповiдних рiшень, у тому числi подання фiнансової, 

статистичної, управлiнської, податкової та iншої звiтностi; 

- повнота, своєчаснiсть та достовiрнiсть вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй 

Банку; 

- комплаєнс; 

- ефективнiсть управлiння персоналом; 

- недопущення використання послуг Банку в протиправних цiлях, виявлення i запобiгання 

проведенню фiнансових операцiй, пов'язаних з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних 

злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму. 

Функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку забезпечується: 

- чiтким розподiлом обов'язкiв, повноважень та вiдповiдальностi мiж органами управлiння 

Банку, мiж його структурними пiдроздiлами, мiж працiвниками з метою уникнення їх 

дублювання; 

- подвiйним контролем, який полягає в дотриманнi правила "двох рук" пiд час здiйснення 

операцiй Банку та вiдповiдно до якого здiйснення та облiк операцiй не може належати до 

повноважень однiєї особи (за наявностi вiдповiдного програмного забезпечення з належними 

рiвнями контролю окремi операцiї Банку можуть виконуватися вiд їх iнiцiювання до 

вiдображення в облiку та/або звiтностi однiєю особою за умови здiйснення подальшого 

контролю за цими операцiями); 

- проведенням ретельного та всебiчного аналiзу операцiй Банку до початку, а також пiсля 

їх здiйснення з метою запобiгання несанкцiонованим операцiям або таким, що проводяться з 

порушенням вимог вiдповiдного технологiчного процесу; 

- органiзацiєю операцiйної дiяльностi та облiку операцiй вiдповiдно до 

нормативно-правових актiв НБУ та внутрiшнiх документiв Банку; 

- виконанням вимог щодо органiзацiї захисту iнформацiї в програмно-технiчних 

комплексах згiдно з нормативно-правовими актами НБУ та внутрiшнiми документами Банку; 

- функцiонуванням системи управлiння iнформацiйною безпекою вiдповiдно до стандартiв 

НБУ з питань iнформацiйної безпеки; 

- упередженням та захистом вiд навмисних i ненавмисних дiй персоналу; 

- пiдвищенням квалiфiкацiйного рiвня персоналу. 

Третя лiнiя захисту системи внутрiшнього контролю органiзована на рiвнi вiддiлу внутрiшнього 

аудиту. 

 

Вiддiл внутрiшнього аудиту: 

- перевiряє та оцiнює процеси якi забезпечують дiяльнiсть банку та складає за результатами 

такої перевiрки звiти та висновки; 

- перевiряє наявнiсть, оцiнює ефективнiсть та адекватнiсть роботи систем управлiння ризиками, 

внутрiшнього контролю, процесiв управлiння банком, вiдповiднiсть цих систем та процесiв 

видам та обсягам здiйснюваних банком операцiй;  

- перевiряє дотримання банком вимог законодавства, внутрiшнiх положень, правил та кодексiв 

поведiнки, що застосовуються до працiвникiв банку;  

- здiйснює незалежну оцiнку впровадженої банком системи внутрiшнього контролю; 

- iнформує Правлiння та Наглядову Раду Банку про результати оцiнки систем управлiння 

ризиками та внутрiшнього контролю, корпоративного управлiння. 

 

Дiяльнiсть вiддiлу внутрiшнього аудиту в звiтному перiодi була спрямована на здiйсненнi 

наступних аудиторських перевiрок: 

1) Аудит кадрової полiтики та управлiння персоналом банку (Аудиторський звiт №1 вiд 

28.02.2020р.). 

2) Аудит участi АТ "АБ "РАДАБАНК" в фондах фiнансування будiвництва (Аудиторський 

звiт №2 вiд 16.03.2020р.). 



3) Аудит дебiторської та кредиторської заборгованостi. Перевiрка правильностi формування 

розмiру кредитного ризику за дебiторською заборгованiстю (Аудиторський звiт №3 вiд 

10.04.2020р.).  

4) Аудит правильностi ведення та достовiрностi бухгалтерського облiку, iнформацiї, 

фiнансової та iншої звiтностi, що складається Банком, їх повноту та вчаснiсть подання до 

Нацiонального банку, органiв державної влади та управлiння (Аудиторський звiт №4 вiд 

30.04.2020р.). 

5) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення банку №2 (м. Днiпро) та оцiнка притаманних 

ризикiв (Аудиторський звiт №5 вiд 29.05.2020р.). 

6) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення банку №17 (м. Днiпро) та оцiнка 

притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №6 вiд 26.06.2020р.). 

7) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення банку №11 (м. Запорiжжя) та оцiнка 

притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №7 вiд 24.07.2020р.). 

8) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення банку №21 (м. Запорiжжя) та оцiнка 

притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №8 вiд 24.07.2020р.). 

9) Аудит системи управлiння iнформацiйної безпеки Банку. Оцiнка 

iнформацiйно-технiчного забезпечення Банку (Аудиторський звiт №9 вiд 28.08.2020р.). 

10) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення № 18 АТ "АБ "РАДАБАНК" (м. Кривий Рiг) 

та оцiнка притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №10 вiд 25.09.2020р.). 

11) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення № 19 АТ "АБ "РАДАБАНК" (м. Кривий Рiг) 

та оцiнка притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №11 вiд 25.09.2020р.). 

12) Аудит Казначейських операцiй. Перевiрка правильностi формування розмiру кредитного 

ризику за активними операцiями. Перевiрка процесу оцiнки рiвня лiквiдностi Банку 

(Аудиторський звiт №12 вiд 23.10.2020р.). 

13) Аудит органiзацiї роботи по забезпеченню дiяльностi окремих Бiзнес-процесiв Банку 

(Аудиторський звiт №13 вiд 16.11.2020р.). 

14) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення № 8 АТ "АБ "РАДАБАНК" (м. Київ) та 

оцiнка притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №14 вiд 08.12.2020р.). 

15) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення № 23 АТ "АБ "РАДАБАНК" (м. Черкаси) та 

оцiнка притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №15 вiд 08.12.2020р.). 

16) Аудиторська перевiрка дотримання банком вимог законодавства у сферi запобiгання 

легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансуванню тероризму (Аудиторський звiт №16 вiд 

11.01.2021р.). 

17) Аудит неторговельних операцiй та розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями. 

Аудит виконання банком функцiй агента валютного нагляду (Аудиторський звiт №17 вiд 

11.01.2021р.). 

18) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення банку №20 (м. Тернопiль) та оцiнка 

притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №18 вiд 16.01.2021р.). 

  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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? 



 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
ні так ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  

так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 



Інше (запишіть) 

 У Банку iснують й iншi Положення про здiйснюванi операцiї 

згiдно Банкiвської лiцензiї Нацiонального банку України №166 

вiд 14.01.2013р. та Генеральнiй лiцензiї Нацiонального банку 

України на здiйснення валютних операцiй №166-4 вiд 

17.02.2017р., полiтики, процедури, Положення про Комiтет та 

комісії, створенi у Банку (зокрема - Кредитний комiтет, Малий 

кредитний комiтет, Тарифний комiтет, КУАП (комiтет з 

управлiння активами i пасивами), Комiтет з питань фiнансового 

монiторингу, Комiсiя по роботi з простроченою i проблемною 

заборгованiстю, Тендерна комісія, Комітет з управління 

операційними ризиками, Положення про структурнi пiдроздiли 

АТ"АБ "РАДАБАНК", Посадовi iнструкцiї спiвробiтникiв Банку, 

Положення по видам операцiй, якi здiйснює Банк, iншi внутрiшнi 

документи. 

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

ні так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

ні ні так так так 



Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити) Iншого нема 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 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 та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити) 
Iншi органи, доручення на проведення перевiрки, Ревiзiйнiй комiсiї не 

давали. 

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 



органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

1 Городницька Тетяна Iгорiвна (пряме 

володiння) 

н/д 62,205 

2 Городницький Володимир Iгоревич 

(пряме володiння) 

н/д 22,565 

3 Городницький Iгор Зiновiйович 

(пряме володiння) 

н/д 13,43 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

20 000 000 0 Голосуючi акцiї, права голосу за 

якими обмежено на загальних 

зборах емiтента, вiдсутнi. Голосуючi 

акцiї, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав 

передано iншiй особi, вiдсутнi. 

 

Опис Станом на звiтну дату будь-якi обмеження прав участi та голосування 

акцiонерiв на загальних зборах Товариства вiдсутнi. 

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
Порядок призначення та звiльнення посадових осiб АТ "АБ "РАДАБАНК" визначений Статутом 

АТ "АБ "РАДАБАНК". 

До виключної компетенцiї Загальних зборiв належить прийняття рiшень про: 

- визначення основних напрямiв дiяльностi Банку i затвердження звiтiв про їх виконання; 

- внесення змiн до Статуту Банку; 

- змiну типу Банку; 

- про анулювання викуплених акцiй; 

- змiну (збiльшення або  зменшення) розмiру статутного капiталу Банку; 

- обрання Голови та членiв Наглядової ради Банку, затвердження умов цивiльно-правових 

або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з 

Головою та членами Наглядової ради Банку. Прийняття рiшення про припинення (в тому числi 

дострокове) повноважень Голови та членiв Наглядової ради Банку, за винятком випадкiв, 

встановлених Законом; 

- обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку, припинення (в тому числi дострокове) 

їх повноважень;  

- затвердження за висновками Ревiзiйної комiсiї Банку рiчних результатiв дiяльностi Банку 

(рiчного звiту), включаючи його дочiрнi пiдприємства,  

- розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його 

розгляду;  

- проведення Ревiзiйною комiсiєю перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Банку, 

розгляд результатiв перевiрки Ревiзiйною комiсiєю дiяльностi Банку, проведеної за рiшенням 



Загальних зборiв, а також iнших наданих Ревiзiйною комiсiєю матерiалiв; 

- розгляд звiту Наглядової ради та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

- затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї;  

- прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Правлiння, звiту 

Ревiзiйної комiсiї; 

- затвердження положень про Загальнi збори, Наглядову раду, Правлiння i Ревiзiйну 

комiсiю, а також внесення до них змiн; 

- затвердження положення про винагороду членiв Наглядової ради, вимоги до якого 

встановлюються Нацiональним банком України; 

- затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової ради, вимоги до якого 

встановлюються Нацiональним банком України; 

- затвердження iнших внутрiшнiх документiв Банку, якщо зазначене передбачено чинним 

законодавством України та Статутом Банку; 

- викуп Банком розмiщених ним акцiй, крiм випадкiв обов'язкового викупу акцiй, 

визначених ст. 68 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

- розподiл прибутку, затвердження порядку розподiлу прибутку Банку, затвердження 

розмiру рiчних дивiдендiв з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України, 

визначення порядку покриття збиткiв Банку з урахуванням вимог дiючого законодавства; 

- затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Банку; 

- розмiщення акцiй, їх дроблення або консолiдацiю; 

- невикористання переважного права акцiонерами на придбання акцiй додаткової емiсiї у 

процесi їх розмiщення; 

- прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв; 

- розмiщення цiнних паперiв, якi можуть бути конвертованi в акцiї; 

- обрання комiсiї з припинення Банка; 

- обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень; 

-  надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на 

вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст.70 Закону України "Про акцiонернi 

товариства. надання згоди на вчинення правочину iз заiнтересованiстю у випадках, 

передбачених ст.71 Закону України "Про акцiонернi товариства"; 

- видiл та припинення Банка, крiм випадку, передбаченого ч.4 ст.84 Закону України "Про 

акцiонернi товариства", про лiквiдацiю Банка, обрання лiквiдацiйної комiсiї, затвердження 

порядку та строкiв лiквiдацiї, порядку розподiлу мiж акцiонерами майна, що залишається пiсля 

задоволення вимог кредиторiв, i затвердження лiквiдацiйного балансу;  

- прийняття рiшення про участь в банкiвських об'єднаннях; 

- вирiшення iнших питань, за винятком тих, якi законом або Статутом вiднесенi до 

виключної компетенцiї Наглядової ради. 

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборiв будь-яке питання, що 

вiднесено до її виключної компетенцiї законом або Статутом, для його вирiшення Загальними 

зборами. 

     При обраннi членiв Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї кумулятивним голосуванням 

голосування проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. 

Обраними до складу органiв (Наглядової ради або Ревiзiйної комiсiї) Банку вважаються 

кандидати, якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами.  

     Наглядова рада є колегiальним органом, що контролює та регулює  дiяльнiсть Правлiння, 

здiйснює захист прав вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв. Члени Наглядової ради 

повиннi мати бездоганну дiлову репутацiю. У разi призначення нового Голови, заступника 

Голови або члена Наглядової ради, для визначення його дiлової репутацiї до Нацiонального 

банку України у встановленому порядку подається копiя протоколу Загальних зборiв про 

звiльнення попереднього та призначення нового кандидата i документи, визначенi 

нормативно-правовими актами Нацiонального банку України, з наданням  iнформацiї щодо 



статусу членiв Наглядової ради (акцiонер Банку, представником якого акцiонера Банку вiн є або 

незалежний член). 

 Члени Наглядової ради обираються акцiонерами пiд час проведення Загальних зборiв з 

числа акцiонерiв Банку, їх представникiв та незалежних членiв Наглядової ради Банку (далi - 

незалежнi члени) у кiлькостi не менше 5 (п'яти) осiб на строк не бiльший нiж три роки. 

Якщо у встановлений строк Загальними зборами не було прийнято рiшення щодо обрання або 

припинення повноважень членiв Наглядової ради, повноваження членiв Наглядової ради 

припиняються, крiм повноважень з пiдготовки, скликання i проведення Зборiв Банку. 

Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.  

Рiшення про змiну кiлькiсного складу Наглядової ради набуває чинностi з моменту його 

прийняття Загальними зборами.  

Особи, обранi членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кiлькiсть разiв.  

 Повноваження члена Наглядової ради дiйснi з моменту його обрання Загальними 

зборами. У разi замiни члена Наглядової ради - представника акцiонера повноваження 

вiдкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває 

повноважень з моменту отримання Банком письмового повiдомлення вiд акцiонера (акцiонерiв), 

представником якого є вiдповiдний член Наглядової ради. 

 Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного 

голосування, тобто коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв 

Наглядової ради, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином 

голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж декiлькома кандидатами. 

 Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 

членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв. Рiшення Загальних зборiв про 

дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради може прийматися тiльки щодо всiх 

членiв Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно 

припиняється дiя договору (контракту), укладеного з ним. 

 Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради припиняються:  

- за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Банк за два тижнi;  

- в разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;  

- в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради; 

- в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим; 

- у разi отримання Банком письмового повiдомлення про замiну члена Наглядової ради, 

який є представником акцiонера. 

У разi якщо незалежний член протягом строку своїх повноважень перестає вiдповiдати вимогам, 

встановленим законодавством щодо визначення незалежностi члена Наглядової ради, вiн 

повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання вiдповiдного письмового 

повiдомлення Банку 

 Керiвниками Банку є Голова, його заступники та члени Наглядової ради, Голова, його 

заступники та члени Правлiння, головний бухгалтер, його заступники.  

Керiвники Банку повиннi вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам щодо дiлової репутацiї та 

професiйної придатностi. 

Керiвники Банку повиннi мати бездоганну дiлову репутацiю. 

Професiйна придатнiсть керiвника Банку визначається як сукупнiсть знань, професiйного та 

управлiнського досвiду особи, необхiдних для належного виконання посадових обов'язкiв 

керiвника Банку з урахуванням бiзнес-плану та стратегiї Банку, а також функцiонального 

навантаження та сфери вiдповiдальностi конкретного керiвника Банку. 

Керiвники Банку повиннi мати вищу освiту. 

Голова Правлiння Банку повинен мати досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi 

не менше п'яти рокiв у сукупностi, у тому числi на керiвних посадах - не менше трьох рокiв. 



Члени Правлiння Банку повиннi мати досвiд роботи у банкiвському та/або фiнансовому секторi 

у сукупностi не менше трьох рокiв. 

Не менше половини членiв  Наглядової ради повиннi мати досвiд роботи у банкiвському та/або 

фiнансовому секторi. 

       Квалiфiкацiйнi вимоги до керiвникiв Банку встановлюються Нацiональним банком 

України. 

      Голова Правлiння та головний бухгалтер вступають на посаду пiсля їх  погодження 

Нацiональним банком України. 

Банк зобов'язаний подати до Нацiонального банку України документи для погодження iнших 

керiвникiв Банку не пiзнiше одного мiсяця з дня їх призначення (обрання) на посади. Банк має 

право звернутися до Нацiонального банку України для попереднього погодження кандидатiв на 

посади таких керiвникiв Банку до їх призначення (обрання) на посади. 

Керiвники Банку протягом усього часу обiймання вiдповiдних посад повиннi вiдповiдати 

квалiфiкацiйним вимогам, а незалежнi директори - також вимогам щодо їх незалежностi. Банк 

повинен самостiйно перевiряти вiдповiднiсть керiвникiв Банку квалiфiкацiйним вимогам, а щодо 

незалежних директорiв - також вимогам щодо їх незалежностi, та забезпечувати контроль такої 

вiдповiдностi на постiйнiй основi. 

     Наглядова рада за пропозицiєю Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного 

секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка вiдповiдає за взаємодiю Банку з акцiонерами 

та/або iнвесторами.   

    Виконавчим органом є Правлiння, яке в межах своєї компетенцiї дiє вiд iменi Банку i 

пiдзвiтне Загальним зборам та Наглядовiй радi. Правлiння складається не менше нiж з 3 (трьох) 

осiб зi строком повноважень 3 роки. Кiлькiсний склад Правлiння встановлюється рiшенням 

Наглядової ради. Голова i члени Правлiння призначаються Наглядовою радою. Кандидатури 

Голови Правлiння та головного бухгалтера погоджуються з Нацiональним банком України. 

Голова та члени Правлiння перебувають з Банком у трудових вiдносинах. Голова i члени 

Правлiння можуть бути звiльненi Наглядовою радою до закiнчення термiну повноважень 

вiдповiдно до Кодексу законiв про працю України та iндивiдуальних трудових договорiв 

(контрактiв) з одночасним прийняттям рiшення про призначення Голови Правлiння або особи, 

яка тимчасово здiйснюватиме його повноваження. Пiдстави припинення повноважень Голови 

та/або члена Правлiння встановлюються чинним законодавством України,  Статутом Банку, а 

також договором (контрактом), укладеним з Головою та/або членом Правлiння. 

      Голова Правлiння пропонує членiв Правлiння для затвердження Наглядовою радою. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
Посадовi особи АТ "АБ "РАДАБАНК" дiють у межах повноважень, визначених чинним 

законодавством, Статутом АТ "АБ "РАДАБАНК", Положенням про Ревiзiйну комiсiю АТ "АБ 

"РАДАБАНК", Положенням про Наглядову раду АТ "АБ "РАДАБАНК", Матрицею профiлю 

Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", Положенням про Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК", 

вiдповiдно до посадових iнструкцiй АТ "АБ "РАДАБАНК", контрактiв та вiдповiдно до Наказу 

про розподiл обов'язкiв членiв Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК". 

 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва (звiтi про управлiння) 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" за 2020 рiк (надалi - 



Звiт керiвництва), але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. 

 

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 та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 

iнформацiєю i 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 потрiбно 

було б включити до звiту. 

 

Вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

повiдомляємо наступне. 

 

Ми перевiрили iнформацiю стосовно корпоративного управлiння, викладену у Звiтi керiвництва, 

щодо: 

" дотримання Банком положень принципiв корпоративного управлiння, 

" проведених протягом звiтного перiоду загальних зборiв акцiонерiв Банку та прийнятих на 

зборах рiшень, 

" персонального складу Наглядової ради та Правлiння Банку, комiтетiв Правлiння Банку, 

та проведенi засiдання та прийнятих на них рiшень, 

та не встановили суттєвих невiдповiдностей з iнформацiєю, викладеною в Кодексi 

корпоративного управлiння Банку (затверджений рiчними Загальними зборами акцiонерiв Банку 

24.04.2020р., протокол №83), iншими прийнятими Банком положеннями/полiтиками в частинi 

корпоративного управлiння, iншою iнформацiєю i або нашими знаннями, отриманими пiд час 

аудиту. 

 

Ми розглянули питання щодо корпоративного управлiння, що мiстяться в Звiтi керiвництва, 

стосовно: 

" основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Банку; 

" перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Банку; 

" iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних 

зборах Банку; 

" порядку призначення та звiльнення посадових осiб Банка; 

" повноважень посадових осiб Банку, 

та висловлюємо свою думку, що зазначена iнформацiя розкрита управлiнським персоналом з 

дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Законiв України "Про цiннi папери та 

фондову бiржу" та "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг", 

узгоджена з iншими частинами рiчного звiту та не суперечить iнформацiї, отриманiй нами пiд 

час аудиту фiнансової звiтностi Банку. 

 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального банку 

України з питань внутрiшнього аудиту 

 

Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для 

визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього 

аудиту Банку. Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та 

всеохоплюючої оцiнки функцiї внутрiшнього аудиту Банку з цiллю визначення всiх можливих 

недолiкiв. 

 



Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Положення про органiзацiю 

внутрiшнього аудиту в банках України, затвердженого постановою Правлiння НБУ №311 вiд 

10.05.2016р., в Банку створений Вiддiл внутрiшнього аудиту, що пiдпорядкований та пiдзвiтний 

Наглядовiй радi Банку. Призначення керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту погоджено 

Нацiональним банком України. 

Запланованi та затвердженi Наглядовою радою процедури пiдроздiлу внутрiшнього аудиту на 

2020 рiк виконанi в повному обсязi з урахуванням змiн, що вносилися протягом звiтного року. 

 

За результатами проведених процедур нашу увагу не привернули суттєвi аспекти, якi давали би 

нам пiдстави вважати, що процедури внутрiшнього аудиту Банку протягом звiтного року не 

вiдповiдали в цiлому нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України. 

 

 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" дiє на пiдставi 

БАНКIВСЬКОЇ ЛIЦЕНЗIЇ Нацiонального банку України № 166 вiд 14.11.2011 р.  

Банк має ЛIЦЕНЗIЇ  Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на право 

здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку: 

" лiцензiя серiя АД 034429 вiд 13.06.2012р. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть. 

" лiцензiя серiя АЕ 294570 вiд 04.11.2014р. Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку-дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть. 

" лiцензiя серiя АЕ 286562 вiд 08.10.2013р. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 

депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи. 

АТ "АБ "РАДАБАНК" є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Реєстрацiйний 

номер у Фондi гарантування вкладiв фiзичних осiб 119, дата реєстрацiї 02.09.1999р., свiдоцтво 

учасника Фонду № 110 вiд 06.11.2012р. 

За станом на кiнець 2020 року статутний капiтал АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦIОНЕРНОГО БАНКУ РАДАБАНК" становить 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) гривень, що 

вiдповiдає вимогам Нацiонального банку України до мiнiмального розмiру статутного капiталу 

банку. Акцiонерний капiтал Банку складається з 20 000 тис. шт. простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 10 гривень. Акцiонерний капiтал повнiстю сплачений. Усi акцiї мають 

рiвнi права при голосуваннi. 

1. Повне офiцiйне найменування українською мовою АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

2. Скорочене офiцiйне найменування (яке використовується пiд час здiйснення операцiй) 

українською мовою  АТ "АБ "РАДАБАНК" 

3. Повне офiцiйне, скорочене офiцiйне найменування англiйською мовою  JOINT 

STOCK BANK "RADABANK" 

4. Дата i номер, за яким банк внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осiб та 

фiзичних осiб - пiдприємцiв  03 грудня 1993р., № 21322127 

5. Мiсцезнаходження банку Україна, 49069, м. Днiпропетровськ, проспект Олександра 

Поля, 46 

6. Розмiр сплаченого статутного капiталу  200 000 000,00 (двiстi мiльйонiв) грн., що 

становить 100% вiд розмiру Статутного капiталу. 

 

Голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено на загальних зборах емiтента, вiдсутнi. 

Голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй 

особi, вiдсутнi. 



Протягом звiтного перiоду вiдбулися змiни часток власникiв iстотної участi у статутному 

капiталi Банку i станом на 31.12.2020р. складали: 

№ Засновники Кiлькiсть акцiй - простих iменних (шт.) Загальна номiнальна вартiсть 

акцiй (грн.) Частка у статутному капiталi (%) 

1.  Городницька Тетяна Iгорiвна 12 441 000 124 410 000,00 62,205 

2.  Городницький Володимир Iгоревич 4 513 000 45 130 000,00 22,565 

3.  Городницький Iгор Зиновiйович 2 686 000 26 860 000,00 13,43 

4.  Сисенко Вадим Анатолiйович 360 000 3 600 000,00 1,80 

Всього: 20 000 000 200 000 000,0 100,0 

 

На дату затвердження фiнансової звiтностi керiвництвом Банку вiдбулися змiни часток 

власникiв участi у статутному капiталi Банку: 

Городницька Тетяна Iгорiвна - пряма участь - 62,21%; 

Городницький Iгор Зiновiйович - пряма участь - 13,43%. 

Шалiт Алла Iсакiвна - пряма участь - 7,52% 

Городницька Анастасiя Володимирiвна - пряма участь - 3,76 

Городницький Костянтин Володимирович - пряма участь - 3,76% 

Городницький Олександр Володимирович - пряма участь - 3,76% 

Лушнiкова Свiтлана Михайлiвна - пряма участь - 3,76% 

Сисенко Вадим Анатолiйович - пряма участь - 1,8% 

АТ "АБ "РАДАБАНК" керується власним кодексом корпоративного управлiння, що розмiщений 

за посиланням:      https://www.radabank.com.ua/ua/licenziya-i-razresheniya/ 

Вiдхилення та недотримання кодексу корпоративного управлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" 

протягом звiтного року вiдсутнi. 

Кодекс поведiнки (етики) Банку, у тому числi з питань соцiальних аспектiв дiяльностi Банку та 

боротьби з корупцiєю, розмiщено за посиланням:   

https://www.radabank.com.ua/ua/licenziya-i-razresheniya/ 

 

Склад Наглядової ради станом на 31 грудня 2020 року: 

1. Городницька Тетяна Iгорiвна- акцiонер Банку, Голова Наглядової ради; 

2. Городницький Володимир Iгоревич, Член Наглядової Ради; (02.07.2002р.вiдповiдно до ч.1 ст. 

57 Закона України "Про акцiонернi товариство" достроково припинено повноваження у зв'язку 

зi смертю); 

3. Жиркевич Володимир Володимирович-представник акцiонера Городницького В.I, Член 

Наглядової Ради; 

4. Рижкова Свiтлана Петрiвна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор); 

5. Кузько Ольга Володимирiвна -  незалежний член Наглядової ради (незалежний директор); 

6. Заруцька Олена Павлiвна - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор); 

7. Гуленко Юрiй Трохимович - незалежний член Наглядової ради (незалежний директор). 

Протягом звiтного перiоду вiдбулися наступнi змiни у складi Наглядової ради:  

Гуленко Юрiя Трохимовича було обрано незалежним членом Наглядової ради (Протокол № 83 

вiд 24.04.2020р. рiчних загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК") 

Склад Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" станом на 31 грудня 2020 року: 

1. Грiгель Андрiй Валерiйович - Голова Правлiння; 

2. Стоянов Сергiй Борисович - Заступник Голови Правлiння; 

3. Довгаль Роман Володимирович  - Заступник Голови Правлiння; 

4. Бабаєв Юрiй Володимирович - Заступник Голови Правлiння; 

5. Фадєєв Василь Геннадiйович - Заступник Голови Правлiння; 

6. Ахе Андрiй Тайвович - Головний бухгалтер; 

7. Сергiєнко Наталiя Петрiвна - Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу; 

8. Гнездiлов Сергiй Iванович - Начальник департаменту по роботi на мiжнародних ринках 



та грошового обiгу; 

9. Ященко Надiя Федорiвна  - Заступник Голови Правлiння. 

Протягом звiтного перiоду склад Правлiння АТ "АБ "РАДАБАНК" не змiнювався. 

На дату затвердження фiнансової звiтностi керiвництвом Банку вiдбулися змiни у складi 

Правлiння: склад Правлiння скоротився на двi особи: Фадєєв Василь Геннадiйович (звiльнення) 

та Ященко Надiя Федорiвна (у зв'язку зi смертю). 

Протягом звiтного перiоду фактiв порушень членами Наглядової ради та Правлiнням АТ "АБ 

"РАДАБАНК" внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяної шкоди Банку або споживачам 

фiнансових послуг, не виявлено. 

Протягом звiтного перiоду iншi заходи впливу органами державної влади до АТ "АБ 

"РАДАБАНК", в тому числi до членiв її Наглядової ради та Правлiння, не застосовувалися. 

Винагорода членiв Наглядової Ради та членiв Правлiння визначається згiдно Положень про 

винагороду, що розташованi за посиланням:  

https://www.radabank.com.ua/ua/licenziya-i-razresheniya/ 

У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Наглядової Ради за результатами фiнансового 

року склала 100 тис. грн., змiнна частина винагороди членам Правлiння за результатами 

фiнансового року склала 159 тис. грн.. Загальна сума виплат членам Наглядової Ради та членам 

Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

Система управлiння ризиками 

Система управлiння ризиками є невiд'ємною частиною корпоративної культури Банку, формує 

фiлософiю бiзнесу та має прямий вплив на структуру побудови бiзнес-процесiв, ключовi 

параметри планування та цiноутворення в Банку. 

Система управлiння ризиками Банку грунтується на Стратегiї Банку, Стратегiї управлiння 

ризиками, Декларацiї схильностi до ризикiв, окремих полiтиках щодо управлiння ризиками, а 

також порядкiв, методик i процедур управлiння ризиками за видами ризикiв, якi визначають 

порядок дiй, спрямованих на здiйснення систематичного процесу виявлення, вимiрювання, 

монiторингу, контролю, звiтування та пом'якшення всiх видiв ризикiв на всiх органiзацiйних 

рiвнях Банку. 

Вiдповiдно до чинного стратегiчного плану цiлi дiяльностi Банку полягають у побудовi 

унiверсального, надiйного фiнансового iнституту, запровадженнi повного спектру банкiвських 

послуг, отриманнi прибутку для власного розвитку, максимiзацiї добробуту акцiонерiв у виглядi 

зростання ринкової вартостi акцiй Банку, отримання акцiонерами дивiдендiв, а також 

задоволеннi потреб клiєнтiв, партнерiв, пiдприємств, що працюють на територiї України у 

високоякiсних банкiвських послугах. Стратегiчною метою Банку є управлiння спiввiдношенням 

прибутковiсть/ризик. Наглядова Рада та керiвництво Банку бачать свою мiсiю бути надiйним 

фiнансовим партнером для кожного клiєнта, надаючи комплексне обслуговування i 

високоякiсний сервiс. В частинi оцiнки та управлiння ризиками керiвництво Банку розумiє, що 

для забезпечення високих темпiв розвитку Банку потрiбно розглядати ризики разом з 

прибутковiстю вiдповiдно до поставлених акцiонерами завдань. 

Головний принцип, який покладає Банк в основу побудованої системи управлiння ризиками, - 

досягнення оптимального спiввiдношення мiж доходнiстю, прибутковiстю операцiй та 

надiйнiстю банкiвської установи, максимальною захищенiстю залучених коштiв акцiонерiв та 

клiєнтiв Банку. 

Система управлiння, iдентифiкацiї, вимiрювання, монiторингу та контролю за ризиками 

побудована Банком з метою повного та коректного охоплення всiх операцiй, своєчасного 

виявлення та реєстрацiї визначених показникiв ризикiв, якiсного й всебiчного накопичення, 

узагальнення i зберiгання даних, що використовуються Банком пiд час розрахункiв фактичних 

рiвнiв ризикiв. Вона надає можливiсть отримати в будь-який момент адекватну фiнансову 

iнформацiю про стан Банку, його стiйкiсть до негативних проявiв ринку й конкурентного 

середовища та прийняття оперативних рiшень щодо усунення негативних вiдхилень вiд 

бажаного стану. 



Основними цiлями органiзацiї системи управлiння ризиками як складової частини процесу 

управлiння Банком, є: 

  забезпечення стiйкого розвитку Банку в рамках реалiзацiї стратегiї розвитку, 

затвердженої Наглядовою Радою Банку; 

  побудова ефективної комплексної системи управлiння ризиками, а також постiйне 

вдосконалення дiяльностi, що базується на єдиному стандартизованому пiдходi до методiв i 

процедур управлiння ризиками; 

  забезпечення/пiдтримання прийнятного рiвня ризикiв в рамках затвердженого розмiру 

ризик-апетиту; 

  забезпечення достатностi капiталу для покриття суттєвих та iнших ризикiв, на якi 

наражається Банк у своїй дiяльностi; 

  пiдвищення прозоростi дiяльностi Банку, пов'язаної iз прийняттям ризикiв, для 

акцiонерiв, iнвесторiв тощо; 

  забезпечення та захист iнтересiв акцiонерiв, кредиторiв, клiєнтiв Банку з метою 

забезпечення стiйкої дiяльностi Банку та з урахуванням того, щоб прийнятi Банком ризики не 

створювали загрози для його iснування; 

  посилення конкурентних переваг Банку внаслiдок: 

" забезпечення єдиного розумiння ризикiв на всiх рiвнях органiзацiйної структури Банку та 

стратегiчного планування з урахуванням рiвня прийнятого ризику; 

" пiдвищення ефективностi управлiння капiталом та збiльшення ринкової вартостi Банку; 

" збереження стiйкостi при розширеннi продуктового ряду (впровадження бiльш складних 

продуктiв) завдяки адекватнiй оцiнцi та управлiнню прийнятими ризиками. 

  забезпечення пiдтримання прийнятного рiвня ризикiв в рамках встановленого 

ризик-апетиту (тобто допустимого рiвня ризику за видами ризикiв, щодо яких Банк прийняв 

рiшення про доцiльнiсть/необхiднiсть їх утримання з метою досягнення його стратегiчних цiлей 

та виконання бiзнес-плану) та iнших встановлених лiмiтiв i обмежень; 

  забезпечення достатностi капiталу для покриття суттєвих ризикiв; 

  забезпечення фiнансової стiйкостi Банку та його розвитку в рамках Стратегiї розвитку; 

  мiнiмiзацiя можливих фiнансових втрат вiд впливу ризикiв, що приймаються Банком в 

рамках встановленого апетиту до ризику; 

  забезпечення ефективного розподiлу ресурсiв для оптимiзацiї спiввiдношення ризику i 

прибутковостi Банку; 

  забезпечення безперервностi дiяльностi та планування оптимального управлiння бiзнесом 

Банку з урахуванням можливих стресових умов; 

  пiдвищення ефективностi управлiння капiталом та пiдвищення вартостi власного 

капiталу Банку; 

  збереження стiйкостi Банку при розширеннi продуктового ряду та впровадженнi бiльш 

складних продуктiв, унаслiдок адекватної оцiнки i управлiння ризиками, що приймаються; 

  пiдвищення рiвня довiри iнвесторiв за рахунок створення прозорої системи управлiння 

ризиками. 

Система управлiння ризиками Банку вiдповiдає таким принципам: 

  ефективнiсть - забезпечення об'єктивної оцiнки розмiру ризикiв Банку та повноти заходiв 

щодо управлiння ризиками з оптимальним використанням фiнансових ресурсiв, персоналу та 

iнформацiйних систем щодо управлiння ризиками Банку; 

  своєчаснiсть - забезпечення своєчасного (на раннiй стадiї) виявлення, вимiрювання, 

монiторингу, контролю, звiтування та пом'якшення всiх видiв ризикiв на всiх органiзацiйних 

рiвнях; 

  структурованiсть - чiткий розподiл функцiй, обов'язкiв i повноважень з управлiння 

ризиками мiж усiма структурними пiдроздiлами та працiвниками Банку, та їх вiдповiдальностi 

згiдно з таким розподiлом; 

  розмежування обов'язкiв (вiдокремлення функцiї контролю вiд здiйснення операцiй 



Банку) - уникнення ситуацiї, за якої одна й та сама особа здiйснює операцiї банку та виконує 

функцiї контролю; 

  усебiчнiсть та комплекснiсть - охоплення всiх видiв дiяльностi Банку на всiх 

органiзацiйних рiвнях та в усiх його структурних пiдроздiлах, оцiнка взаємного впливу ризикiв; 

  пропорцiйнiсть - вiдповiднiсть системи управлiння ризиками бiзнес-моделi Банку, його 

системнiй важливостi, а також рiвню складностi операцiй, що здiйснюються Банком; 

  незалежнiсть - свобода вiд обставин, що становлять загрозу для неупередженого 

виконання пiдроздiлом з управлiння ризиками та пiдроздiлом контролю за дотриманням норм 

(комплаєнс) своїх функцiй; 

  конфiденцiйнiсть - обмеження доступу до iнформацiї, яка має бути захищеною вiд 

несанкцiонованого ознайомлення; 

  прозорiсть - оприлюднення Банком iнформацiї щодо системи управлiння ризиками та 

профiлю ризику.  

Органiзацiйна структура Банку з управлiння ризиками передбачає чiткий розподiл функцiй, 

обов'язкiв i повноважень з управлiння ризиками мiж всiма структурними пiдроздiлами та 

працiвниками Банку, та їх вiдповiдальнiсть згiдно з таким розподiлом, що визначаються в 

посадових iнструкцiях працiвникiв. 

Банк органiзовує систему управлiння ризиками, яка базується на розподiлi обов'язкiв мiж 

пiдроздiлами Банку з використанням принципу трьох лiнiй захисту: 

  Прийняття ризикiв (1-ша лiнiя захисту) - Правлiння та його комiтети. 

Бiзнес-пiдроздiли/структурнi пiдроздiли, якi здiйснюють операцiї та безпосередньо приймають 

ризики (фронт-офiс) повиннi прагнути до досягнення оптимального поєднання прибутковостi i 

ризику, дотримуватися поставлених цiлей з розвитку та спiввiдношення прибутковостi i ризику, 

здiйснювати монiторинг рiшень щодо прийняття ризику, враховувати профiлi ризикiв клiєнтiв 

при здiйсненнi операцiй/угод, впроваджувати та управляти бiзнес-процесами й iнструментами, 

брати участь в процесах iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв, дотримуватись вимог внутрiшнiх 

нормативних документiв, в тому числi в частинi управлiння ризиками, та за необхiдностi 

подавати звiти щодо поточного управлiння цими ризиками. Структурнi пiдроздiли, якi 

реєструють операцiї (бек-офiс), повиннi здiйснювати контроль першого рiвня або лiнiйний 

контроль. 

  Управлiння ризик-менеджменту та Департамент комплаєнс (2-га лiнiя захисту). 

Пiдроздiли, якi здiйснюють управлiння ризиками, розробляють стандарти управлiння ризиками, 

принципи, лiмiти i обмеження, здiйснюють монiторинг рiвня ризикiв та готують звiтнiсть, 

перевiряють вiдповiднiсть рiвня ризикiв апетиту до ризику, консультують, моделюють та 

агрегують данi щодо загального профiлю ризикiв. 

  Аудит (3-тя лiнiя захисту). Служба внутрiшнього аудиту проводить незалежну оцiнку 

вiдповiдностi процесiв управлiння ризиками встановленим стандартам, а також оцiнку рiшень 

щодо прийняття ризикiв. 

Наглядова Рада Банку визначає прiоритетнi напрямки дiяльностi та загальну стратегiю 

управлiння ризиками в Банку. Наглядова Рада Банку несе повну вiдповiдальнiсть за створення 

комплексної, адекватної та ефективної системи управлiння ризиками, на якi наражається Банк у 

своїй дiяльностi, та забезпечує контроль за виконанням делегованих нею функцiй. 

Правлiння Банку та його комiтети забезпечують виконання завдань, рiшень Наглядової Ради 

Банку щодо впровадження системи управлiння ризиками, уключаючи Стратегiю управлiння 

ризиками та Полiтик управлiння ризиками, культуру управлiння ризиками, процедури, методи 

та iншi заходи ефективного управлiння ризиками. Правлiння Банку визнає та виконує вимоги 

щодо незалежного виконання обов'язкiв пiдроздiлами управлiння ризиками i контролю за 

дотриманням норм (комплаєнс) i не втручається у виконання ними своїх обов'язкiв. 

Банк видiляє наступнi рiвнi схильностi до ризику: допустимий рiвень ризику, ризик-апетит та 

толерантнiсть до ризику. 

Допустимий рiвень ризику (Risk Capacity) - максимальна величина ризику, яку Банк у змозi 



прийняти за всiма видами ризикiв з огляду на рiвень його капiталу, здатнiсть адекватно та 

ефективно управляти ризиками, а також з урахуванням регулятивних обмежень. 

Ризик-апетит (схильнiсть до ризику) - сукупна величина за всiма видами ризикiв та окремо за 

кожним iз ризикiв, визначених наперед та в межах допустимого рiвня ризику, щодо яких Банк 

прийняв рiшення про доцiльнiсть/необхiднiсть їх утримання з метою досягнення його 

стратегiчних цiлей та виконання бiзнес-плану. 

Толерантнiсть до ризику показує прийнятний для Банку рiвень ризику, який вимiрюється 

вiдносно якогось одного конкретного ризику, тодi як ризик-апетит вимiрюється по вiдношенню 

до всiх ризикiв, властивих Банку. 

Банком, виходячи зi специфiки його дiяльностi та бiзнес-моделi, приймаються та утримуються 

для досягнення своїх бiзнес-цiлей наступнi суттєвi види ризикiв: 

  кредитний ризик (ризик контрагента, ризик країни, трансфертний ризик); 

  ризик лiквiдностi; 

  процентний ризик банкiвської книги (ризик розривiв, базисний ризик, ризик 

опцiонностi); 

  ринковий ризик у частинi валютного ризику та товарного ризику; 

  операцiйний ризик (ризик персоналу, ризик процесу, iнформацiйний ризик, ризик 

зовнiшнього середовища, юридичний ризик); 

  комплаєнс-ризик; 

  ризик репутацiї; 

  ризик ВК/ФТ. 

Види ризикiв, якi Банк не має намiру приймати та утримувати для досягнення бiзнес-цiлей, та за 

якими встановлений нульовий ризик-апетит: 

  ринковi ризики, що властивi iнструментам торгової книги; 

  ризик дефолту; 

  процентний ризик торгової книги; 

  ризик кредитного спреду; 

  ризик волатильностi; 

  фондовий ризик. 

Iнформацiя щодо оцiнки впливу зазначених ризикiв на дiяльнiсть Банку вiдображена у рiчнiй 

фiнансовiй  звiтностi (Примiтка 24). 

Банк визначає нульову толерантнiсть до свiдомого порушення українського та релевантного 

мiжнародного законодавства, нормативно-правових актiв регуляторних органiв, в т.ч. тих, що 

можуть застосовуватись пiд час виконання Банком обов'язкiв суб'єкта первинного фiнансового 

монiторингу. 

Банк не передбачає утримання iнструментiв в торговiй книзi. Банк не наражається на цiновий 

ризик, який полягає у змiнi цiни котирувань у зв'язку з кон'юнктурою ринку. Банк регулярно 

здiйснює монiторинг дотримання затвердженого нульового ризик-апетиту (вiдсутностi 

iнструментiв в торговiй книзi). 

Показники ризик-апетиту встановлюються вiдповiдно до стратегiчних задач Банку згiдно 

бiзнес-моделi на перiод, враховуючи експертне судження членiв Правлiння та експертiв з 

ризикiв щодо допустимого рiвня ризикiв на горизонтi планування з врахуванням поточної та 

передбачуваної макроекономiчної ситуацiї. 

Апетит до ризику встановлюється на горизонт стратегiчного планування. Окремi лiмiти апетиту 

до ризику можуть бути актуалiзованi протягом фiнансового року при змiнi економiчної ситуацiї 

або вимог Нацiонального банку України до банкiв (змiна значень iснуючих нормативiв або 

введення нових). 

Процес управлiння ризиками у Банку являє багаторiвневу систему реального часу, за допомогою 

якої Банк виявляє (iдентифiкує) ризики, проводить оцiнку їх величини, здiйснює монiторинг i 

контролює свої ризиковi позицiї, а також враховує взаємозв`язки мiж рiзними категорiями 

(видами) ризикiв. 



Iдентифiкацiя ризикiв - компонент процесу виявлення, розпiзнавання i опису ризикiв, в 

результатi якого визначаються основнi джерела (фактори) ризикiв, якi можуть призвести до 

збиткiв, виникнення додаткових витрат Банку або недоотримання запланованих доходiв. В 

рамках iдентифiкацiї ризикiв здiйснюється визначення схильностi Банку до впливу ризикiв, 

настання яких може негативно вiдбитися на здатностi досягти запланованих цiлей та реалiзувати 

поставленi завдання. 

Оцiнка ризику - компонент процесу управлiння ризиками Банку, який передбачає проведення 

кiлькiсного, якiсного та/або iншого аналiзу ризикiв з метою формування мотивованого судження 

Банку щодо рiвня потенцiйних та/або прийнятих ризикiв. Оцiнка ризикiв включає огляд 

сценарiїв негативних наслiдкiв та розрахунок можливих втрат у разi реалiзацiї розглянутих 

ризикiв. Оцiнка можливого впливу ризикiв дозволяє розвинути розумiння про ризики, надає 

необхiдну iнформативну базу для прийняття рiшень про необхiднiсть управлiння певними 

ризиками, та вибiр найбiльш придатних i економiчно ефективних стратегiй по їх мiнiмiзацiї. 

Результатом оцiнки ризикiв є визначення профiлю ризикiв - фактичної величини прийнятого 

Банком сукупного ризику, обчисленого на поточний момент часу. 

Контроль за ризиком включає: контроль за агрегованими ризиками Банку, контроль за окремими 

ризиками, контроль за дотриманням встановлених лiмiтiв, систему розподiлення повноважень в 

управлiннi ризиками та процесi контролю, внутрiшнiй контроль, внутрiшнiй та зовнiшнiй аудит. 

Мета контролю - вiдстеження вiдповiдностi прийнятого рiвня ризику встановленим значенням. 

Монiторинг ризику передбачає розрахунок його поточної величини, вивчення її динамiки в часi, 

аналiз причин змiни та розробку превентивних заходiв для її нормалiзацiї в разi наявностi 

негативних тенденцiй. Монiторинг полягає в побудовi керованого процесу впливу на розмiр 

прийнятого ризику та його динамiку з боку Банку. 

У Банку дiє багаторiвнева система лiмiтiв та обмежень, що дозволяє забезпечити прийнятний 

рiвень ризикiв: 

  апетит до ризику; 

  лiмiти за видами суттєвих ризикiв; 

  лiмiти по структурним пiдроздiлам Банку, якi здiйснюють функцiї прийняття 

суттєвих/матерiальних ризикiв; 

  лiмiти за обсягом здiйснюваних операцiй з одним контрагентом, групою контрагентiв, 

пов'язаних певними ознаками, за обсягом операцiй, здiйснюваних з фiнансовими iнструментами, 

т.п.; 

  iншi обмеження ризику, необхiднi для ефективного управлiння суттєвими ризиками. 

Банком розроблено та запроваджено План фiнансування в кризових ситуацiях (CFP), План 

забезпечення безперервної дiяльностi (BCP) та План вiдновлення дiяльностi (Recovery Plan), що 

дозволяє оцiнити ймовiрнiсть загроз, значно мiнiмiзувати можливi втрати, та одночасно 

визначити дiї пiдроздiлiв у випадку виникнення непередбачених обставин. 

Культура управлiння ризиками  

У Банку забезпечується реалiзацiя корпоративної культури, орiєнтованої на норми 

вiдповiдальної та етичної поведiнки, зокрема на формування у працiвникiв ризик-орiєнтованої 

поведiнки - вiдкритого обговорення та реагування на наявнi та потенцiйнi ризики, нетерпимiсть 

до iгнорування ризикiв та ризикованої поведiнки. Кодекс етики поряд з iншими полiтиками i 

процедурами встановлює необхiднi стандарти професiйної поведiнки, яких дотримуються всi 

спiвробiтники установи.  

Формування у працiвникiв ризик-орiєнтованої поведiнки забезпечується:  

  вищим керiвництвом Банку, яке створює атмосферу tone of the top, сприяє та заохочує 

чесне, професiйне, сумлiнне ставлення всiх спiвробiтникiв Банку до управлiння ризиками; 

  полiтикою винагороди, яка сприяє ефективному управлiнню ризиками, не стимулюючи 

прийняття надмiрного рiвня ризику;  

  ефективними механiзмами обмiну iнформацiєю, комунiкацiями та звiтування з питань 

управлiння ризиками; проведенням навчальних заходiв для працiвникiв. 



Прозора полiтика iнформування про ризики 

Запровадженi у Банку вимоги до управлiнської звiтностi забезпечують iнформування Наглядової 

ради, Правлiння, iнших колегiальних органiв та користувачiв щодо рiвня ризикiв для прийняття 

своєчасних та адекватних рiшень. Звiтнiсть є точною, вивiреною, iнформативною та 

перiодичною, охоплює всi суттєвi види ризикiв. Iнформацiя, що пiдлягає розкриттю вiдповiдно 

до вимог регулюючих органiв, публiкується у визначенi термiни. 

Система внутрiшнього контролю 

У Банку створена та запроваджена трирiвнева система внутрiшнього контролю, що грунтується 

на розподiлi обов'язкiв мiж пiдроздiлами Банку, крiм функцiй, якi вiднесено до виключної 

компетенцiї Наглядової Ради/Правлiння/Комiтетiв Банку. 

У Банку запроваджено систему внутрiшнього контролю з метою досягнення наступних цiлей: 

-  ефективнiсть проведення операцiй, захист вiд потенцiйних помилок, порушень, втрат, 

збиткiв у дiяльностi Банку; 

- ефективнiсть управлiння ризиками; 

-  адекватнiсть, усебiчнiсть, повнота, надiйнiсть, доступнiсть, своєчаснiсть подання 

iнформацiї користувачам для прийняття вiдповiдних рiшень, у тому числi подання фiнансової, 

статистичної, управлiнської, податкової та iншої звiтностi; 

- повнота, своєчаснiсть та достовiрнiсть вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй 

Банку; 

- комплаєнс; 

- ефективнiсть управлiння персоналом; 

- недопущення використання послуг Банку в протиправних цiлях, виявлення i запобiгання 

проведенню фiнансових операцiй, пов'язаних з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних 

злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму. 

Функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку забезпечується: 

- чiтким розподiлом обов'язкiв, повноважень та вiдповiдальностi мiж органами управлiння 

Банку, мiж його структурними пiдроздiлами, мiж працiвниками з метою уникнення їх 

дублювання; 

- подвiйним контролем, який полягає в дотриманнi правила "двох рук" пiд час здiйснення 

операцiй Банку та вiдповiдно до якого здiйснення та облiк операцiй не може належати до 

повноважень однiєї особи (за наявностi вiдповiдного програмного забезпечення з належними 

рiвнями контролю окремi операцiї Банку можуть виконуватися вiд їх iнiцiювання до 

вiдображення в облiку та/або звiтностi однiєю особою за умови здiйснення подальшого 

контролю за цими операцiями); 

- проведенням ретельного та всебiчного аналiзу операцiй Банку до початку, а також пiсля 

їх здiйснення з метою запобiгання несанкцiонованим операцiям або таким, що проводяться з 

порушенням вимог вiдповiдного технологiчного процесу; 

- органiзацiєю операцiйної дiяльностi та облiку операцiй вiдповiдно до 

нормативно-правових актiв НБУ та внутрiшнiх документiв Банку; 

- виконанням вимог щодо органiзацiї захисту iнформацiї в програмно-технiчних 

комплексах згiдно з нормативно-правовими актами НБУ та внутрiшнiми документами Банку; 

- функцiонуванням системи управлiння iнформацiйною безпекою вiдповiдно до стандартiв 

НБУ з питань iнформацiйної безпеки; 

- упередженням та захистом вiд навмисних i ненавмисних дiй персоналу; 

- пiдвищенням квалiфiкацiйного рiвня персоналу. 

Третя лiнiя захисту системи внутрiшнього контролю органiзована на рiвнi вiддiлу внутрiшнього 

аудиту. 

 

Вiддiл внутрiшнього аудиту: 

- перевiряє та оцiнює процеси якi забезпечують дiяльнiсть банку та складає за результатами 

такої перевiрки звiти та висновки; 



- перевiряє наявнiсть, оцiнює ефективнiсть та адекватнiсть роботи систем управлiння ризиками, 

внутрiшнього контролю, процесiв управлiння банком, вiдповiднiсть цих систем та процесiв 

видам та обсягам здiйснюваних банком операцiй;  

- перевiряє дотримання банком вимог законодавства, внутрiшнiх положень, правил та кодексiв 

поведiнки, що застосовуються до працiвникiв банку;  

- здiйснює незалежну оцiнку впровадженої банком системи внутрiшнього контролю; 

- iнформує Правлiння та Наглядову Раду Банку про результати оцiнки систем управлiння 

ризиками та внутрiшнього контролю, корпоративного управлiння. 

 

Дiяльнiсть вiддiлу внутрiшнього аудиту в звiтному перiодi була спрямована на здiйсненнi 

наступних аудиторських перевiрок: 

1) Аудит кадрової полiтики та управлiння персоналом банку (Аудиторський звiт №1 вiд 

28.02.2020р.). 

2) Аудит участi АТ "АБ "РАДАБАНК" в фондах фiнансування будiвництва (Аудиторський 

звiт №2 вiд 16.03.2020р.). 

3) Аудит дебiторської та кредиторської заборгованостi. Перевiрка правильностi формування 

розмiру кредитного ризику за дебiторською заборгованiстю (Аудиторський звiт №3 вiд 

10.04.2020р.).  

4) Аудит правильностi ведення та достовiрностi бухгалтерського облiку, iнформацiї, 

фiнансової та iншої звiтностi, що складається Банком, їх повноту та вчаснiсть подання до 

Нацiонального банку, органiв державної влади та управлiння (Аудиторський звiт №4 вiд 

30.04.2020р.). 

5) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення банку №2 (м. Днiпро) та оцiнка притаманних 

ризикiв (Аудиторський звiт №5 вiд 29.05.2020р.). 

6) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення банку №17 (м. Днiпро) та оцiнка 

притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №6 вiд 26.06.2020р.). 

7) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення банку №11 (м. Запорiжжя) та оцiнка 

притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №7 вiд 24.07.2020р.). 

8) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення банку №21 (м. Запорiжжя) та оцiнка 

притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №8 вiд 24.07.2020р.). 

9) Аудит системи управлiння iнформацiйної безпеки Банку. Оцiнка 

iнформацiйно-технiчного забезпечення Банку (Аудиторський звiт №9 вiд 28.08.2020р.). 

10) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення № 18 АТ "АБ "РАДАБАНК" (м. Кривий Рiг) 

та оцiнка притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №10 вiд 25.09.2020р.). 

11) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення № 19 АТ "АБ "РАДАБАНК" (м. Кривий Рiг) 

та оцiнка притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №11 вiд 25.09.2020р.). 

12) Аудит Казначейських операцiй. Перевiрка правильностi формування розмiру кредитного 

ризику за активними операцiями. Перевiрка процесу оцiнки рiвня лiквiдностi Банку 

(Аудиторський звiт №12 вiд 23.10.2020р.). 

13) Аудит органiзацiї роботи по забезпеченню дiяльностi окремих Бiзнес-процесiв Банку 

(Аудиторський звiт №13 вiд 16.11.2020р.). 

14) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення № 8 АТ "АБ "РАДАБАНК" (м. Київ) та 

оцiнка притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №14 вiд 08.12.2020р.). 

15) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення № 23 АТ "АБ "РАДАБАНК" (м. Черкаси) та 

оцiнка притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №15 вiд 08.12.2020р.). 

16) Аудиторська перевiрка дотримання банком вимог законодавства у сферi запобiгання 

легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансуванню тероризму (Аудиторський звiт №16 вiд 

11.01.2021р.). 

17) Аудит неторговельних операцiй та розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями. 

Аудит виконання банком функцiй агента валютного нагляду (Аудиторський звiт №17 вiд 

11.01.2021р.). 



18) Комплексна перевiрка дiяльностi вiддiлення банку №20 (м. Тернопiль) та оцiнка 

притаманних ризикiв (Аудиторський звiт №18 вiд 16.01.2021р.). 

Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Банку 

розмiр, вiдсутнi. Факти купiвлi-продажу активiв протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у статутi Банку розмiр, вiдсутнi. Результати оцiнки активiв у разi їх 

купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової 

установи розмiр: Не було. 

У вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" сторони вважаються 

пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем, або якщо одна сторона контролює 

iншу або має можливiсть у значнiй мiрi впливати на фiнансовi та операцiйнi рiшення iншої 

сторони. 

При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов'язаними сторонами до уваги береться 

суть цих вiдносин, а не лише юридична форма. В ходi звичайної дiяльностi проводяться 

банкiвськi операцiї з основними акцiонерами та iншими пов'язаними сторонами. Цi операцiї 

включають здiйснення розрахункiв, надання кредитiв, залучення депозитiв, фiнансування 

комерцiйної дiяльностi та операцiї з iноземною валютою.  

Фiзична особа/афiлiйована особа є зв'язаною стороною з Банком вiдповiдно до МСБО 24, якщо 

така особа: 

- контролює Банк: має повноваження управляти фiнансовими та операцiйними полiтиками 

Банку з метою отримання вигоди вiд його дiяльностi або здiйснює спiльний контроль над 

Банком: погоджений контрактом розподiл контролю за економiчною дiяльнiстю; 

- має суттєвий вплив на Банк: має повноваження брати участь у прийняттi рiшень стосовно 

фiнансової та операцiйної полiтики, але не контроль такої полiтики. Суттєвого впливу можна 

набути шляхом володiння часткою, згiдно зi статутом або угодою; 

- є членом провiдного управлiнського персоналу Банку: тi особи, якi безпосередньо або 

опосередковано мають повноваження та є вiдповiдальними за планування, управлiння та 

контроль дiяльностi Банку: Голова та члени Наглядової Ради, Правлiння Банку, кредитного 

комiтету, тарифного комiтету, комiтету з управлiння активами та пасивами, тендерної комiсiї. 

Суб'єкт господарювання є зв'язаною стороною з Банком вiдповiдно до МСБО 24, якщо 

виконується будь-яка з таких умов: 

- суб'єкт господарювання та Банк є членами однiєї групи; 

- суб'єкт господарювання та Банк є афiлiйованими особами (афiлiйованими одна щодо 

iншої особи); 

- суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем фiзичної 

особи, що є зв'язаною стороною з Банком вiдповiдно до МСБО 24; 

- фiзична особа, що контролює Банк, має значний вплив на суб'єкт господарювання або є 

членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського 

пiдприємства суб'єкта господарювання). 

Операцiї мiж зв'язаними сторонами охоплюють передачу ресурсiв, послуг або зобов'язань мiж 

Банком та зв'язаною стороною, незалежно вiд того, чи призначається цiна. 

Перелiк пов'язаних осiб формується Банком на пiдставi наявних вiдомостей вiдповiдно до 

внутрiшнiх положень, що базуються на МСБО 24. 

Угоди, що здiйснюються з пов'язаними з Банком особами, не передбачають умов, що не є 

поточними ринковими умовами. Угоди, укладенi Банком iз пов'язаними з Банком особами на 

умовах, що не є поточними ринковими умовами, визнаються недiйсними з моменту їх 

укладення. 

Порядок органiзацiї проведення операцiй iз пов'язаними з Банком особами визначено у 

внутрiшнiх положеннях Банку. 

Винагорода членiв Наглядової Ради та членiв Правлiння визначається згiдно Положень про 

винагороду, що розташованi за посиланням:  

https://www.radabank.com.ua/ua/licenziya-i-razresheniya/ 



У 2020 роцi змiнна частина винагороди членам Наглядової Ради за результатами фiнансового 

року склала 100 тис. грн., змiнна частина винагороди членам Правлiння за результатами 

фiнансового року склала 159 тис. грн.. Загальна сума виплат членам Наглядової Ради та членам 

Правлiння у 2020 роцi становила 4 280 тис. грн. 

У звiтному перiодi з пов'язаними особами укладалися договори надання Банком банкiвських та 

iнших фiнансових послуг, господарськi/цивiльно-правовi договори, трудовi договори тощо. 

Iнформацiя щодо операцiй з пов'язаними особами та розмiр винагороди провiдному 

управлiнському персоналу вiдображено у рiчнiй фiнансовiй звiтностi (Примiтка 30). 

Iнформацiя про зовнiшнього аудитора ; Вiдповiдно до вимог статтi 69 Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть" та Постанови Правлiння НБУ №89 вiд 02.08.2018р., АТ "АБ 

"РАДАБАНК" укладений договiр №904 вiд 19.09.2019р. та додаткова угода №1 вiд 12.10.2020р. 

з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" про 

надання послуг з проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2020 

рiк.  

Зовнiшнiй аудитор - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"АКТИВ-АУДИТ" надає аудиторськi послуги Банку другий рiк. Ротацiя зовнiшнього аудитора 

здiйснюється з дотриманням вимог чинного законодавства. 

Протягом року ТОВ "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" було надано iншi аудиторськi 

послуги Банку: 

1. Договiр про надання послуг №980 вiд 14.07.2020р. - проведення аудиторської перевiрки 

вiдповiдностi використання коштiв Фондiв фiнансування будiвництва, управителем яких є Банк 

(далi - ФФБ), вимогам Закону України "Про фiнансово-кредитнi механiзми i управлiння майном 

при будiвництвi житла та операцiях з нерухомiстю", Правил ФФБ та вимогам Нацiонального 

банку України за перiод з 01.01.2020 р. по 30.06.2020 р. станом на кiнець дня 30 червня 2020 

року. 

2. Договiр про надання послуг з проведення аудиторської перевiрки №904 вiд 19.09.2019р. щодо 

оцiнки стiйкостi (оцiнка якостi активiв та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями) 

станом на 01.01.2021 р. вiдповiдно до вимог Постанови Правлiння НБУ вiд 22 грудня 2017 року 

№ 141 "Про здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв та банкiвської системи України" (з урахуванням 

змiн та доповнень). 

Крiм того, ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" у звiтному роцi надавалися послуги з проведення оцiнки 

якостi активiв та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями (першого етапу оцiнки 

стiйкостi) Банку станом на 01.01.2020р. вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України. 

Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора Банку вiдсутнi. 

Протягом звiтного року Аудиторська палата України не застосовувала стягнень до аудитора. 

Факти подання недостовiрної звiтностi Банком, що пiдтверджена аудиторським висновком, 

виявлених органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг у 

звiтному роцi, не виявлено. 

У попереднiх звiтних перiодах вiдсутнi зауваження органiв, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку  

Протягом звiтного перiоду фактiв порушень членами Наглядової ради та Правлiнням АТ "АБ 

"РАДАБАНК" внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяної шкоди Банку або споживачам 

фiнансових послуг, не виявлено. 

 

 

 

 

 

 



 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

       

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Городницький Володимир Iгоревич 4 513 000 22,565 4 513 000 0 

Городницька Тетяна Iгорiвна 12 441 000 62,205 12 441 000 0 

Городницький Iгор Зiновiйович 2 686 000 13,43 2 686 000 0 

Усього 19 640 000 98,2 19 640 000 0 



IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за 

акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / 

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 

акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або 

рівною пороговому значенню пакета акцій 

 

 

1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим 

або рівним пороговому значенню пакета акцій 

№ з/п 

Дата отримання інформації від 

Центрального депозитарію 

цінних паперів або акціонера 

Прізвище, ім'я, по батькові 

фізичної особи або найменування 

юридичної особи власника 

(власників) акцій 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи - 

резидента або код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи - 

нерезидента 

Розмір частки акціонера 

до зміни (у відсотках до 

статутного капіталу) 

Розмір частки акціонера 

після зміни (у відсотках 

до статутного капіталу) 

1 2 3 4 5 6 

1 07.07.2020 Городницька Тетяна Iгорiвна  30,205 62,205 

Зміст інформації: 

07.07.2020р. вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" АТ "АБ "РАДАБАНК" (надалi - Емiтент) було отримано зведений реєстр 

власникiв iменних цiнних паперiв станом на 06.07.2020р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета 

яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства а саме: 

Пакет власника акцiй Городницької Тетяни Iгорiвни збiльшився до 62,2050% статутного капiталу. Вiдбулося пряме збiльшення (набуття) права власностi на пакет акцiй, 

розмiр якого перевищив порогове значення. 

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (набуття) розмiру пакета складав 6 041 000 шт голосуючих акцiй, та становив 30,2050%. 

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни (набуття) розмiру пакета складає 12 441 000 шт. голосуючих акцiй, та становить 62,2050%. 

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або 

перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 

розпорядження акцiями: вiдсутнi. 

В отриманому емiтентом реєстрi вiдсутня iнформацiя, щодо способу змiни розмiру пакету акцiй та дати, коли пороговi значення було досягнуто або перетнуто. 

 

2 07.07.2020 Городницький Володимир Iгоревич  54,565 22,565 

Зміст інформації: 



07.07.2020р. вiд Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" АТ "АБ "РАДАБАНК" (надалi - Емiтент) було отримано зведений реєстр 

власникiв iменних цiнних паперiв станом на 06.07.2020р. Вiдповiдно до отриманої iнформацiї, вiдбулися змiни акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета 

яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй приватного акцiонерного товариства а саме: 

Пакет власника акцiй Городницького Володимира Iгоревича зменшився до 22,5650% статутного капiталу. Вiдбулося пряме зменшення (вiдчудження) права власностi на 

пакет акцiй та зменшено порогове значення. 

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до змiни (вiдчудження) розмiру пакета складав 10 913 000 шт голосуючих акцiй, та становив 54,5650%. 

Розмiр частки власника акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля змiни (вiдчудження) розмiру пакета складає 4 513 000 шт. голосуючих акцiй, та становить 

22,5650%. 

Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм'я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або 

перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) 

розпорядження акцiями: вiдсутнi. 

В отриманому емiтентом реєстрi вiдсутня iнформацiя, щодо способу змiни розмiру пакету акцiй та дати, коли пороговi значення було досягнуто або перетнуто  



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Акцiя проста 

бездокументарна iменна 

20 000 000 10,00 Визначенi законодавчими актами України та Статутом 

АТ "АБ "РАДАБАНК". 

Вiдповiдно до ст.7 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" Статутом Банку передбачено переважне 

право акцiонерiв на придбання акцiй Банку, що 

пропонуються їх власником до вiдчуження (у т.ч. 

продажу) третiй особi. 

нi 

Примітки: 

 





XI. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

01.09.2017 91/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000199095 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

10 20 000 00

0 

200 000 000 100 

Опис 

Простi iменнi акцiї АТ "АБ "РАДАБАНК" (ЄДРПОУ: 21322127, ISIN: UA4000199095) були включенi до Бiржового списку ПрАТ"ФОНДОВА 

БIРЖА"ПЕРСПЕКТИВА" i знаходились у ньому в категорiї позалiстингових. 

У звiтному перiодi торгiвля цiнними паперами Емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснювалась  

Факту лiстингу/делiстингу акцiй Банку у звiтному роцi не було. 

Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював додаткової емiсiї акцiй. 

Станом на 31.12.2018 року затверджений до випуску акцiонерний капiтал Банку складається з  20 000 тис. шт. простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 10 гривень. Акцiонерний капiтал повнiстю сплачений. Усi акцiї мають рiвнi права при голосуваннi.  

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК"РАДАБАНК" 02 

листопада 2018 року (Протокол № 81) прийнято рiшення про змiну найменування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" та типу з публiчного на приватне.  Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до 

вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДРЮОФОПГФ - 29 листопада 2018 року.  

У зв'язку зi змiною найменування емiтента Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку було видано нове свiдоцтво про 

реєстрацiю випуску акцiй реєстрацiйний № 91/1/2017., дата реєстрацiї 01.09.2017р., дата видачi 18.12.2018р. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску 

акцiй вiд 01 вересня 2017 року № 91/1/2017, дата видачi 01 вересня 2017 року, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 

ринку, вважається таким, що анульовано. 

 

 



9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів 

 

Дата випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Вид цінних паперів 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Найменування 

органу, що наклав 

обмеження 

Характеристика обмеження Строк обмеження 

1 2 3 4 5 6 7 

01.09.2017 Нацiональна комiсiя 

з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

UA4000199095 н/д Вiдповiдно до ст.7 Закону України 

"Про акцiонернi товариства" 

Статутом Банку передбачено 

переважне право акцiонерiв на 

придбання акцiй Банку, що 

пропонуються їх власником до 

вiдчуження (у т.ч. продажу) третiй 

особi. 

Вiдповiдно до 

Статуту 

Товариства:протягом 

20 (двадцяти) 

календарних днiв з 

дня отримання 

Банком повiдомлення  

акцiонера про намiр 

вiдчужити (продати) 

свої акцiї. 

 

10. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна вартість 

(грн) 

Загальна 

кількість 

голосуючих 

акцій (шт.) 

Кількість 

голосуючих 

акцій, права 

голосу за 

якими 

обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

01.09.2017 91/1/2017 UA4000199095 20 000 000 10 20 000 000 0 0 

Опис: 

Голосуючi акцiї, права голосу за якими обмежено на загальних зборах емiтента, вiдсутнi.  

Голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi, вiдсутнi. 

 



 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 88 647 103 112 0 0 88 647 103 112 

  будівлі та споруди 49 457 61 264 0 0 49 457 61 264 

  машини та обладнання 19 468 19 040 0 0 19 468 19 040 

  транспортні засоби 8 933 9 870 0 0 8 933 9 870 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 10 789 12 938 0 0 10 789 12 938 

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 88 647 103 112 0 0 88 647 103 112 

Опис 

Об'єкти основних засобiв первiсно визнаються в якостi активiв за 

собiвартiстю (вартiстю придбання), яка включає усi витрати, пов'язанi з 

придбанням, доставкою, монтажем та введенням їх до експлуатацiї. 

Пiсля первiсного визнання основнi засоби оцiнюються за моделлю 

собiвартостi. Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсяця iз 

застосуванням прямолiнiйного методу. Амортизацiя основних засобiв 

нараховується до моменту, коли балансова вартiсть активу досягне 

його лiквiдацiйної вартостi. Протягом 2020 року метод амортизацiї 

основних засобiв Банком не змiнювався. Лiквiдацiйна вартiсть, строки 

корисного використання й методи нарахування амортизацiї 

аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються у разi 

необхiдностi. Перегляд строкiв корисного використання та норм 

амортизацiї також здiйснюється при виявленнi змiн щодо очiкуваних 

економiчних вигод вiд їх використання та належить до повноважень 

постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї. В Банку встановленi 

наступнi строки корисного використання основних засобiв: Будинки i 

споруди зi стiнами iз кам'яних матерiалiв, чи залiзобетону, iнших 

довговiчних матерiалiв  - 360 мiсяцiв 

Будинки i споруди з iнших матерiалiв, капiтальнi вкладення в 

орендованi будинки та споруди  - 240 мiсяцiв 

Передавальнi пристрої  - 180 мiсяцiв 

Автотранспорт, крiм iнкасаторського  - 84 мiсяця 

Автотранспортi iнкасаторськiй  - 72 мiсяця 

Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного 

оброблення iнформацiї, iншi iнформацiйнi системи та пов'язанi з ними 

засоби зчитування або друку iнформацiї, комутатори, маршрутизатори, 

модулi, модеми, монiтори (крiм монiторiв вiдеоспостереження), МФУ, 

принтери, сканери, джерела безперебiйного живлення та засоби їх 

пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, телевiзори, ПОС термiнали  

- 60 мiсяцiв 

Побутовi електроннi, оптичнi, електронно-механiчнi машини, 



телефони, факси, конторське (офiсне) устаткування та обладнання, 

устаткування касових вузлiв, банкiвськi автомати самообслуговування 

(банкомати), iншi машини та обладнання (крiм тих що зазначенi в 

попередньому пунктi  - 96 мiсяцiв 

Iнструменти, прилади та iнвентар  - 60 мiсяцiв 

Системи пожежної, охоронної сигналiзацiї, системи 

вiдеоспостереження та прилади, якi входять до них у т.ч. монiтори 

вiдеоспостереження  - 96 мiсяцiв 

Меблi  - 96 мiсяцiв 

Сейфи (рiзнi) та ящики картотечнi (металевi)  - 144 мiсяця 

Iншi основнi засоби  - 144 мiсяця 

За станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року: 

 - Банк не мав основних засобiв, стосовно яких є передбаченi 

законодавством обмеження щодо володiння, користування та 

розпорядження; 

- Банк не мав основних засобiв та нематерiальних активiв, 

оформленних у заставу; 

- Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних 

засобiв станом на 31 грудня 2020 року складає 20 306 тис.грн.;  

- Банк не мав створених нематерiальних активiв та нематерiальних 

активiв, щодо яких є обмеження права власностi; 

Протягом звiтного перiоду не вiдбувалось збiльшення або зменшення 

вартостi основних засобiв та нематерiальних якi виникають у результатi 

а також у результатi збиткiв вiд зменшення визнаних або створених 

безпосередньо у власному капiталi. 

 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення 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 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 3 391 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 



Інші зобов'язання та забезпечення X 2 541 318 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 2 544 709 X X 

Опис немає 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю  "Аудиторська фiрма 

"Актив-Аудит" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30785437 

Місцезнаходження 03115, Україна, Київський р-н, м.Київ, 

вул. Генерала Наумова, 23-Б 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

2315 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.12.2018 

Міжміський код та телефон (044) 498-56-52 

Факс (044) 521-40-07 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

Опис Надає послуги незалежного 

зовнiшнього аудиту та пiдтвердження 

рiчної фiнансової звiтностi Банку. 

Перелiк iнших аудиторських послуг, 

що надавалися ТОВ "АФ 

АКТИВ-АУДИТ" Банку протягом року: 

1. Договiр на виконання аудиторських 

послуг №980 вiд 14.07.2020р. - 

проведення аудиторської перевiрки 

вiдповiдностi використання коштiв 

Фондiв фiнансування будiвництва, 

управителем яких є Банк (далi - ФФБ), 

вимогам Закону України "Про 

фiнансово-кредитнi механiзми i 

управлiння майном при будiвництвi 

житла та операцiях з нерухомiстю", 

Правил ФФБ та вимогам Нацiонального 

банку України за перiод з 01.01.2020 р. 

по 30.06.2020 р. станом на кiнець дня 

30 червня 2020 року. 

2. Договiр про надання послуг з 

проведення аудиторської перевiрки 

№904 вiд 19.09.2019р. щодо оцiнки 

стiйкостi (оцiнка якостi активiв та 

прийнятностi забезпечення за 

кредитними операцiями) станом на 

01.01.2021 р. вiдповiдно до вимог 

Постанови Правлiння НБУ вiд 22 

грудня 2017 року № 141 "Про 

здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв та 

банкiвської системи України" (з 

урахуванням змiн та доповнень). 

Випадки виникнення конфлiкту 



iнтересiв та/або сумiщення виконання 

функцiй внутрiшнього аудитора Банку 

вiдсутнi. 

Ротацiя аудиторiв у Банку проводилася 

згiдно вимог чинного законодавства. 

Протягом звiтного року, Аудиторська 

палата України не застосовувала 

стягнень до аудитора. Факти подання 

недостовiрної звiтностi Банку, що 

пiдтверджена аудиторським висновком, 

виявлених органами, якi здiйснюють 

державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг у звiтному роцi, не 

виявлено. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Публiчне акцiонерне товариство 

<Нацiональний депозитарiй України> 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., 

Київський р-н, м. Київ, вул. Б. 

Грiнченка, 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

рiш.НКЦПФР №2092 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 363-04-00 

Факс (044) 363-04-00 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть  Центрального 

депозитарiю 

Опис Нацiональний депозитарiй України дiє 

на пiдставi ЗУ <Про депозитарну 

систему України> №  5178-VI вiд 

06.07.2012 р.  

Центральний депозитарiй забезпечує 

формування та функцiонування 

системи депозитарного облiку цiнних 

паперiв. 

Центральний депозитарiй веде 

депозитарний облiк всiх емiсiйних 

цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких 

веде Нацiональний банк України 

вiдповiдно до компетенцiї. 

Надання Центральним депозитарiєм 

послуг, пов'язаних iз провадженням 

депозитарної дiяльностi, проведенням 

ним операцiй у системi депозитарного 

облiку, здiйснення Центральним 

депозитарiєм контролю за 

депозитарними установами. 

ПАТ "НДУ" надає Банку послуги з 

обслуговування випуску цiнних 

паперiв, надання реєстру власникiв 



iменних цiнних паперiв. 

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

<Страхова компанiя <Альянс> 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32495221 

Місцезнаходження 49044, Україна, Дніпропетровська обл., 

- р-н, м.Днiпро, 

бул.Катеринославський,2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АВ  500464 

Найменування 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 056 372-30-20 

Факс 056 372-30-10 

Вид діяльності Код КВЕД 65.12 Iншi види 

страхування, крiм страхування життя 

Опис Добровiльне страхування вiд нещасних 

випадкiв 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО <Страхова компанiя 

<ПЗУ Україна> 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 20782312 

Місцезнаходження 4053, Україна, - р-н, м.Київ,  

вул.Сiчових стрiльцiв,40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АГ 569236 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.05.2013 

Міжміський код та телефон 044 2386238 

Факс 044 2469625 

Вид діяльності Код КВЕД 65.12 Iншi види 

страхування, крiм страхування життя 

Опис Надає послуги з обов'язкового 

страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi Банку як власника 

наземного транспортного засобу 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО <РОЗРАХУНКОВИЙ 

ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ 

РИНКАХ> 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35917889 

Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., 

Шевченкiвськийр-н р-н, м. Київ, 

Шевченкiвськийр-н, вул.Тропiнiна, 7-Г 



Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

АЕ №263463 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.06.2012 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-42 

Факс (044) 48-00-99 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 

ринку-клiринговадiяльнiсть 

Опис ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО <РОЗРАХУНКОВИЙ 

ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ 

РИНКАХ> надає послуги з клiрингу 

зобов'язань за правочинами щодо 

цiнних паперiв та iнших фiнансових 

iнструментiв на пiдставi вiдповiдного 

Договору №4927/01/S вiд 02.02.2015р.  

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <Рюрiк> 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 16480462 

Місцезнаходження 04053, Україна, Київський р-н, м.Київ, 

вул.Сiчових Стрiльцiв, 52 "А" 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

4 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.04.2010 

Міжміський код та телефон (044) 489 65 63 

Факс (044) 383 04 76 

Вид діяльності Рейтингування та надання 

iнформацiйно-аналiтичних i 

консультацiйних послуг у сферi 

рейтингування 

Опис Надання послуг з проведення 

рейтингових оцiнок та надання 

iнформацiйно-аналiтичних послуг. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Нацiональний банк України 

Організаційно-правова форма Орган державної влади 

Ідентифікаційний код юридичної особи 00032106 

Місцезнаходження 01601, Україна, - р-н, м.Київ, вул. 

Iнститутська, 9 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

- 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 253-01-80 



Факс (044) 230-20-33, (044) 253-77-50 

Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального 

банку України 

Опис Нацiональний банк Україн є учасником 

депозитарної системи вiдповiдно до 

статi 13, 17 та 20 Закону України <Про 

депозитарну систему України>, 

рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку вiд 30 

липня 2013 року № 1331 <Про 

особливостi провадження дiяльностi 

Нацiонального банку України як 

учасника депозитарної системи>, 

зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї 

України 20 серпня 2013 року за № 

1431/23963. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне акцiонерне товариство 

<ФОНДОВА 

БIРЖА<ПЕРСПЕКТИВА> 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33718227 

Місцезнаходження 01004, Україна, - р-н, м. Київ, вул. Льва 

Толстого, буд. 9А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

Серiя АВ №483591 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.08.2009 

Міжміський код та телефон (044) 537-62-12; (056) 373-95-94 

Факс (056) 373-95-94 

Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на 

фондовому ринку 

Опис ПрАТ <ФБ <ПЕРСПЕКТИВА> надає 

послуги з органiзацiї торгiвлi цiнними 

паперами та iншими фiнансовими 

iнструментами на фондовiй бiржi. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового 

ринку України" 

Організаційно-правова форма Державна організація (установа, 

заклад) 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21676262 

Місцезнаходження 03150, Україна, - р-н, м.Київ, вул. 

Антоновича, 51, оф. 1206 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

DR/00001/APA 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 18.02.2019 

Міжміський код та телефон (044) 287 56 70 

Факс (044) 287 56 73 



Вид діяльності Провадження дiяльностi з 

оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасникiв фондового ринку 

Опис У звiтному роцi ДУ "АРIФРУ"  

надавала Банку iнформацiйнi послуги з 

оприлюднення регульованої iнформацiї 

вiд iменi учасника фондового ринку 

(Свiдоцтво про включення до Реєстру 

осiб, уповноважених надавати 

iнформацiйнi послуги на фондовому 

ринку реєстрацiйний номер 

DR/00001/APA), а також iнформацiйнi 

послуги з подання звiтностi до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку (Свiдоцтво про 

включення до Реєстру осiб, 

уповноважених надавати iнформацiйнi 

послуги на фондовому ринку 

реєстрацiйний номер DR/00002/ARM 

вiд 18.02.2019) 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

 
Інформація про вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової вартості 

майна або послуг, 

що є предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

вчинення 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди 

на вчинення 

значних 

правочинів в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання 

згоди на вчинення 

значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 03.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

196 000 1 505 564 13,02 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

03.01.2020 08.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/FinasovayaOtc

hotnost/21322127_03.

01.2020.pdf 



депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

Опис: 

03.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 030120-1) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 03.01.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю 196 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 505 564 

тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить - 13,02 %.  

2 03.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

196 000 1 505 564 13,02 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

08.01.2020 08.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/FinasovayaOtc

hotnost/21322127_03.

01.2020.pdf 

Опис: 

03.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 030120-1) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 08.01.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю 196 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 505 564 

тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить - 13,02 %.  

 

3 09.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

155 000 1 505 564 10,29 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

09.01.2020 10.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/LicenziiRazres

heniya/21322127_09.

01.2020.pdf 



банку України 

Опис: 

09.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 090120-1) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 09.01.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю 155 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 505 564 

тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

становить - 10,29 %.  

4 09.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

10.01.2020 10.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/LicenziiRazres

heniya/21322127_09.

01.2020.pdf 

Опис: 

09.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 090120-1) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 10.01.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

5 09.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

11.01.2020 10.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/LicenziiRazres

heniya/21322127_09.

01.2020.pdf 

Опис: 

09.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 090120-1) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 11.01.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 



звiтностi становить - 24,97 %.  

6 20.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

24.01.2020 21.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/FinasovayaOtc

hotnost/21322127_20.

01.2020.pdf 

Опис: 

20.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 200120-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 24.01.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

7 29.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

30.01.2020 30.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/FinasovayaOtc

hotnost/21322127_29.

01.2020.pdf 

Опис: 

29.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 290120-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 30.01.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

8 29.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

31.01.2020 30.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/FinasovayaOtc

hotnost/21322127_29.

01.2020.pdf 



депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

Опис: 

29.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 290120-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 31.01.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

9 29.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

03.02.2020 30.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/FinasovayaOtc

hotnost/21322127_29.

01.2020.pdf 

Опис: 

29.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 290120-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 03.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

10 29.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

04.02.2020 30.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/FinasovayaOtc

hotnost/21322127_29.

01.2020.pdf 



Опис: 

29.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 290120-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 04.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

11 29.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

05.02.2020 30.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/FinasovayaOtc

hotnost/21322127_29.

01.2020.pdf 

Опис: 

29.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 290120-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 05.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

12 29.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

06.02.2020 30.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/FinasovayaOtc

hotnost/21322127_29.

01.2020.pdf 

Опис: 

29.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 290120-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 06.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  



13 29.01.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

07.02.2020 30.01.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/FinasovayaOtc

hotnost/21322127_29.

01.2020.pdf 

Опис: 

29.01.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 290120-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 07.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

14 10.02.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

11.02.2020 11.02.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/LicenziiRazres

heniya/21322127_10.

02.2020.pdf 

Опис: 

10.02.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 100220-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 11.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

15 10.02.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

12.02.2020 11.02.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/LicenziiRazres

heniya/21322127_10.

02.2020.pdf 



саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

Опис: 

10.02.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 100220-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 12.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

16 10.02.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

13.02.2020 11.02.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/LicenziiRazres

heniya/21322127_10.

02.2020.pdf 

Опис: 

10.02.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 100220-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 13.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

17 10.02.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

14.02.2020 11.02.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/LicenziiRazres

heniya/21322127_10.

02.2020.pdf 

Опис: 



10.02.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 100220-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 14.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

18 10.02.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

17.02.2020 11.02.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/LicenziiRazres

heniya/21322127_10.

02.2020.pdf 

Опис: 

10.02.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 100220-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 17.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

19 10.02.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

18.02.2020 11.02.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/LicenziiRazres

heniya/21322127_10.

02.2020.pdf 

Опис: 

10.02.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 100220-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 18.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

20 10.02.2020 Наглядова 

рада АТ 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

19.02.2020 11.02.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u



"АБ"РАДАБА

НК" 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

ploads/LicenziiRazres

heniya/21322127_10.

02.2020.pdf 

Опис: 

10.02.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 100220-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 19.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

21 10.02.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

20.02.2020 11.02.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/LicenziiRazres

heniya/21322127_10.

02.2020.pdf 

Опис: 

10.02.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 100220-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 20.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

22 10.02.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

376 000 1 505 564 24,97 участь у 

тендерi 

Нацiонального 

банку України 

з розмiщення 

депозитних 

сертифiкатiв, а 

саме купiвля 

депозитних 

21.02.2020 11.02.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/LicenziiRazres

heniya/21322127_10.

02.2020.pdf 



сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

Опис: 

10.02.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 100220-3) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв на участь у тендерi 

Нацiонального банку України з розмiщення депозитних сертифiкатiв, а саме купiвлi депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України 21.02.2020р. за ринковою 

процентною ставкою, загальною вартiстю не бiльше 376 000 тис.грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi на 31.12.2018р. становить 1 

505 564 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi становить - 24,97 %.  

23 19.06.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

440 000 1 862 269 23,627 щодо 

залучення 

банком коштiв 

вiд 

Нацiонального 

банку України 

за операцiями 

з 

рефiнансуванн

я за 

Генеральним 

кредитним 

договором, 

укладеним з 

Нацiональним 

банком 

України 

14.08.2020 14.08.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/FinasovayaOtc

hotnost/19062020-1/2

1322127_19.06.2020.

pdf 

Опис: 

19.06.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 190620-1) прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв (у тому числi значних 

правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищує 25 вiдсоткiв, але менша нiж 50  вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої пiдтвердженої рiчної фiнансової звiтностi банку), щодо залучення банком коштiв вiд Нацiонального банку України за операцiями з рефiнансування за 

Генеральним кредитним договором, укладеним з Нацiональним банком України та встановити максимально можливий розмiр зобов'язань за Генеральним кредитним 

договором з Нацiональним банком України у сумi 440 000 000,00 грн. (чотириста сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок), а з урахуванням вартостi пулу заставлених активiв 

(майна) у загальнiй сумi (сума кредиту i сума застави) 930 000 000,00 грн. (дев'ятсот тридцять мiльйонiв гривень 00 копiйок), що в кожний момент часу дiї означеного  

Генерального кредитного договору, складає менше 50 вiдсоткiв вартостi активiв банку за даними останньої пiдтвердженої рiчної фiнансової звiтностi банку. Вартiсть 

активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 862 269 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить - 23,6270 %.  

24 02.11.2020 Наглядова 

рада АТ 

"АБ"РАДАБА

НК" 

450 000 1 862 969 24,15 щодо 

залучення 

банком коштiв 

вiд 

Нацiонального 

банку України 

за операцiями 

16.12.2020 03.11.2020 https://www.radabank

.com.ua/wp-content/u

ploads/FinasovayaOtc

hotnost/03112020/213

22127_02.11.2020.pd

f 



з 

рефiнансуванн

я за 

Генеральним 

кредитним 

договором, 

укладеним з 

Нацiональним 

банком 

України 

Опис: 

02.11.2020 Наглядовою радою АТ "АБ "РАДАБАНК" (протокол № 021120-1) прийнято рiшення про наступне: Надати згоду на вчинення БАНКОМ правочинiв (у тому числi 

значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi БАНКУ), щодо проведення операцiй своп процентної ставки вiдповiдно до Положення про проведення Нацiональним банком України на мiжбанкiвському ринку 

операцiй своп процентної ставки. Встановити та затвердити максимально можливий розмiр максимальної умовної суми за операцiями своп процентної ставки, що можуть 

бути здiйсненi за Генеральним договором з Нацiональним банком України, з урахуванням загальної суми активiв (майна) Банку, включених до гарантiйного фонду на рiвнi 

450 000 000,00 (чотириста п'ятдесят мiльйонiв гривень, 00 копiйок), що менше 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi БАНКУ. 

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 1 862 969 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 

правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить - 24,15%.  



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.12.2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 678 743 634 007 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 972 097 859 709 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 1 023 290 188 505 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 0 0 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 0 0 

Відстрочений податковий актив 1100 456 448 

Гудвіл 1110 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 126 700 114 974 

Інші фінансові активи 1130 0 0 

Інші активи 1140 81 045 65 326 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 2 882 331 1 862 969 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 350 008 0 

Кошти клієнтів 2010 2 146 381 1 500 603 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 0 0 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 3 391 1 285 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 86 110 

Інші фінансові зобов'язання 2080 0 0 

Інші зобов'язання 2090 44 844 51 020 

Субординований борг 2100 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 

їх показників 
2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 

Усього зобов'язань 2999 2 544 709 1 553 018 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 200 000 200 000 

Емісійні різниці 3010 0 0 



Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 22 350 20 290 

Резерви переоцінки 3050 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 115 272 89 661 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та 

вміст їх показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 337 622 309 951 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 2 882 331 1 862 969 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

09.04.2021 року Керівник А.В.Грiгель 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Iсаєва Т.В. тел: (0562) 38-76-95 Головний бухгалтер А.Т.Ахе 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

результати) 
за 2020 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 263 793 236 554 

Процентні витрати 1005 -92 862 -92 815 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 170 932 143 739 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 -71 281 -22 152 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 99 651 121 587 

Комісійні доходи 1040 100 593 74 218 

Комісійні витрати 1045 -26 755 -16 833 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 -198 3 159 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 47 490 19 736 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 6 984 -2 320 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 -183 -75 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 24 -97 

Інші операційні доходи 1170 12 643 11 840 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 -206 386 -160 862 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 

показників 
1390  



Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 

статтями 
1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 

показників 
1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 

статтями 
1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 33 864 50 353 

Витрати на податок на прибуток 1510 -6 193 -9 170 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 27 671 41 183 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 27 671 41 183 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
2000 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2250 0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу,  що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2750 0 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 0 0 



Усього сукупного доходу за рік 2999 27 671 41 183 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 27 671 41 183 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 27 671 41 183 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

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

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 1,38360 2,05920 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 1,38360 2,05920 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
4310 1,38360 2,05920 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 1,38360 2,05920 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

09.04.2021 року Керівник А.В.Грiгель 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Iсаєва Т.В. тел: (0562) 38-76-95 Головний бухгалтер А.Т.Ахе 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2020 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-р

ольо-вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 200 000 0 0 19 360 0 49 409 0 0 268 768 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 200 000 0 0 19 360 0 49 409 0 0 268 768 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 41 183 0 0 41 183 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 930 0 -930 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 200 000 0 0 20 290 0 89 661 0 0 309 951 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 27 671 0 0 27 671 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 2 060 0 -2 060 0 0 0 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

9999 200 000 0 0 22 350 0 115 272 0 0 337 622 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

09.04.2021 Керівник А.В.Грiгель 

 (підпис, ініціали, прізвище) 



Iсаєва Т.В. тел: (0562) 38-76-95 Головний бухгалтер А.Т.Ахе 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2020 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 0 0 

Процентні витрати, що сплачені 1015 0 0 

Комісійні доходи, що отримані 1020 0 0 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

Інші отримані операційні доходи 1100 0 0 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 0 0 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 



Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

09.04.2021 року Керівник А.В.Грiгель 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Iсаєва Т.В. тел: (0562) 38-76-95 Головний бухгалтер А.Т.Ахе 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2020 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 33 864 50 353 

Коригування:    

Знос та амортизація 1030 27 230 18 688 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
1040 93 053 55 064 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 544 29 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 -6 984 2 320 

(Нараховані доходи) 1150 -5 852 -13 104 

Нараховані витрати 1155 -3 985 2 241 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 

діяльності 
1200 -73 138 -4 423 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 2 527 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

1520 67 258 111 169 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 -191 409 -95 406 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 -5 568 -10 161 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 -12 288 3 712 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 350 000 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 649 113 284 668 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 -7 865 4 310 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 3 933 4 105 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 1750 853 175 302 397 



операційної діяльності до сплати податку на прибуток 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 -4 095 -8 815 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
1999 849 080 293 582 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 -974 185 -231 882 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 243 627 221 603 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 -28 353 -28 462 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 141 433 

Придбання нематеріальних активів 2130 -432 -1 006 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
2999 -759 202 -39 314 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
3999 -14 941 -8 657 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 -20 960 21 971 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 53 976 267 582 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 636 815 369 233 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 690 791 636 815 

 

Затверджено до випуску та підписано 



 

09.04.2021 року Керівник А.В.Грiгель 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Iсаєва Т.В. тел: (0562) 38-76-95 Головний бухгалтер А.Т.Ахе 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Примітки до фінансової звітності 
за 2020 рік 

 

1.  
 

Примiтка 1. Iнформацiя про банк 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" зареєстроване Нацiональним 

банком України та унесене до державного реєстру банкiв 03 грудня 1993 року за № 220.  

Найменування Банку: 

Повне: 

українською мовою  -  АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"; 

росiйською мовою   - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

             "АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "РАДАБАНК"; 

англiйською мовою - JOINT STOCK BANK "RADABANK". 

Скорочене: 

українською мовою - АТ "АБ "РАДАБАНК"; 

росiйською мовою   - АО "АБ "РАДАБАНК"; 

англiйською мовою - JOINT STOCK BANK "RADABANK". 

Мiсцезнаходження Банку:  

Юридична адреса Банку: 49069, Україна, м. Днiпро, проспект Олександра Поля, 46 

Поштова адреса Банку: 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Володимира Мономаха, 5 

Станом на 31 грудня 2020 року Банк має 29 вiддiлень, якi розташованi: 13 вiддiлень у м. Днiпро та 

областi, чотири вiддiлення у м. Києвi, три вiддiлення у м. Запорiжжя, по два вiддiлення у мiстах Львiв та 

Хмельницький, по одному вiддiленню у мiстах Одеса, Тернопiль, Черкаси, Вiнниця, Харкiв. 

 

Країна, у якiй зареєстровано Банк:  

Україна. 

Органiзацiйно-правова форма Банку:  

Акцiонерне товариство.  

Банк дiє на пiдставi БАНКIВСЬКОЇ ЛIЦЕНЗIЇ Нацiонального банку України № 166 вiд 14.11.2011 р. 

Банк має ЛIЦЕНЗIЇ  Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на право здiйснення 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку: 

" лiцензiя серiя АД 034429 вiд 13.06.2012р. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть 

з торгiвлi цiнними паперами. Брокерська дiяльнiсть. 

" лiцензiя серiя АЕ 294570 вiд 04.11.2014р. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами. Дилерська дiяльнiсть. 

" лiцензiя серiя АЕ 286562 вiд 08.10.2013р. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - 

депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи. 

АТ "АБ "РАДАБАНК" є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб. Реєстрацiйний номер у 

Фондi гарантування вкладiв фiзичних осiб 119, дата реєстрацiї 02.09.1999р., свiдоцтво учасника Фонду № 

110 вiд 06.11.2012р. 

На пiдставi наданих лiцензiй протягом 2020 року Банк на виконання предмету своєї дiяльностi надавав 

наступнi банкiвськi та фiнансовi послуги:  

1) надання розрахунково-касових послуг клiєнтам в нацiональнiй та iноземних валютах;  

2) ведення кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України та здiйснення операцiй за 

ними; 

3) ведення кореспондентських рахункiв у банках-нерезидентах в iноземних валютах та здiйснення 

операцiй за ними; 

4) залучення коштiв вiд юридичних та фiзичних осiб;  

5) надання кредитiв суб'єктам господарювання та фiзичним особам;  

6) факторинговi операцiї; 

7) надання гарантiй юридичним особам; 

8) надання кредитiв банкiвським установам;  

9) здiйснення операцiй з iноземною валютою та банкiвськими металами, а саме:  



  купiвля, продаж, обмiн готiвкової iноземної валюти;  

  торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України;  

  неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

  торгiвля банкiвськими металами та монетами iноземних держав на валютному ринку України; 

10) здiйснення брокерської, дилерської та депозитарної дiяльностi з цiнними паперами на фондовому 

ринку; 

11) зберiгання цiнностей та надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;  

12) реалiзацiя пам'ятних та ювiлейних монет України; 

13) прийом платежiв за комунальнi послуги та iнших платежiв вiд населення; 

14) переказ та виплата коштiв через системи грошових переказiв "Western Union", "Welsend", 

"MoneyGram International", "RIA Money Transfer", "IBOX MONEY TRANSFER"; 

15) здiйснення iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей; 

16) випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з використанням цих карток; 

17) довiрчi операцiї.  

Частка керiвництва в акцiях Банку вiдсутня. 

Власниками iстотної участi в Банку є фiзичнi особи-резиденти: 

Городницька Тетяна Iгорiвна - пряма участь - 62,21%; 

Городницький Володимир Iгоревич - пряма участь - 22,57% 

   Городницький Iгор Зiновiйович - пряма участь - 13,43%. 

 

 

2.  
 

Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть 

Пiсля стрiмкого обвалу в 2 кварталi 2020 року, спричиненого карантином, економiка України почала 

вiдновлюватись вже в 3 кварталi 2020, перевершивши очiкування бiльшостi економiчних прогнозистiв. 

Однак подальше зростання загальмувалося восени iз другою хвилею коронавiрусної пандемiї та 

посиленням карантинних заходiв як в Українi, так i в iнших європейських країнах. 

Пiд час жорсткого карантину частина товарiв i послуг не споживалися, оскiльки їхня реалiзацiя була 

заборонена або обмежена. Крiм того, через розширення можливостей переходу на дистанцiйну роботу та 

навчання знизився попит на транспортнi послуги, а також на одяг та взуття. Водночас споживання 

продуктiв харчування скорочувалося нижчми темпами, а користування послугами зв'язку, насамперед 

пошти, i купiвля товарiв для дому - навпаки збiльшувалося.  

Вiдповiднi змiни у споживаннi мали певний тиск на цiни як упродовж дiї жорстких карантинних 

обмежень, так i, ймовiрно, пiд час вiдновлення економiки та споживного попиту. У зв'язку з цим виникла 

потреба у вiдстеженнi ширших концепцiй iнфляцiї. Споживча iнфляцiя в Українi пiд кiнець 2020 року 

прискорилася до 5% (проти 4,1% у 2019-ому).  Українська економiка у 2020 роцi скоротилася на 4%, 

проте у гривневому обсязi зросла бiльш як на 5%. Обсяг ВВП України за пiдсумками року становив 4194 

млрд. грн. Це означає, що за скорочення реального ВВП на 4% номiнальний ВВП (тобто грошовий обсяг 

економiки) зрiс на 5,4% через iнфляцiйнi процеси. У структурному розрiзi попиту найсуттєвiшим було 

скорочення iнвестицiй, яке становило 24,4%. Натомiсть споживання домашнiх господарств збiльшилося 

на 1,6%. У галузевому розрiзi найбiльше скорочення доданої вартостi в 2020 роцi зафiксовано у 

готельно-ресторанному бiзнесi (на 28,5%), а також у "iнших видах послуг" (на 23,1%). Тимчасом активнi 

державнi видатки зумовили зростання у будiвництвi на 5,2%. Всупереч загальнiй тенденцiї, зростання 

спостерiгалося також у торгiвлi (+4,9%), охоронi здоров'я (+2,2%), державному управлiннi (+1,5%), 

iнформацiйно-телекомунiкацiйному (+1,3%) та фiнансовому (+1,2%) секторах, а також в операцiях з 

нерухомим майном (+1,2%). 

Епiдемiчна ситуацiя щодо COVID-19 вплинула i на ринок працi. Формат вiддаленої роботи був 

популярним i в минулi роки, але з появою пандемiї частка спiвробiтникiв, що працюють дистанцiйно 

стрiмко зросла. Ситуацiя з можливiстю вiддаленої роботи в Українi була подiбною до iнших країн. 

Зокрема, галузi сектору послуг, такi як IТ або фiнансовi установи, доволi швидко змогли перевести на 

дистанцiйну роботу частину спiвробiтникiв. Натомiсть транспорт або сiльське господарство не могли 

цього зробити через особливостi технологiчних процесiв. Водночас кур'єрськi служби доставки за час 

карантину навiть наростили кiлькiсть працiвникiв, якi не можуть працювати вiддалено. В цiлому банкам 

України вдалося забезпечити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi в умовах карантину, що дає змогу 



прогнозувати банкам i надалi свою дiяльнiсть на основi припущення безперервностi. 

Нацiональний банк враховував дiю зазначених чинникiв у своїх рiшеннях. Так, з огляду на очiкуване 

значне послаблення iнфляцiйного тиску та скорочення дiлової активностi впродовж першої половини 

2020 року, регулятор пришвидшив пом'якшення монетарної полiтики. Облiкова ставка була знижена до 

рекордного рiвня в 6% вже у першому пiврiччi - навiть ранiше, нiж передбачалося торiшнiм сiчневим 

прогнозом. Разом iз вичерпанням багатьох дезiнфляцiйних чинникiв це сприяло досягненню iнфляцiйної 

цiлi наприкiнцi 2020 року.  

Впродовж 2020 року, так само, як i в попереднi роки, українська нацiональна валюта показувала свою 

чутливiсть до новин, пов'язаних iз роботою Нацбанку, з отриманням Україною кредитiв, особливо - 

пiльгових позик вiд МВФ та iнших донорiв. Так, пiсля червневого траншу МВФ громадяни i бiзнес не 

поспiшали купувати долар, очiкуючи його ослаблення - i вiн ослаблювався. Схожий вплив мали 

масштабнi розмiщення облiгацiй, груднева позика вiд ЄС на 600 мiльйонiв євро в рамках програми 

пiдтримки України та ухвалення бюджету-2021, "погодженого з МВФ". 

I навпаки: проблеми зi змiною керiвництва НБУ та затримки з траншами МВФ змушували бiзнес i 

українцiв не поспiшати й не продавати долар, доки гривня не впаде.  

Наразi українська валюта є вiдносно стабiльною, очiкується що цей тренд збережеться на найближчi 

мiсяцi. Якщо ж ситуацiя стане менш сприятливою, прогнозується, що зростання курсу долара стримають 

за рахунок резервiв Нацбанку.  

 

Банкiвський сектор 

Станом на 31 грудня 2020 року лiцензiю Нацiонального банку України мають 74 банкiвськi установи, iз 

них з iноземним капiталом 33 установи (в т. ч. зi 100% iноземним капiталом 22 установи), iз них 

платоспроможних 73 банкiвськi установи. Протягом 2020 року два банки були визнанi 

неплатоспроможними у зв'язку з невиконанням нормативiв капiталу. Хоча частка державних банкiв у 

чистих активах протягом року скоротилася на користь приватних, бiльше половини активiв сектору все 

ще належить державним банкам. Наприкiнцi року двадцять найбiльших банкiв мали понад 90% активiв 

сектора. 

Банкiвський сектор успiшно проходить коронакризу та належним чином виконує свої функцiї. Банки 

увiйшли в перiод пандемiї без помiтних дисбалансiв, достатньо капiталiзованими та високолiквiдними. 

Робота з оздоровлення та пiдвищення стiйкостi банкiвської системи, що проводиться з 2015 року, дала 

позитивний результат. Уперше в iсторiї пiд час кризи банки не стали фактором посилення економiчної 

нестабiльностi. Навпаки вони пiдтримують бiзнес та сприяють вiдновленню економiчного зростання, 

надаючи кредитнi ресурси. З початку року регулятивний капiтал банкiвської системи зрiс на 21%, а 

норматив адекватностi - на 2 вiдсотковi пункти. Це дозволяє банкам повнiстю зберiгати здатнiсть до 

поглинання збиткiв та продовжувати кредитування населення, МСБ та великого бiзнесу. 

Найбiльший внесок у зростання чистих активiв банкiв зробив прирiст державних цiнних паперiв. 

Зростання ОВДП забезпечило двi третини номiнального рiчного приросту чистих активiв та майже 80% у 

IVкварталi 2020р. В останнi днi грудня уряд здiйснив значнi бюджетнi видатки, що збiльшило лiквiднiсть 

банкiв та їхнi вкладення в депозитнi сертифiкати НБУ. Чистi гривневi кредити суб'єктам господарювання 

помiтно зростали у III-IVкварталах пiсля падiння в першому пiврiччi внаслiдок розгортання кризи. 

Найбiльш динамiчно вони зросли в приватних та iноземних банкiв. Обсяги чистих валютних кредитiв 

зменшилися в рiчному вимiрi. Зростання чистого гривневого кредитного портфеля фiзичних осiб у 2020 

роцi рiзко загальмувалося через карантиннi обмеження в першому пiврiччi. У другому пiврiччi значно 

активiзувалося кредитування на купiвлю житла, воно зростало вищими темпами, нiж споживче. 

Середньомiсячнi обсяги нових кредитiв бiльш як подвоїлися i порiвняно з першим пiврiччям 2020, i з 

2019 роком. 

Довiра до банкiвської системи продовжує зберiгатися на високому рiвнi попри коронакризу та зниження 

депозитних ставок до рекордного однознакового рiвня облiкової ставки, вперше в iсторiї. Пiсля 

стрiмкого зниження процентних ставок услiд за облiковою, яка наразi складає 6% рiчних, ставка за 

рiчними депозитами у гривнях в середньому знизилася лише на 0.9% - до 8.7% рiчних. У доларах США 

ставки залишались iсторично низькими - близько 1.3% рiчних. Проте в умовах невизначеностi, 

спричиненої пандемiєю, драйвером зростання були вклади на вимогу -їхнi обсяги зросли на 49% р/р. 

Найiстотнiшим був прирiст у Приватбанку та приватних банках. У пiдсумку в строковiй структурi на 

кiнець року 55.2% гривневих вкладiв становили кошти на вимогу. Хоча значно дешевшi валютнi вклади 

населення протягом IV кварталу й зростали, за результатами року їхнiй обсяг майже не змiнився. Кошти 



суб'єктiв господарювання у гривнi зростали досить стрiмко -34.5% р/р. Найвищим був прирiст гривневих 

коштiв бiзнесу в банках iз приватним капiталом та Приватбанку. Натомiсть валютнi кошти в доларовому 

еквiвалентi в рiчному вимiрi зросли лише на 2.2%, а в IV кварталi - скоротилися. Рiвень доларизацiї 

коштiв клiєнтiв знизився до 38.0% 

Основними досягненнями в українському банкiвському секторi у 2020 роцi є  протистояння пандемiї 

COVID-19 та спричиненiй нею кризi свiтового масштабу, а саме:  

1) Швидка та ефективна реакцiя банкiв на жорсткий карантин, у тому числi обмеження щодо руху 

транспорту. Банки не тiльки прискорили розвиток дистанцiйних iнструментiв взаємодiї з клiєнтами, але й 

миттєво перебудували внутрiшнi процеси та роботу персоналу, значна частина якого з перших днiв 

карантину перейшла на вiддалену роботу. При цьому жоден банк не припиняв обслуговувати клiєнтiв. З 

огляду на вимоги щодо iнформацiйної безпеки, яких дотримуються банки, це далеко не тривiальна 

задача. 

2) Банкiвська система продемонструвала неабияку фiнансову стiйкiсть в кризових умовах. Пiд час 

"гострої фази" у першi тижнi карантину банки без збоїв виконували платежi та видавали кошти клiєнтам, 

що дозволило швидко вгамувати хвилювання та зрештою iстотно наростити залишки клiєнтських коштiв 

на рахунках. 

 

 

3.  
 

Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi 

Основою складання цiєї звiтностi є мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi, якi виданi Радою з 

Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО) та дiйснi станом на 31.12.2020 року. 

Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi складаються з:  

а) Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi;  

б) Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;  

в) Тлумачень КТМФЗ;  

г) Тлумачень ПКТ. 

Фiнансова звiтнiсть Банку складена у нацiональнiй валютi України - Гривнi. Всi статтi звiтностi та 

примiток визначенi у тисячах гривень. Показники прибутку (збитку) на одну акцiю зазначено в гривнях. 

 

 

 

4.  
 

Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики 

4.1. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi: 

Первiсно активи та зобов'язання оцiнюються Банком за справедливою вартiстю, яка як правило, 

вiдповiдає цiнi (собiвартостi) укладеної угоди. В подальшому активи та зобов'язання облiковуються у 

вiдповiдностi до вимог МСФЗ. Принципи облiку окремих активiв та зобов'язань Банку наведенi нижче. 

 

4.2. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. 

Банк визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, 

коли стає стороною контрактних положень щодо цього iнструмента.  

Банк використовує облiк фiнансових активiв та зобов'язань за датою розрахунку тобто за датою, коли 

актив (зобов'язання) надається Банку або Банком. 

Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Банк оцiнює їх за їхньою 

справедливою вартiстю плюс або мiнус, у випадку фiнансового активу або фiнансового зобов'язання, що 

оцiнюється не за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, 

витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи 

фiнансового зобов'язання. 

Коли Банк вперше визнає фiнансовий актив, вiн класифiкує його вiдповiдно вимог МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти". Банк класифiкує фiнансовi активи як такi, що оцiнюються у подальшому або за 

амортизованою собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на основi обох таких чинникiв: 

а) моделi бiзнесу для управлiння фiнансовими активами;  



та 

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу. 

Фiнансовий актив оцiнюють за амортизованою собiвартiстю, якщо виконуються обидвi такi умови: 

" актив утримують в моделi бiзнесу, мета якої - утримування активiв задля збирання контрактних 

грошових потокiв; 

" контрактнi умови фiнансового активу передбачають у певнi дати надходження грошових потокiв, 

якi є лише погашенням основної суми та сплатою вiдсоткiв на непогашену основну суму.  

В iнших випадках фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю. 

Банк класифiкує всi фiнансовi зобов'язання як такi, що у подальшому оцiнюються за амортизованою 

собiвартiстю, користуючись методом ефективного вiдсотка, за винятком таких:  

а) фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у прибутку 

або збитку.  

б) фiнансовi зобов'язання, що виникають, коли передача фiнансового активу не вiдповiдає критерiям для 

припинення визнання або коли застосовується пiдхiд подальшої участi; 

в) контракти фiнансової гарантiї; 

г) зобов'язання надати позику за вiдсотковою ставкою, нижчою нiж ринкова.  

Прибуток або збиток за фiнансовим активом або фiнансовим зобов'язанням, що оцiнюється за 

справедливою вартiстю, визнається у прибутку або збитку, за винятком випадкiв, коли: 

а) вiн є частиною вiдносин хеджування; 

б) вiн є iнвестицiєю в iнструмент капiталу i Банк вирiшив скористатися можливiстю подавати прибутки i 

збитки за таким iнструментом в iншому сукупному доходi; 

в) не є фiнансовим зобов'язанням, призначеним як таке, що оцiнюється за справедливою вартiстю з 

вiдображенням результату переоцiнки у прибутку або збитку, i вiд Банку вимагається подавати впливи 

змiн кредитного ризику зобов'язання у складi iншого сукупного доходу. 

Метод ефективного вiдсотка Банком може не застосовуватися за короткостроковими фiнансовими 

iнструментами строком до 3-х мiсяцiв в зв'язку з тим, що вплив ефективної ставки на визначення 

балансової вартостi iнструменту є несуттєвим (крiм операцiй з короткостроковими iнструментами за не 

ринковими ставками). 

 

4.3. Знецiнення фiнансових активiв 

У зв'язку з набуттям чинностi МСФЗ 9 для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року, 

Банком визначено новий пiдхiд до класифiкацiї фiнансових активiв, що базується на бiзнес-моделi, до 

якої вiдноситься даний актив, та характеристицi його грошових потокiв, впроваджено єдину модель 

знецiнення очiкуваних кредитних збиткiв для оцiнки фiнансових активiв. 

Банк визнає оцiночний резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки за борговими фiнансовими активами, що 

облiковуються за амортизованою собiвартiстю, та борговими фiнансовими активами, що облiковуються 

за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки в iншому сукупному доходi. Оцiночний резерв пiд 

кредитнi збитки Банк оцiнює станом на кожну звiтну дату. 

Якщо станом на звiтну дату кредитний ризик за фiнансовим iнструментом не зазнав значного зростання з 

моменту первiсного визнання, то Банк оцiнює резерв пiд збитки за таким фiнансовим iнструментом у 

розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам (Стадiя 1). 

Банк оцiнює резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у розмiрi, що дорiвнює очiкуваним 

кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, якщо кредитний ризик за таким 

фiнансовим iнструментом значно зрiс iз моменту первiсного визнання (Стадiя 2) або за фiнансовим 

iнструментом об'єктивнi свiдчення знецiнення (дефолт) (Стадiя 3). 

Якщо Банк оцiнив у попередньому звiтному перiодi резерв пiд збитки за фiнансовим iнструментом у 

розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї фiнансового iнструменту, але 

станом на поточну звiтну дату з'ясував, що критерiї визнання значного кредитного ризику бiльше не 

виконуються, то Банк оцiнює резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнює 12-мiсячним очiкуваним 

кредитним збиткам станом на поточну звiтну дату. 

Банк здiйснює аналiз кредитної якостi фiнансових активiв на основi кiлькостi днiв прострочення та 

класифiкує кредитний ризик за наступними дiапазонами: 

Рiвень ризику Кiлькiсть днiв прострочення 

 Операцiї з банками-резидентами та банками-нерезидентами  Операцiї з фiзичними особами

 Операцiї з юридичними особами (у т. ч. фiзичними особами - пiдприємцями) 



Мiнiмальний кредитний ризикпрострочення вiдсутнє  прострочення вiдсутнє прострочення 

вiдсутнє 

Низький кредитний ризик  до 3-х днiв до 7-ми днiв до 30 днiв 

Середнiй кредитний ризик вiд 4 до 15 днiв вiд 8 до 60 днiв вiд 31до 60 днiв 

Високий кредитний ризик вiд 16 до 30 днiв вiд 61до 90 днiв вiд 61до 90 днiв 

Дефолт вiд 31 дня вiд 91 дня вiд 91 дня 

Оцiнка кредитної якостi депозитних сертифiкатiв, емiтованих Нацiональним банком України, та 

облiгацiй внутрiшньої державної позики здiйснюється Банком вiдповiдно до оцiнки, що застосовуються 

до операцiй з банками-резидентами та банками-нерезидентами . 

Для розрахунку зменшення корисностi дебiторської заборгованостi Банк застосовує спрощений пiдхiд та 

формує резерв пiд збитки в розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї. 

Банком розроблено критерiї для виявлення суттєвого збiльшення кредитного ризику та знецiнення 

(дефолту) за кожною зi стадiй, в залежностi вiд типу контрагента (юридичнi особи, фiзичнi особи та 

банки). 

Значення ймовiрностi дефолту коригується залежно вiд прогнозу реалiзацiї сценарiю розвитку економiки, 

що базується на прогнозних макроекономiчних показниках (Mf), зокрема: 

o Реальний ВВП (Real GDP) 

o Поточний платiжний баланс (Current account balance, percent of GDP) 

o ВВП на основi паритету купiвельної спроможностi (ПКС) на душу населення ( gross domestic 

product (at purchasing power parity) per capita) 

o Рiвень безробiття (Unemployment rate) 

Банк оцiнює сукупний вплив майбутнiх економiчних умов на величину очiкуваних кредитних збиткiв 

порiвняно iз ситуацiєю, яка була у перiод, за який розрахованi статистичнi значення iмовiрностi дефолту. 

Коефiцiєнт коригування на макроекономiчнi показники, визначається для кожної групи кредитiв в 

залежностi вiд етапу знецiнення  кредиту з урахуванням сценарного розвитку подiй. 

Для розрахунку параметру ймовiрностi дефолту позичальника (PD) Банк користується рiзними 

джерелами даних:  

- внутрiшнiми даними про досвiд кредитних збиткiв, скоригованими на пiдставi наявних поточних 

даних для врахування впливу поточних умов та формування власних прогнозiв майбутнiх умов, що не 

вплинули на той перiод, якого стосуються iсторичнi данi, а також для вилучення впливу умов 

iсторичного перiоду, що не є доречними для майбутнiх договiрних грошових потокiв; 

- галузевими статистичними даними України та даними дослiджень провiдних свiтових 

рейтингових агентств. 

Банк використовує експертне судження щодо зважання факторiв впливу на пiдсумкове значення PD. 

З метою формування iсторичних даних про кредитнi збитки Банк розподiляє кредитнi операцiї на групи 

фiнансових активiв iз подiбними характеристиками ризику. 

Банк об'єднує кредитнi операцiї юридичних осiб за масштабами дiяльностi клiєнтiв та формує наступнi 

портфелi однорiдних операцiй: портфель малих пiдприємств та портфель великих та середнiх 

пiдприємств. 

Банк об'єднує кредитнi операцiї фiзичних осiб за групами кредитних продуктiв та формує наступнi 

портфелi однорiдних операцiй: портфель овердрафтiв фiзичних осiб, портфель iпотечних кредитiв, 

портфель кредитiв на придбання транспортних засобiв та портфель iнших кредитiв на поточнi потреби 

фiзичних осiб.  

За портфелями однорiдних операцiй юридичних та фiзичних осiб розрахунок коефiцiєнту ймовiрностi 

дефолту позичальника (PD) здiйснюється за єдиним алгоритмом. 

Для визначення параметру ймовiрностi дефолту позичальника (PD) Банк до кожного портфелю 

однорiдних операцiй застосовує статистично-орiєнтований пiдхiд, який базується на минулому досвiдi 

Банку по подiям збитковостi для кожного портфелю. У випадку вiдсутностi або недостатностi досвiду 

збиткiв Банк застосовує досвiд, отриманий зi спецiалiзованих джерел iнформацiї для подiбних портфелiв 

кредитних операцiй. Горизонт iсторичної вибiрки складає 36 мiсяцiв. 

Значення рiвня втрат у випадку дефолту оцiнюється з врахуванням забезпечення. Суми повернення вiд 

реалiзацiї забезпечення враховують їх ринкову вартiсть та становлять рiзницю мiж очiкуваною сумою 

реалiзацiї забезпечення в процесi примусового стягнення та витрат на проведення процесу примусового 

стягнення. Майбутнi грошовi потоки вiд застави дисконтуються з урахуванням часу, необхiдного Банку 

для реалiзацiї застави.  



Банк визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення корисностi), що є необхiдною 

для коригування резерву пiд збитки станом на звiтну дату, до суми, яка має бути визнана згiдно з 

МСФЗ9, як прибуток або збиток вiд зменшення корисностi в прибутку або збитку. 

 

4.4. Припинення визнання фiнансових iнструментiв 

Банк припиняє визнання фiнансового активу тодi i лише тодi, коли: 

" строк дiї контрактних прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу закiнчується, 

або 

" вiн передає фiнансовий актив, i ця передача вiдповiдає критерiям для припинення визнання. 

Банк передає фiнансовий актив тодi i лише тодi, коли вiн: 

" передає контрактнi права на одержання грошових потокiв фiнансового активу;  

або 

" зберiгає контрактнi права на отримання грошових потокiв фiнансового активу, але бере на себе 

контрактне зобов'язання сплатити грошовi потоки одному або кiльком одержувачам за угодою, яка 

вiдповiдає наступним умовам: 

" Банк зберiгає контрактнi права на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу 

("первiсний актив"), але бере на себе контрактне зобов'язання сплатити цi грошовi потоки одному або 

кiльком суб'єктам господарювання ("кiнцевим одержувачам"), то Банк розглядає операцiю як передачу 

фiнансового активу тодi i лише тодi, коли виконуються всi з наведених далi умов: 

" Банк не має зобов'язання сплатити суми кiнцевим одержувачам, доки вiн не отримає еквiвалентнi 

суми вiд первiсного активу; 

" умови контракту про передачу забороняють Банку продавати або надавати у заставу первiсний 

актив, окрiм надання кiнцевим одержувачам як забезпечення зобов'язання сплатити грошовi потоки; 

" Банк має зобов'язання передати будь-якi грошовi потоки, якi вiн отримує вiд iменi кiнцевих 

одержувачiв, без суттєвої затримки.  

" Якщо Банк передає фiнансовий актив, вiн оцiнює, якою мiрою вiн зберiгає ризики та винагороди 

вiд володiння фiнансовим активом (критерiям для припинення визнання). У цьому випадку: 

" якщо Банк передає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то 

Банк має припинити визнання фiнансового активу i визнати окремо як активи або зобов'язання будь-якi 

права та зобов'язання, створенi або збереженi при передачi; 

" якщо Банк зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то 

Банк продовжує визнавати фiнансовий актив; 

" якщо Банк нi передає, нi зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим 

активом, то Банк визначає, чи зберiгає вiн контроль за фiнансовим активом. У цьому випадку: 

" якщо Банк не зберiг контроль, вiн припиняє визнання фiнансового активу i визнає окремо як 

активи чи зобов'язання будь-якi права чи обов'язки, створенi або збереженi при передачi; 

" якщо Банк зберiг контроль, вiн продовжує визнавати фiнансовий актив тiєю мiрою, якою вiн бере 

подальшу участь у фiнансовому активi.  

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю, рiзниця мiж балансовою вартiстю (оцiненою на 

дату припинення визнання) та отриманою компенсацiєю (включаючи будь-який новий отриманий актив 

мiнус будь-яке нове взяте зобов'язання), визнають у прибутку або збитку. 

Банк припиняє визнання фiнансового зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) тодi i лише 

тодi, коли його погашають, тобто коли зобов'язання, визначене у контрактi, виконано, анульовано або 

строк його дiї закiнчується. 

Рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання), 

погашеного або переданого iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю (включаючи будь-якi переданi 

негрошовi активи та прийнятi зобов'язання) визнають у прибутку чи збитку. 

 

4.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

Грошовi кошти Банку складаються з готiвки в касi, коштiв на кореспондентських рахунках в 

Нацiональному банку України та iнших банках, депозитних сертифiкатiв, емiтованих Нацiональним 

банком України, зi строком погашення до 90 днiв, кредитiв "овернайт", що наданi iншим банкам за 

вирахуванням суми сформованого оцiночного резерву пiд кредитнi збитки.  

Кошти, розмiщенi в iнших банках, якi мають встановленi обмеження по їх використанню, та розмiщенi у 

банках, що лiквiдуються, банкiвськi метали у зливках вiдображаються в Звiтi про фiнансовий стан як 



Iншi активи (Примiтка 10).  

Iнформацiю про грошовi кошти та їх еквiваленти наведено у Примiтцi 6.  

Для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв зi статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" 

виключається обсяг сформованих резервiв пiд зменшення корисностi коштiв на кореспондентських 

рахунках в iнших банках вiдповiдно до МСФЗ9 та пiд кредити "овернайт", що наданi iншим банкам. 

 

4.6. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

Кредити вiдносяться до фiнансових активiв з фiксованими або визначеними платежами, якi не мають 

котирувальної цiни на активному ринку.   

Пiд час здiйснення Банком операцiй з кредитування наданi кредити первiсно оцiнюються за 

справедливою вартiстю, включаючи вiдповiднi витрати (доходи) за кредитною угодою. На дату балансу 

кредити оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час 

здiйснення амортизацiї дисконту (премiї) та нарахування процентiв.  

У Звiтi про фiнансовий стан вартiсть кредитiв включає суму основного боргу за кредитами, нарахованi 

проценти та будь-якi дисконти i премiї за ними за вирахуванням суми резервiв пiд кредитнi збитки 

(Примiтка 7).  

У деяких випадках фiнансовий актив вважається кредитно-знецiненим при первiсному визнаннi через те, 

що кредитний ризик є дуже високим, а в разi купiвлi такий актив придбавається зi значним дисконтом. 

При первiсному визнаннi таких активiв Банк включає первiснi очiкуванi кредитнi збитки в оцiнюванi 

грошовi потоки пiд час розрахунку вiдкоригованої на кредитний ризик ефективної ставки вiдсотка за 

фiнансовими активами, якi вважаються пiд час первiсного визнання придбаними або створеними 

кредитно-знецiненими фiнансовими активами.  

Банк приймає на себе зобов'язання кредитного характеру у виглядi наданих фiнансових гарантiй та 

зобов'язань з кредитування.  

Фiнансовi гарантiї - контракт, який вимагає вiд емiтента робити визначенi платежi для вiдшкодування 

утримувачевi збитку, якого вiн зазнає тому, що певний боржник не робить платежi, коли вони пiдлягають 

сплатi, вiдповiдно до первiсних або модифiкованих умов боргового iнструмента. Наданi фiнансовi 

гарантiї первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. На дату видачi гарантiї її справедлива вартiсть 

дорiвнює сумi отриманої комiсiї. В подальшому гарантiї облiковуються за найбiльшою з двох оцiнок: як 

первiсна вартiсть за вирахуванням амортизацiї отриманого комiсiйного доходу, або як суму резерву пiд 

збитки, визначену вiдповiдно МСФЗ 9 Фiнансовi iнструменти. Амортизацiя суми комiсiї здiйснюється 

прямолiнiйним методом протягом строку дiї гарантiї та вiдображається у Звiтi про прибутки i збитки та 

iнший сукупний дохiд, як комiсiйний дохiд вiд надання гарантiй.  

Банк веде облiк сум зобов'язань кредитного характеру на позабалансових рахунках. Структуру i стан 

таких зобов'язань наведено у Примiтцi 27. За безвiдкличними зобов'язаннями з кредитування Банк 

формує резерви у вiдповiдностi до вимог МСФЗ 9.  

На кожну звiтну дату Банк визнає знецiнення кредитiв шляхом щомiсячного формування резервiв за 

рахунок витрат для покриття кредитного ризику. Резерв формується у вiдповiдностi до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

Стан сформованих резервiв за кредитами, що наданi клiєнтам, та їх рух вiдображений у Примiтцi 7. 

Якщо кредитна заборгованiсть визнається Банком безнадiйною заборгованiстю та вiдповiдає критерiям 

припинення визнання, то заборгованiсть списується за рахунок сформованого резерву за рiшенням 

Правлiння Банку.  

Кошти, отриманi в рахунок погашення кредитної заборгованостi, що списана за рахунок вiдповiдних 

резервiв, вiдображаються як дохiд, якщо заборгованiсть списана в минулих роках, або зменшують 

витрати на формування резервiв, якщо заборгованiсть списана в поточному роцi.  

У вiдповiдностi до дiючого законодавства в разi фiнансових труднощiв боржника та необхiднiстю 

створення сприятливих умов для виконання ним зобов'язань за активом Банк може провести процедуру 

фiнансової реструктуризацiї шляхом змiни процентної ставки, часткового прощення боргу, змiни графiка 

погашення боргу (строкiв i сум погашення основного боргу, сплати процентiв/комiсiй), змiни розмiру 

комiсiї тощо. 

У випадку перегляду договiрних грошових потокiв вiд фiнансового активу або їх модифiкацiї в iнший 

спосiб, коли перегляд або модифiкацiя не призводять до припинення визнання такого фiнансового 

активу, Банк перераховує валову балансову вартiсть фiнансового активу заново та визнає прибуток або 

збиток вiд модифiкацiї в прибутку або збитку. Валова балансова вартiсть фiнансового активу 



перераховується заново як теперiшня вартiсть переглянутих або модифiкованих договiрних грошових 

потокiв, дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за фiнансовим активом (або за 

вiдкоригованою на кредитний ризик ефективною ставкою вiдсотка для придбаних або створених 

кредитно-знецiнених фiнансових активiв) Балансову вартiсть модифiкованого фiнансового активу 

коригують iз урахуванням усiх витрат або комiсiй, та амортизуються протягом залишку строку 

погашення модифiкованого фiнансового активу.  

Банк припиняє визнавати первiсний фiнансовий актив i визнає новий фiнансовий актив, якщо 

переглянутi або модифiкованi грошовi потоки, передбаченi договором, призводять до припинення 

визнання первiсного фiнансового активу. Банк визнає на дату модифiкацiї новий фiнансовий актив за 

справедливою вартiстю, ураховуючи витрати на операцiю, пов'язанi зi створенням нового фiнансового 

активу (за винятком нового активу, який облiковується за справедливою вартiстю з визнанням 

переоцiнки через прибутки/збитки), та визначає суму очiкуваних кредитних збиткiв протягом 12 мiсяцiв. 

Банк визнає кумулятивнi змiни в очiкуваних кредитних збитках протягом усього строку дiї фiнансового 

активу, якщо в результатi модифiкацiї виникає новий фiнансовий актив, який є знецiненим пiд час 

первiсного визнання. Банк визнає на дату припинення визнання первiсного фiнансового активу доходи 

або витрати вiд припинення визнання, що дорiвнюють рiзницi мiж балансовою вартiстю первiсного 

фiнансового активу та справедливою вартiстю нового фiнансового активу. 

 

4.7. Iнвестицiї в цiннi папери 

Банк з метою оцiнки та вiдображення в бухгалтерському облiку класифiкує фiнансовi iнвестицiї таким 

чином: 

1) Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

прибутки/збитки. 

До фiнансових iнвестицiй, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 

прибутки/збитки, належать борговi цiннi папери, акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї, утримуванi з метою 

продажу, а також фiнансовi iнвестицiї, якi пiд час первiсного визнання є частиною портфеля фiнансових 

iнструментiв, управлiння якими здiйснюється разом, i щодо яких є свiдчення фактичного отримання 

короткострокового прибутку. 

2) Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через iнший 

сукупний дохiд. 

Банк облiковує в портфелi банку на продаж борговi цiннi папери, акцiї та iншi фiнансовi iнвестицiї, що 

призначенi для отримання контрактних грошових потокiв або продажу.  

3) Фiнансовi iнвестицiї, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю. 

Банк уключає до цiєї категорiї придбанi борговi цiннi папери з фiксованими платежами або з платежами, 

що можна визначити, i фiксованим строком погашення та має намiр отримувати грошовi потоки вiд 

основної заборгованостi та процентiв. 

Банк здiйснює облiк операцiй з купiвлi-продажу фiнансових iнвестицiй за датою розрахунку. Тобто до 

визначеної дати проведення розрахункiв вимоги та зобов'язання за укладеним договором вiдображаються 

на позабалансовому облiку.  

Банк вiдображає в бухгалтерському облiку змiну справедливої вартостi придбаних фiнансових iнвестицiй 

(крiм фiнансових iнвестицiй, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю) у перiод мiж датою 

операцiї та датою розрахунку за рахунками доходiв (для фiнансових iнвестицiй, якi облiковуються за 

справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки) та рахунками капiталу (для 

фiнансових iнвестицiй у портфелi на продаж). 

Банк пiд час первiсного визнання вiдображає в бухгалтерському облiку фiнансовi iнвестицiї, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки за справедливою 

вартiстю без урахування витрат на операцiї. Витрати на операцiї з придбання таких фiнансових 

iнвестицiй вiдображаються за рахунками витрат на дату їх здiйснення. 

Усi iншi фiнансовi iнвестицiї пiд час первiсного визнання оцiнюються за справедливою вартiстю, до якої 

додаються витрати на операцiї. Витрати на операцiї з придбання боргових цiнних паперiв 

вiдображаються за рахунками з облiку дисконту (премiї). 

Банк визнає за борговими цiнними паперами процентний дохiд [нарахування купона, амортизацiю 

дисконту (премiї)] за ефективною ставкою вiдсотка протягом перiоду вiд дати їх придбання до дати 

припинення визнання (продаж, погашення), перекласифiкацiї, крiм боргових цiнних паперiв що 

облiковуються в торговому портфелi банку за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через 



прибутки/збитки. 

Нарахування процентного доходу Банк проводить не рiдше одного разу на мiсяць, та обов'язково на дату 

переоцiнки, перекласифiкацiї або продажу.  

Банк визнає процентний дохiд за борговими цiнними паперами, що оцiнюються за справедливою 

вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки у складi суми переоцiнки справедливої вартостi. 

За борговими цiнними паперами, що оцiнюються за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки 

через прибутки/збитки нарахування процентiв та амортизацiя дисконту або премiї не здiйснюється. Пiд 

час придбання купонних цiнних паперiв з накопиченими процентами банк вiдображає їх в облiку за 

рахунками премiї (дисконту), сума отриманого купона зменшує суму премiї або збiльшує суму дисконту.  

Справедлива вартiсть цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно оформлених ринках, 

визначається за їх бiржовими котируваннями.  

Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери є недоступним, то Банк застосовує для визначення 

справедливої вартостi спостережуванi на ринку вхiднi данi в разi їх наявностi (такi, як котирування на 

аналогiчнi активи або зобов'язання на активних ринках; котирування на iдентичнi активи та зобов'язання 

на неактивних ринках; спостережуванi ставки i кривi дохiдностi тощо або неспостережуванi на ринку 

вхiднi данi (власнi данi Банку - бюджети, прогнози, iсторична iнформацiя про економiчнi показники 

тощо). Якщо данi не доступнi банк застосовує дохiдний метод шляхом визначення теперiшньої вартостi 

майбутнiх грошових потокiв дисконтованих по ставку доходностi цього або аналогiчного цiнного паперу.  

Фiнансовi iнвестицiї, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю, банк вiдображає на кожну 

наступну пiсля визнання дату балансу за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної 

ставки вiдсотка. Як що строк погашення фiнансової iнвестицiї не перевищує 3 мiсяцiв то метод 

ефективної ставки вiдсотка може не застосовуватися. 

Банк за всiма фiнансовими iнвестицiями, крiм тих, що облiковуються за справедливою вартiстю з 

визнанням переоцiнки через прибутки/збитки, здiйснює аналiз на зменшення їх корисностi. Банк визнає 

зменшення корисностi на кожну дату балансу шляхом формування оцiночного резерву.  

Переоцiнка (перерахунок гривневого еквiвалента залишкiв iноземної валюти) за борговими цiнними 

паперами в iноземнiй валютi у зв'язку зi змiною офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют 

здiйснюється в загальному порядку переоцiнки фiнансових активiв та зобов'язань в iноземнiй валютi при 

кожнiй змiнi офiцiйного курсу  Нацiонального банку України.  

Банк припиняє визнання фiнансового активу (цiлком або частково) вiдповiдно до вимог МСФЗ 9 

"Фiнансовi iнструменти" у т. ч. в разi списання активу за  рахунок сформованого резерву. 

Iнформацiю про iнвестицiї в цiннi папери наведено у Примiтцi 8. 

 

 

4.8. Основнi засоби 

Основнi засоби - це матерiальнi об'єкти, що їх утримують для використання у виробництвi або 

постачаннi товарiв чи наданнi послуг для надання в оренду або для адмiнiстративних цiлей, за 

очiкуванням, протягом перiоду, що перевищує один рiк.  

Об'єкти основних засобiв первiсно визнаються в якостi активiв за собiвартiстю  (вартiстю придбання), 

яка включає усi витрати, пов'язанi з придбанням, доставкою, монтажем та введенням їх до експлуатацiї. 

Подальший облiк основних засобiв ведеться за методом  

Пiсля первiсного визнання всi основнi засоби оцiнюються за моделлю собiвартостi. Ця модель оцiнки 

передбачає облiк за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та витрат 

на зменшення корисностi.  

Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсяця iз застосуванням прямолiнiйного методу. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується протягом строку корисного використання до моменту, коли 

балансова вартiсть активу досягне його лiквiдацiйної вартостi. Тест на вiдповiднiсть строку корисного 

використання основних засобiв строку їх очiкуваного використання проводиться Банком кожного року 

на дату проведення рiчної iнвентаризацiї, на 01 листопада.  

Протягом 2020 року метод амортизацiї основних засобiв Банком не змiнювався. 

Станом на кiнець року в Банку встановленi наступнi строки корисного використання основних засобiв за 

групами: 

 

Узагальнена група Строк корисного використання 

Будинки i споруди зi стiнами iз кам'яних матерiалiв, чи залiзобетону, iнших довговiчних матерiалiв



 360 мiсяцiв 

Будинки i споруди з iнших матерiалiв, капiтальнi вкладення в орендованi будинки та споруди 240 

мiсяцiв 

Передавальнi пристрої 180 мiсяцiв 

Автотранспорт, крiм iнкасаторського 84 мiсяця 

Автотранспортi iнкасаторськiй 72 мiсяця 

Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення iнформацiї, iншi 

iнформацiйнi системи та пов'язанi з ними засоби зчитування або друку iнформацiї, комутатори, 

маршрутизатори, модулi, модеми, монiтори (крiм монiторiв вiдеоспостереження), МФУ, принтери, 

сканери, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж, 

телевiзори, ПОС термiнали 60 мiсяцiв 

Побутовi електроннi, оптичнi, електронно-механiчнi машини, телефони, факси, конторське (офiсне) 

устаткування та обладнання, устаткування касових вузлiв, банкiвськi автомати самообслуговування 

(банкомати), iншi машини та обладнання (крiм тих що зазначенi в попередньому пунктi 96 мiсяцiв 

Iнструменти, прилади та iнвентар 60 мiсяцiв 

Системи пожежної, охоронної сигналiзацiї, системи вiдеоспостереження та прилади, якi входять до них у 

т.ч. монiтори вiдеоспостереження 96 мiсяцiв 

Меблi 96 мiсяцiв 

Сейфи (рiзнi) та ящики картотечнi (металевi) 144 мiсяця 

Iншi основнi засоби 144 мiсяця 

 

В разi придбання основних засобiв, що були у використаннi, за рiшенням управлiнського персоналу 

строк корисного їх використання може бути зменшено до 20 вiдсоткiв вiд визначеного строку для нових 

основних засобiв вiдповiдної групи. 

На дату проведення рiчної iнвентаризацiї (на 01 листопада 2020 року) Банком проведено тест на 

зменшення корисностi основних засобiв. 

У Примiтцi 9 наведено структуру i змiни в основних засобах на протязi 2019 та 2020 рокiв.  

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується у розмiрi 100% у першому 

мiсяцi використання об'єкта.  

Витрати на амортизацiйнi вiдрахування включаються до Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний 

дохiд. 

Витрати на ремонт та технiчне обслуговування основних засобiв вiдображаються у Звiтi про прибутки i 

збитки та iнший сукупний дохiд у перiодi, в якому такi витрати були понесенi, та включаються до статтi 

"Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати", крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають капiталiзацiї. 

Доходи та витрати вiд вибуття визначаються шляхом порiвняння суми виручки та балансової вартостi i 

включаються до складу доходiв або витрат. 

Активи у виглядi основних засобiв пiд заставу зобов'язань Банком не надавались.  

 

4.9. Нематерiальнi активи 

Нематерiальний актив - немонетарний актив, який не має фiзичної субстанцiї та може бути 

iдентифiкований. 

При визнаннi нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю (фактично понесеним  витратам на їх 

придбання). 

В подальшому нематерiальнi активи оцiнюються по собiвартостi за вирахуванням будь-якої послiдуючої 

накопиченої амортизацiї та будь-яких збиткiв вiд знецiнення. 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються щомiсяця, iз 

застосуванням прямолiнiйного методу, який передбачає рiвномiрне списання первiсної вартостi до 

лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання об'єкта, при цьому лiквiдацiйна вартiсть 

дорiвнює "нулю". Такi активи аналiзуються на предмет знецiнення у разi наявностi ознак можливого 

знецiнення нематерiального активу. Строк корисного використання для об'єктiв групи "Нематерiальнi 

активи" складає вiд 2 до 20 рокiв.  

Якщо немає передбачуваного обмеження перiоду, протягом якого нематерiальний актив буде (за 

очiкуванням) генерувати надходження чистих грошових потокiв Банк визначає, що цей актив має 

невизначений строк корисної експлуатацiї. Амортизацiя за таким нематерiальним активом не 

нараховується. Щорiчно на дату проведення рiчної iнвентаризацiї, строк корисної експлуатацiї 



нематерiального активу з невизначеним строком корисної експлуатацiї переглядається, щоб визначати, 

чи продовжують i надалi iснувати подiї та обставини, що пiдтверджують оцiнку невизначеного строку 

корисної експлуатацiї цього активу.  

Строки та порядок амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного використання 

аналiзується щорiчно, як правило при проведеннi рiчної iнвентаризацiї. Протягом 2020 року метод i 

норми амортизацiї нематерiальних активiв не змiнювались.  

Коригування строкiв корисного використання нематерiальних активiв у звiтному роцi не вiдбувались. У 

складi нематерiальних активiв Банк має актив з невизначеним строком користування у виглядi 

паушального платежу за укладеним лiцензiйним договором на використання торговельної марки VISA та 

вартiсть безстрокових лiцензiй на проведення деяких видiв пiдприємницької дiяльностi. Тестування 

нематерiальних активiв з невизначеним строком користування на визначення чи продовжують i надалi 

iснувати подiї та обставини, якi пiдтверджують оцiнку невизначеного строку проводиться Банком 

кожного року на дату проведення рiчної iнвентаризацiї, на 01 листопада. 

Визнання нематерiального активу припиняється при його вибуттi або коли вiд його використання та 

послiдуючого вибуття Банк не очiкує нiякi економiчнi вигоди. Прибутки та збитки, що виникають при 

цьому, розраховуються як рiзницi мiж чистими надходженнями вiд вибуття та балансовою вартiстю 

активу. 

Iнформацiя про нематерiальнi активи наведена у Примiтцi 9. 

 

4.10. Оренда, за якою банк виступає орендодавцем та/або орендарем. 

Банк як орендар оцiнює договiр лiзингу (оренди) в цiлому або окремi компоненти як договiр оренди, 

якщо виконуються такi критерiї: 

- актив є iдентифiкованим; 

- лiзингоодержувачу (орендарю) передається право отримувати практично всi економiчнi вигоди 

вiд використання iдентифiкованого активу протягом усього перiоду використання активу; 

- орендарю передається право визначати спосiб використання активу протягом усього перiоду 

використання в обмiн на компенсацiю; 

- орендодавець не має iстотного права замiни активу протягом строку його використання. 

Банк визначає строк оренди, як невiдмовний перiод оренди разом з: 

- перiодами, на якi розповсюджуються право продовження оренди у випадку, якщо орендар 

обгрунтовано впевнений в тому, що вiн скористається такою можливiстю; 

- перiодами, на якi розповсюджуються право припинити дiю оренди, якщо орендар обгрунтовано 

впевнений в тому, що вiн не скористається такою можливiстю. 

Банк переглядає строк оренди, якщо пiсля настання значної подiї або значної змiни обставин, яка 

контролюється орендарем та впливає на те, чи є орендар обгрунтовано впевненим у тому, що вiн реалiзує 

можливiсть, яка ранiше не була включена у його визначення строку оренди, або що вiн не реалiзує 

можливiсть, яка ранiше була включена у його визначення строку оренди. 

Банк не визнає договiр орендою (не застосовує МСФЗ 16) у разi короткострокової оренди або оренди, за 

якою базовий актив має низьку вартiсть (малоцiнний базовий актив), i не вiдображає в облiку актив з 

прав користування та орендне зобов'язання. 

До короткострокової оренди вiдноситься оренда, яка на дату початку оренди має строк оренди 12 мiсяцiв 

або менше. Оренда, яка мiстить можливостi придбання, не є короткостроковою орендою.  

Орендар визнає новий договiр оренди, якщо вiдбулася модифiкацiя договору короткострокової оренди, 

або сталася будь-яка змiна строку цiєї оренди, яку Банк облiковував, як виключення з застосування 

МСФЗ 16. 

До малоцiнного базового активу вiдноситься: 

- примiщення, що орендується загальною площею не бiльше 6 кв.м.; 

- окремi об'єкти рухомого майна, як що вартiсть аналогiчних нових за характеристиками об'єктiв на 

дату укладення договору оренди не перевищує 100000 грн.   

Банк визнає оренднi платежi витратами на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди, якщо 

застосовує звiльнення вiд визнання оренди у вiдповiдностi до МСФЗ 16. 

Банк облiковує компоненти договору, якi є орендою окремо вiд компонентiв договору, що не пов'язанi з 

орендою. 

Для оренди примiщень та нерухомого майна, умовами договорiв, яких не передбачається окрема 

компенсацiя комунальних та експлуатацiйних послуг, Банк, як орендар, застосовує спрощення та 



облiковує всi компоненти цих договорiв, як один компонент оренди.  

Банк, як орендар, на дату початку оренди визнає актив з права користування та зобов'язання з оренди 

(орендне зобов'язання). 

Орендар на дату початку оренди визнає орендне зобов'язання за теперiшньою вартiстю орендних 

платежiв, не сплачених на таку дату (Примiтка 14). Орендар дисконтує платежi за право користування 

базовим активом протягом строку оренди (оренднi платежi), застосовуючи ставку вiдсотка, яка 

передбачена в договорi оренди. Як що у договорi ставку не передбачено, Банк застосовує ставку 

додаткового запозичення орендаря, яка вiдповiдає ставцi за якою Банк намагається залучати кошти на 

вiдповiдний строк.  Ставка додаткового запозичення визначається на пiдставi судження фахiвцiв банку 

та затверджується вiдповiдним органом Банку. Для визначення ставки запозичень за строками 

користування базовим активом, Банком застосовується наступна шкала: 

- до 1 року (включно); 

- вiд 1 до 2 рокiв (включно); 

- вiд 2 до 3 рокiв (включно); 

- вiд 3 до 5 рокiв (включно); 

- вiд 5 рокiв.  

Орендар пiсля дати початку оренди оцiнює орендне зобов'язання таким чином: 

збiльшуючи балансову вартiсть для вiдображення процентiв за орендним зобов'язанням; 

зменшуючи балансову вартiсть для вiдображення сплачених орендних платежiв; 

переоцiнюючи балансову вартiсть для вiдображення переоцiнки, модифiкацiї оренди або перегляду по 

сутi фiксованих орендних платежiв. 

Орендар вiдображає у бухгалтерському облiку нарахування процентних витрат за орендним 

зобов'язанням, як витрати перiоду. Проценти нараховуються щомiсяця як правило у день, що передує 

платежу та останнiй робочий день мiсяця.  

Орендар пiсля дати початку оренди визнає iншими операцiйними витратами змiннi оренднi платежi, що 

не включенi в оцiнку орендного зобов'язання у тому перiодi, в якому сталося подiя чи певнi умови, якi 

спричинили здiйснення таких платежiв (та тi, якi не залежать вiд iндексу та ставки).  

Орендар на кожну звiтну дату оцiнює орендне зобов'язання, дисконтуючи переглянутi оренднi платежi з 

використанням переглянутої ставки дисконтування, якщо виконуються будь яка з умов: 

змiна строку оренди (включаючи у зв'язку з переглядом ймовiрностi виконання опцiону на продовження 

або дострокового припинення оренди; 

змiна оцiнки можливостi придбання базового активу (у разi використання можливостi придбання); 

змiна платежiв, обумовлена змiною плаваючої процентної ставки. 

Орендар здiйснює переоцiнку орендного зобов'язання з використанням незмiнної ставки дисконтування в 

таких випадках: 

змiна сум, якi, як очiкується, будуть сплаченi за гарантiєю лiквiдацiйної вартостi; 

змiна майбутнiх орендних платежiв внаслiдок змiни iндексу або ставки, що використовуються для 

визначення таких платежiв. 

Орендар визначає переглянутi оренднi платежi для решти строку оренди, застосовуючи ставку вiдсотка 

на дату початку оренди. 

Орендар визнає суму переоцiнки орендного зобов'язання як коригування активу з права користування 

(окрiм випадку зменшення балансової вартостi активу з права користування до нуля). У випадку, коли 

балансова вартiсть активу з права користування зменшилася до нуля та вiдбувається подальше 

зменшення орендного зобов'язання, то орендар визнає решту суми у складi прибутку або збитку. 

Банк для подальшої оцiнки активу з права користування застосовує модель облiку за первiсною вартiстю 

(собiвартiстю). Банк оцiнює актив з права користування за собiвартiстю з вирахуванням будь-якої 

накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв внаслiдок зменшення корисностi, та з 

коригуванням на будь-яку переоцiнку орендного зобов'язання.  

Орендар здiйснює облiк активу з права користування пiсля первiсного визнання у порядку, аналогiчному 

до порядку облiку основних засобiв та нематерiальних активiв (Примiтка 9).. 

Банк щомiсячно амортизує актив з права користування вiд дати початку оренди до кiнця строку 

корисного використання базового активу, якщо оренда передає орендарю право власностi на базовий 

актив наприкiнцi строку оренди  або якщо собiвартiсть активу з права користування вiдображає факт, 

що орендар скористається можливiстю його придбати. За iнших умов орендар амортизує актив з права 

користування з дати початку оренди до бiльш ранньої з двох таких дат: кiнець строку корисного 



використання активу з правом використання та кiнець строку оренди.  

Банк один раз на мiсяць, вiдображає в бухгалтерському облiку нараховану суму амортизацiї активу з 

права користування (крiм активу з права користування, базовим активом якого є iнвестицiйна 

нерухомiсть, що облiковується банком за справедливою вартiстю) з вiдображенням у прибутках та 

збитках за прямолiнiйним методом. Для практичного застосування амортизацiя активу в перше 

проводиться у мiсяцi наступному за  мiсяцем визначення права користування та закiнчується у мiсяцi 

визначеному, як кiнець амортизацiї.  

Орендар облiковує модифiкацiю договору оренди як окрему оренду, якщо виконуються обидвi такi 

умови: 

модифiкацiя розширює сферу застосування договору оренди, з додаванням права на використання одним 

або декiлькома базовими активами; 

вiдшкодування за оренду збiльшується на величину, спiвмiрну з цiною окремого договору на збiльшений 

обсяг, а також на вiдповiднi коригування такої цiни, що вiдображають обставини конкретного договору. 

Орендар не припиняє визнавати актив з права користування та орендне зобов'язання за дiючим 

договором оренди, i облiковує модифiкацiю як окремий договiр оренди, не пов'язаний з дiючим 

договором. 

Орендар вiдображає в бухгалтерському облiку модифiкацiю договору оренди, яка не є окремим 

договором на дату набрання чинностi модифiкацiєю оренди (змiна строку оренди, змiна суми орендного 

платежу, зменшення кiлькостi орендованого майна та iн.), таким чином: 

розподiляє компенсацiю, зазначену у модифiкованому договорi оренди; 

визначає строки модифiкованої оренди; 

переоцiнює орендне зобов'язання шляхом дисконтування переглянутих орендних платежiв з 

використанням переглянутої ставки дисконту. Переглянута ставка дисконту визначається як припустима 

ставка вiдсотка в орендi для решти строку оренди, якщо таку ставку легко визначити, або як ставка 

додаткових запозичень орендаря на дату набрання чинностi модифiкацiєю оренди, якщо припустиму 

ставку вiдсотка в орендi не можна легко визначити. 

Модифiкацiя, яка зменшують сферу дiї договору оренди (зменшення кiлькостi об'єктiв оренди, 

зменшення орендованої площi та iн.) зменшує балансову вартiсть активу з права користування на суму 

часткового або повного припинення.  Сума зменшення активу та зобов'язання (з врахуванням 

накопиченого зносу) пропорцiйно розмiру зменшення об'єкта оренди, списується з балансу Банка. 

Ризниця мiж балансовою вартiстю списання активу з права користування та зобов'язання з оренди 

визнається у прибутку або збитку. 

Орендар вiдображає в бухгалтерському облiку коригування активу з права користування з урахуванням 

усiх iнших (крiм тих, якi зменшують сферу дiї оренди) модифiкацiї договору оренди, якi не є окремим 

договором, здiйснюючи коригування активу з права користування та орендного зобов'язання.     

Витрати Банка як орендаря, що пов'язанi з полiпшенням об'єкта основних засобiв, що орендується, 

вiдображаються у складi "Iнших необоротних активах" (Примiтка 11). Сума завершеного полiпшення 

амортизується Банком щомiсяця протягом найменшого зi строку: строку невiдмовного перiоду оренди 

або строку корисного використання базового активу. 

Банк, як орендодавець класифiкує кожен свiй договiр оренди або як операцiйну оренду, або як фiнансову 

оренду. 

Орендодавець класифiкує як фiнансову оренду, якщо вона передає в основному всi ризики та вигоди, 

пов'язанi з правом власностi на базовiй актив. 

Орендодавець класифiкує як операцiйну оренду, якщо вона не передає в основному всi ризики та вигоди 

щодо права власностi на базовий актив. 

Орендодавець використовує критерiї, якi окремо або в поєднаннi обумовлюють класифiкацiю оренди як 

фiнансової: 

наприкiнцi строку дiї оренди право власностi на базовий актив переходять до орендаря; 

орендар має право придбати базовий актив за цiною, яка значно нижча вiд справедливої вартостi на дату 

реалiзацiї цього права, а на початку строку оренди є обгрунтована впевненiсть у тому, що це право буде 

реалiзовано; 

строк дiї оренди становить бiльшу частину строку корисного використання базового активу навiть за 

умови, що право власностi не передаватиметься; 

на початку строку дiї оренди теперiшня вартiсть мiнiмальних орендних платежiв майже дорiвнює 

справедливiй вартостi базового активу, переданого в оренду; 



базовi активи, переданi в оренду, мають спецiалiзований характер, що лише орендар має право 

користуватися ними без суттєвих модифiкацiй. 

Орендодавець здiйснює класифiкацiю оренди на дату початку оренди, i повторно переглядає лише у разi 

модифiкацiї оренди. Змiна оцiнки або змiни обставин не ведуть до нової класифiкацiї оренди. 

Орендодавець на початок строку оренди визнає активи, якi наданi у фiнансову оренду як наданий кредит 

[фiнансовий лiзинг (оренда)] в сумi чистої iнвестицiї в оренду, i припиняє визнання об'єкта фiнансового 

лiзингу (оренди). Орендодавцем розраховується чиста iнвестицiя в оренду як теперiшня вартiсть 

орендних платежiв та теперiшня вартiсть негарантованої лiквiдацiйної вартостi активу, дисконтована з 

застосуванням припустимої ставки вiдсотка, що передбачена в договорi. Первiснi прямi витрати 

включаються до первiсної оцiнки чистої iнвестицiї. Припустима ставка вiдсотка в орендi має визначатися 

так, що первiснi прямi витрати включаються автоматично у чисту iнвестицiю в оренду, i  окремо не 

додаються. 

Для орендодавця оренднi платежi також включають будь-якi гарантiї лiквiдацiйної вартостi, наданi 

орендодавцю орендарем, стороною, пов'язаною з орендарем, або третьою стороною, не пов'язаною з 

орендодавцем, i здатною з фiнансової точки зору виконувати зобов'язання за гарантiєю. Оренднi платежi 

не включають платежi, вiднесенi на компоненти, що не пов'язанi з орендою. 

Орендодавець визнає фiнансовий дохiд протягом строку оренди на основi моделi, яка вiдображає сталу 

перiодичну норму прибутковостi на чистi iнвестицiї орендодавця в оренду. Орендодавець до чистої 

iнвестицiї в оренду застосовує вимоги МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" щодо зменшення корисностi 

шляхом формування резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки. 

Орендодавець облiковує модифiкацiю договору фiнансової оренди як окремий договiр, якщо 

виконуються обидвi такi умови: 

модифiкацiя розширює сферу дiї оренди, додаючи право на використання одного або бiльше базових 

активiв; та 

компенсацiя за оренду зростає на суму, зiставну з окремо взятою цiною розширення сфери дiї оренди, та 

вiдповiдними коригуваннями такої окремо взятої цiни для вiдображення обставин конкретного договору. 

Орендодавець облiковує модифiкацiю залежно вiд класифiкацiї модифiкованого договору оренди: 

якщо оренда була б класифiкована як операцiйна i ця модифiкацiя була б чинною на дату початку дiї 

оренди, тодi орендодавець облiковує модифiкацiю як нову оренду з дати набрання чинностi модифiкацiї 

оренди. Орендодавець оцiнює балансову вартiсть базового активу як чисту iнвестицiю в оренду 

безпосередньо перед датою набрання чинностi модифiкацiї; 

якщо оренда була б класифiкована як фiнансова i ця модифiкацiя була б чинною на дату початку оренди, 

орендодавець облiковує чисту iнвестицiю в оренду, застосовуючи вимоги МСФЗ 9 "Фiнансовi 

iнструменти". 

Орендодавець вiдображає об'єкт фiнансового лiзингу (оренди), який йому повертається за умовами 

договору, на суму негарантованої лiквiдацiйної вартостi та облiковує їх на вiдповiдних рахунках з облiку 

основних засобiв та нематерiальних активiв.  

Орендодавець облiковує необоротнi активи, переданi в операцiйну оренду, за балансовими рахунками з 

облiку вiдповiдних основних засобiв та нараховує амортизацiю вiдповiдно до правил облiку основних 

засобiв. 

Орендодавець визнає оренднi платежi вiд операцiйної оренди як дохiд на прямолiнiйнiй основi.  

Орендодавець включає первiснi прямi витрати, якi понесенi при укладаннi договору про операцiйну 

оренду, до балансової вартостi базового активу та визнає їх витратами протягом строку оренди на такiй 

самiй основi, як i дохiд вiд оренди. 

Зменшення корисностi базових активiв в операцiйнiй орендi орендодавець здiйснює вiдповiдно до 

подiбних активiв банку. 

Орендодавець повторно аналiзує критерiї класифiкацiї операцiйної оренди на дату модифiкацiї оренди. 

Орендодавець облiковує модифiкацiю операцiйної оренди як новий договiр оренди з дати набрання 

чинностi модифiкацiї, якщо вона вiдповiдає критерiям визнання оренди. Орендодавець враховує всi 

платежi в рахунок здiйсненої попередньої оплати чи нарахованi оренднi платежi, пов'язанi з первiсною 

орендою як частину орендних платежiв за новою орендою. 

 

 

 

4.11. Похiднi фiнансовi iнструменти 



Банком проводилися операцiї з похiдними фiнансовими iнструментами, а саме укладалися угоди за 

валютними своп контрактами. Похiднi фiнансовi iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю.  

Операцiї з купiвлi-продажу однiєї валюти та банкiвських металiв за iншу валюту на умовах зворотного 

викупу (валютний своп) у бухгалтерському облiку вiдображаються за позабалансовими рахунками, як 

вимоги щодо отримання однiєї валюти та банкiвських металiв i зобов'язання з поставки iншої валюти та 

банкiвських металiв. При здiйсненнi розрахункiв за першою конверсiйною операцiєю Банк одночасно 

виконує зворотнi проводки за позабалансовими рахунками з облiку цiєї конверсiйної операцiї в балансi 

Банку. Облiк за другою конверсiйною операцiєю Банк продовжує здiйснювати за позабалансовими 

рахунками до повного виконання умов контракту. Переоцiнка до справедливої вартостi за другою 

конверсiйною операцiєю проводиться не рiдше одного разу на мiсяць на кожну дату звiтного балансу та 

на дату закриття угоди. Результат за операцiями вiдображається у Звiтi про прибутки та збитки та iнший 

сукупний дохiд Банку. 

 

4.12. Залученi кошти 

Залученi кошти є фiнансовими зобов'язаннями Банку. До залучених коштiв, у вiдповiдностi до статей 

Звiту про фiнансовий стан вiдносяться Кошти банкiв (Примiтка 11), Кошти клiєнтiв (Примiтка 12) та Iншi 

фiнансовi зобов'язання (Примiтка 14). За строком погашення залученi кошти розподiляються на поточнi 

зобов'язання, короткостроковi та довгостроковi зобов'язання. 

Банк визнає фiнансовi зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли стає стороною 

контрактних положень щодо цього iнструмента. Первiсно фiнансовi зобов'язання оцiнюються за їх 

справедливою вартiстю яка, як правило, складається з цiни контракту та суми витрат пов'язаних з його 

укладенням.  

Подальший облiк фiнансових зобов'язань Банк веде за амортизованою собiвартiстю, користуючись 

методом ефективного вiдсотка, крiм випадкiв передбачених МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти". За 

поточними та короткостроковими фiнансовими зобов'язаннями, строком до 3-ох мiсяцiв, метод 

ефективного вiдсотка може не застосовується (крiм фiнансових зобов'язань, залучених за не ринковими 

умовами).  

Витрати за залученими фiнансовими зобов'язаннями вiдображаються у Звiтi про прибутки i збитки та 

iнший сукупний дохiд, як процентнi витрати. 

Банк вилучає фiнансове зобов'язання (або частину фiнансового зобов'язання) зi свого звiту про 

фiнансовий стан тодi i лише тодi, коли його погашають, тобто, коли зобов'язання, визначене у контрактi, 

виконано, анульовано або строк його дiї закiнчується. 

Обмiн борговими iнструментами мiж iснуючим позичальником та позикодавцем на суттєво вiдмiнних 

умовах облiковують, як погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового 

зобов'язання. Подiбно до цього, значну змiну умов iснуючого фiнансового зобов'язання або його частини 

(незалежно вiд того, чи вiдбувається вона внаслiдок фiнансових труднощiв боржника) облiковують як 

погашення первiсного фiнансового зобов'язання та визнання нового фiнансового зобов'язання. 

Рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов'язання (або частини фiнансового зобов'язання), 

погашеного або переданого iншiй сторонi, та сплаченою компенсацiєю (включаючи будь-якi переданi 

негрошовi активи та прийнятi зобов'язання), у т.ч. в разi дострокового припинення договору, визнають у 

прибутку чи збитку як Iншi операцiйнi доходи (витрати). 

 

4.13. Забезпечення та умовнi зобов'язання  

Забезпечення - зобов'язання з невизначеним строком або сумою. Забезпечення визнаються як 

зобов'язання (якщо, що їх можна достовiрно оцiнити), оскiльки вони є iснуючим зобов'язанням i 

ймовiрно, що погашення цього зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди. Забезпечення Банк визнає, якщо:  

a) має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї;  

б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для i 

виконання зобов'язання;  

в) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. 

Умовне зобов'язання це можливе зобов'язання, яке виникає внаслiдок минулих подiй i iснування якого 

пiдтвердиться лише пiсля того, як вiдбудеться або не вiдбудеться одна чи кiлька невизначених майбутнiх 

подiй, не повнiстю контрольованих суб'єктом господарювання або iснуюче зобов'язання, яке виникає 

внаслiдок минулих подiй, але не визнається, оскiльки немає ймовiрностi, що вибуття ресурсiв, котрi 



втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для погашення зобов'язання або суму зобов'язання 

не можна оцiнити достатньо достовiрно. Умовнi зобов'язання не визнаються як зобов'язання, тому що 

вони є або можливими зобов'язаннями (оскiльки ще слiд пiдтвердити, чи має суб'єкт господарювання 

iснуюче зобов'язання, яке може спричинити вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди), 

або iснуючим зобов'язанням, яка не вiдповiдає критерiям визнання (оскiльки вiдсутня ймовiрнiсть 

вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, необхiдного для погашення зобов'язання, або 

ж сума зобов'язання не може бути оцiнена з достатньою достовiрнiстю). 

Станом на звiтну дату банк переглядає суму умовних зобов'язань та сформованих забезпечень.  

Станом на звiтну дату банком сформоване забезпечення за майбутнiми витратами на сплату вiдпусток 

працiвникiв банку (Примiтка 15) та витрат за судовими позовами про стягнення грошових коштiв у яких 

банк є вiдповiдачем (Примiтка 14, Примiтка 27). Строки виконання зобов'язань за визначеними 

майбутнiми витратами не визначенi але передбачається, що виконання зобов'язання вiдбудеться 

наступного протягом року. 

  

4.14. Податок на прибуток 

Податок на прибуток складається з поточного податку на прибуток та вiдстроченого податку на 

прибуток.  

Поточний податок на прибуток розраховувався та сплачувався Банком згiдно з дiючим податковим 

законодавством за ставкою 18 % протягом 2019 - 2020 рокiв. 

Податок на прибуток вiдображається у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд в повному 

обсязi за виключенням сум, що вiдносяться до операцiй, якi вiдображаються безпосередньо на рахунках 

капiталу, якi, вiдповiдно, вiдображаються у складi iншого сукупного доходу Банку.  

Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з розмiру прибутку, що пiдлягає оподаткуванню 

за звiтний перiод з урахуванням ставки з податку на прибуток, що дiяла протягом вiдповiдного перiоду. 

Сума поточного податку, яка пiдлягає сплатi до бюджету, у Звiтi про фiнансовий стан вiдображається, як 

зобов'язання що до поточного податку на прибуток.  

Вiдстрочений податок - це сума податку на прибуток, що визнана вiдстроченим податковим 

зобов'язанням i вiдстроченим податковим активом. Вiдстрочений податок розраховуються за всiма 

тимчасовими рiзницями. Тимчасова рiзниця - це рiзницi мiж балансовою вартiстю активу чи зобов'язання 

в звiтi про фiнансовий стан та їх податковою базою, яка призводить до майбутнього збiльшення або 

зменшення поточного податку на прибуток. Вiдстроченi податковi зобов'язання та активи 

розраховуються за ставкою податку, за якою передбачається погашення цих активiв та зобов'язань.  

Ставка податку, за якою розрахованi вiдстроченi активи та зобов'язання становить станом на 31.12.2020 

р. та на 31.12.2019 р. - 18%. 

Вiдстроченi податки вiдображаються у Звiтi про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд  як 

витрати (доходи), якщо вони не пов'язаннi з елементами, визнаними у iншому сукупному доходi. 

Вiдстроченi податки за елементами, визначеними у iншому сукупному доходi теж вiдображаються у 

iншому сукупному доходi та у Звiтi про фiнансовий стан як резерви переоцiнки. 

В зв'язку з тим, що сплата податку вiдбувається до одного податкового органу вiдстрочений податок на 

прибуток за 2020 рiк розраховано як рiзниця мiж вiдстроченими податковими активами та 

зобов'язаннями на початок та кiнець року з врахуванням змiн податкового законодавства. 

Iнформацiя про поточнi та вiдстроченi податки наведена у Примiтцi 21. 

 

4.15. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд 

Станом на 31 грудня 2020 року повнiстю сплачений статутний капiтал банку складає 200 000 тис. грн. та 

належить акцiонерам фiзичним особам - резидентам. Номiнальна вартiсть акцiї Банку складає 10 грн. 

Операцiї по викупу власних акцiй у акцiонерiв Банком не проводяться.  

Iнформацiя про розмiр статутного капiталу наведена у Примiтцi 15. 

 

4.16. Визнання доходiв i витрат 

Базовими принципами для облiку доходiв i витрат є принципи нарахування, вiдповiдностi i обачностi. 

Нарахування i порядок вiдображення в облiку процентних, комiсiйних, iнших доходiв та витрат в 

фiнансовому облiку здiйснюється у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. 

Доходи та витрати визнаються Банком за умови, якщо фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з 

наданням (отриманням) послуг може, бути достовiрно визначеним, а також, якщо доходи та витрати 



вiдповiдають реальному виникненню заборгованостi за активами та зобов'язаннями. Вказанi умови 

вважаються виконаними при наявностi угод про надання чи отримання послуг, документiв, якi 

пiдтверджують надання або отримання послуг, i визначають розмiр доходiв або витрат за угодою. 

Доходи визнаються тiєю мiрою, у якiй iснує ймовiрнiсть надходження до Банку економiчних вигiд. 

Доходи та витрати визнаються у тому перiодi до якого вони вiдносяться, незалежно вiд надходження 

(сплати) коштiв. До моменту сплатi (отримання) коштiв, доходи та витрати вiдображаються на рахунках 

нарахованих доходiв (витрат). 

В результатi операцiйної дiяльностi в Банку виникають процентнi та комiсiйнi доходи i витрати, доходи 

вiд операцiй з цiнними паперами, доходи вiд повернення ранiше списаних активiв, доходи i витрати вiд 

валютних операцiй, витрати на формування спецiальних резервiв Банку, iншi операцiйнi доходи i 

витрати, загальнi адмiнiстративнi витрати, податок на прибуток. 

Не визнаються доходами такi надходження вiд iнших осiб: 

o сума завдатку пiд заставу або в погашення кредиту, якщо це передбачено вiдповiдним договором; 

o сума надходжень за договором комiсiї; 

o сума авансу в рахунок попередньої оплати послуг, товарiв тощо; 

o надходження, що належать iншим особам; 

o сума податку на додану вартiсть, iнших податкiв i обов'язкових платежiв, що пiдлягають 

перерахуванню до бюджету й позабюджетних фондiв. 

Не визнаються витратами й не включаються до Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд: 

o платежi за договорами комiсiї; 

o попередня (авансова) оплата товарiв, робiт, послуг; 

o погашення одержаних кредитiв, повернення депозитiв тощо. 

Процентнi доходи (витрати) за фiнансовими активами (зобов'язаннями), якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiсть, визнаються iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка: щоденно 

вiдбувається нарахування процентiв за номiнальною ставкою, а також амортизацiя дисконту (премiї). 

Нарахованi доходи i амортизацiя дисконту (премiї) в сумi дорiвнюють визнаним доходам (витратам), 

нарахованим iз застосуванням ефективної ставки  вiдсотка. 

Процентнi доходи i витрати за фiнансовими активами та зобов'язаннями строком на вимогу та до 3-ох 

мiсяцiв нараховуються за номiнальною ставкою процента.  

Процентний дохiд за фiнансовим активом, за яким визнано зменшення корисностi на 3 стадiї знецiнення, 

розраховується за вiдкоригованою на кредитний ризик ефективною ставкою вiдсотка до амортизованої 

собiвартостi фiнансового активу. За фiнансовими активами, за якими визнано зменшення корисностi на 1 

та 2 стадiях знецiнення, процентнi доходи розраховуються за ефективною ставкою вiдсотка до валової 

балансової вартостi фiнансового активу. 

Для придбаних або створених кредитно-знецiнених фiнансових активiв Банк застосовує вiдкориговану на 

кредитний ризик ефективну ставку вiдсотка до амортизованої собiвартостi фiнансового активу з моменту 

первiсного їх визнання. 

Iнформацiя про процентнi доходи та витрати розкривається у Примiтцi 17. 

Комiсiї, що невiд'ємно пов'язанi з фiнансовим iнструментом, вiдображаються в звiтностi у складi 

вiдповiдного фiнансового iнструменту за рахунками дисконту (премiї) та амортизуються на процентнi 

доходи (витрати) з використання ефективної ставки вiдсотка протягом строку дiї договору . 

Комiсiї за угодами про надання кредиту овердрафт та вiдновлювальними кредитними лiнiями 

облiковуються за рахунками доходiв майбутнiх перiодiв та амортизуються прямолiнiйним методом на 

процентнi доходи протягом дiї кредиту.  

Комiсiйнi доходи (витрати) за одноразовими послугами, як правило, визнаються (сплачуються) пiд час 

або за фактом надання (отримання)  послуги або за фактом досягнення визначеного угодою результату 

без вiдображення за рахунками нарахованих доходiв (витрат). 

Доходи (витрати) за безперервними послугами нараховуються щомiсяця протягом усього строку дiї 

угоди про надання (отримання) послуг.  

Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, нараховуються пiсля завершення кожного етапу 

операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) послуг. 

Суми отриманих комiсiй за надання фiнансових гарантiй амортизуються прямолiнiйним методом на 

комiсiйнi доходи протягом строку дiї угоди.  

Iнформацiя про комiсiйнi доходи та витрати розкривається у Примiтцi 18. 

Доходи i витрати визнаються та вiдображаються за касовим методом, якщо фiнансовий результат 



операцiї не може бути достовiрно оцiнений. Доходи (витрати) у виглядi пенi та штрафiв вiдображаються 

в балансi Банку за фактом їх отримання (сплати). 

Торговельний дохiд за операцiями з купiвлi-продажу iноземної валюти та банкiвських металiв 

визначається як рiзниця мiж вартiстю купiвлi або продажу валюти (банкiвського металу) за угодою та 

вартiстю такої валюти (банкiвського металу) за офiцiйним курсом на дату їх визнання. 

Доходи (витрати), нарахованi (отриманi/сплаченi) в iноземнiй валютi, визнаються в грошовiй одиницi 

України за офiцiйними курсами гривнi до iноземних валют на дату їх визнання. 

У разi непогашення заборгованостi за нарахованими доходами в строк, передбачений договором, 

наступного робочого дня сума несплачених доходiв облiковується за окремими аналiтичними рахунками 

з облiку нарахованих доходiв, як прострочена заборгованiсть.   

Нарахованi та не отриманi процентнi доходи оцiнюються на зменшення корисностi в складi вiдповiдного 

фiнансового iнструменту. 

У разi припинення визнання заборгованостi за нарахованими доходами за операцiями з клiєнтами 

безнадiйною, вона за рiшенням Правлiння Банку списується за рахунок сформованих  резервiв.  

  

 

4.17. Iноземна валюта 

Функцiональною валютою Банку та валютою надання звiтностi є гривня - нацiональна валюта України.  

Грошовi активи та зобов'язання перераховуються в функцiональну валюту Банку за офiцiйним курсом 

Нацiонального банку України на вiдповiдну звiтну дату. Операцiї в iноземнiй валютi також 

облiковуються у функцiональнiй валютi за офiцiйним курсом на дату здiйснення операцiї. 

Курс гривнi вiдносно iноземних валют, за якими вiдображенi активи та зобов'язання в фiнансовiй 

звiтностi, якi дiяли на кiнець вiдповiдних рокiв, складав: 

(грн.) 

 31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

Долар США 28,2746 23,6862 

Євро 34,7396 26,4220 

Росiйський рубль 0,37823 0,38160 

Золото (за тройську унцiю) 53 200,92 35 802,17 

 

Переоцiнка усiх монетарних статей в iноземнiй валютi здiйснюється пiд час кожної змiни офiцiйного 

валютного курсу Нацiонального банку України. Результати переоцiнки вiдображено у статтi "Результат 

вiд переоцiнки iноземної валюти" Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.  

Доходи та витрати Банку в iноземнiй валютi вiдображаються за офiцiйним курсом Нацiонального банку 

України на дату їх визнання (нарахування). 

 

4.18. Активи, що перебувають у довiрчому управлiннi 

Протягом 2020 року Банк проводив довiрчi операцiї з активами фонду фiнансування будiвництва типу 

"А". Активи та зобов'язання за цими операцiями вiдокремленi вiд активiв та зобов'язань банку. Їх облiк 

проводиться на позабалансових рахунках, по яких складається окремий баланс. Активи та зобов'язання за 

довiрчими операцiями приведенi в Примiтцi 26. За обслуговування фонду фiнансування будiвництва 

Банк отримує комiсiйнi доходи як управитель фонду (Примiтка 18). 

 

4.19. Виплати працiвникам та пов'язанi з ними вiдрахування 

Банк проводить наступнi виплати працiвникам: 

- оплата працi у т.ч. за цивiльно-правовими договорами та внески на соцiальне страхування; 

- соцiальнi виплати не пов'язанi з виконанням трудових обов'язкiв; 

- оплата перших 5 днiв тимчасової непрацездатностi; 

- оплата основної щорiчної вiдпустки; 

- оплата соцiальних та додаткових вiдпусток, у вiдповiдностi до законодавства України; 

- виплати при звiльненнi, якi передбаченi дiючим законодавством. 

Витрати на виплати працiвника, крiм оплати основної щорiчної вiдпустки, вiдображаються у витратах 

банку в перiод надання послуги (оплата працi та соцiальне страхування) або в перiод їх виплати. Витрати 

на соцiальне страхування працiвникiв складає встановлений законом процент вiд суми вiдповiдних 

виплат. Протягом 2020 року ставка вiдрахувань на соцiальне страхування для основних працiвникiв 



складала 22%, для iнвалiдiв - 8,41% вiд нарахованого фонду оплати працi.  

До моменту виплати працiвникам сума виплати облiковується як короткострокове зобов'язання Банку.  

Для оплати основної щорiчної вiдпустки та витрат на соцiальне страхування Банк формує резерв 

вiдпусток, у вiдповiдностi до вимог МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи" 

(Примiтка 14). Резерв розраховано, як фактична сума виплат працiвникам Банку за невикористанi днi 

основної вiдпустки та суми єдиного соцiального внеску для вiдповiдної категорiї працiвника, що буде 

дiяти протягом наступного року.  

 

4.20. Iнформацiя за операцiйними сегментами 

Сегмент - це компонент бiзнесу Банку, який може бути видiлений i який пов'язаний з наданням окремого 

продукту або послуги (сегмент бiзнесу), зазнає ризикiв та забезпечує прибутковiсть, вiдмiннi вiд тих, що 

притаманнi iншим сегментам бiзнесу. Оскiльки Банк проводить свою дiяльнiсть виключно у межах 

України, видiлення звiтних сегментiв  визначено Банком за такими критерiями:  

- сегменти "Операцiї з корпоративними клiєнтами" та "Роздрiбнi банкiвськi операцiї" - за типами 

користувачiв послуг;  

- сегмент "Операцiї на фiнансових ринках" - за характером правового середовища. 

Сегмент "Операцiї з корпоративними клiєнтами" включає надання послуг з обслуговування поточних 

рахункiв органiзацiй, вiдкриття депозитiв, надання овердрафтiв, кредитiв i iнших видiв фiнансування для 

суб'єктiв господарювання. 

Сегмент "Роздрiбнi банкiвськi операцiї" включає надання банкiвських послуг клiєнтам - фiзичним особам 

з вiдкриття i ведення поточних рахункiв, залучення коштiв на вклади, з надання в тимчасове 

користування сейфiв для зберiгання цiнностей, послуг споживчого i iпотечного кредитування, послуг з 

переказу готiвкових коштiв без вiдкриття рахунку. 

Сегмент "Операцiї на фiнансових ринках" включає операцiї з цiнними паперами, операцiї на 

мiжбанкiвському ринку. 

Основою для розподiлу доходiв i витрат Банку за сегментами є внутрiшня фiнансова звiтнiсть Банку. 

При визначеннi доходу сегмента, витрат сегмента, його активiв та зобов'язань, Банк включає суми за 

тими статтями, якi прямо вiдносяться до сегмента, а також суми за тими статтями, якi можна 

обгрунтовано розподiлити на сегмент.  

Розподiл адмiнiстративних витрат, якi безпосередньо не вiдносяться до конкретного сегменту, на витрати 

сегментiв проводяться пропорцiйно доходiв вiдповiдного сегмента. Витрати та доходи мiж сегментами 

Банком у своєї внутрiшньої звiтностi не розраховуються. 

Основнi засоби та нематерiальнi активи для своєї внутрiшньої звiтностi на вiдповiднi сегменти Банком не 

розподiляються.  

Грошовi коштi в касi Банку та на кореспондентському рахунку в Нацiональному банку України за 

вiдповiдними сегментами не розподiляються. 

Iнформацiя про звiтнi сегменти, їх доходiв i витрат, активiв та зобов'язань наведено в Примiтцi 23. 

 

4.21. Операцiї з пов'язаними особами 

У вiдповiдностi до МСБО 24 "Розкриття iнформацiї про зв'язанi сторони" сторони вважаються 

пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем, або якщо одна сторона контролює iншу або 

має можливiсть у значнiй мiрi впливати на фiнансовi та операцiйнi рiшення iншої сторони. 

При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов'язаними сторонами до уваги береться суть цих 

вiдносин, а не лише юридична форма. В ходi звичайної дiяльностi проводяться банкiвськi операцiї з 

основними акцiонерами та iншими пов'язаними сторонами. Цi операцiї включають здiйснення 

розрахункiв, надання кредитiв, залучення депозитiв, фiнансування комерцiйної дiяльностi та операцiї з 

iноземною валютою.  

Перелiк пов'язаних осiб формується Банком на пiдставi наявних вiдомостей вiдповiдно до внутрiшнiх 

положень, що базуються на МСБО 24. 

Угоди, що здiйснюються з пов'язаними з Банком особами, не передбачають умов, що не є поточними 

ринковими умовами. Угоди, укладенi Банком iз пов'язаними з Банком особами на умовах, що не є 

поточними ринковими умовами, визнаються недiйсними з моменту їх укладення. 

Порядок органiзацiї проведення операцiй iз пов'язаними з Банком особами визначено у внутрiшнiх 

положеннях Банку. 

Iнформацiя щодо операцiй з пов'язаними особами вiдображено у Примiтцi 30. 



 

4.22. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувалися пiд час застосування принципiв 

облiкової полiтики 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва формування суджень, оцiнок та припущень, якi 

впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, на суми активiв та зобов'язань, доходiв та 

витрат, вiдображених у звiтностi, та на розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов'язань. 

Судження постiйно удосконалюються та базуються на попередньому досвiдi фахiвцiв Банку та iнших 

факторах, включаючи майбутнi подiї, очiкування яких вважається обгрунтованим за iснуючих обставин. 

Професiйнi судження, якi чинять найбiльш суттєвий вплив на суми, що вiдображаються у фiнансовiй 

звiтностi та оцiнки, результатом яких можуть бути значнi коригування балансової вартостi активiв та 

зобов'язань протягом наступних перiодiв, включають:  

Безперервна дiяльнiсть  

Керiвництво розглянуло наявну iнформацiю про дiяльнiсть Банку та визначило, що iнформацiя, яка б 

могла свiдчити про можливе припинення дiяльностi Банку, вiдсутня. Таким чином, звiтнiсть Банку була 

складена на основi принципу безперервностi. 

Первiсне визнання фiнансових активiв та зобов'язань 

У вiдповiдностi до МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти" первiсно фiнансовi активи та зобов'язання 

визначаються за справедливою вартiстю. За вiдсутностi активного ринку таких операцiй, для того, щоб 

визначити, чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими процентними ставками, 

використовуються професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є цiноутворення щодо подiбних 

операцiй з незалежними та обiзнаними сторонами в звичайних умовах дiяльностi, встановленi Банком 

процентнi ставки за фiнансовими iнструментами з подiбними умовами та аналiз ефективної процентної 

ставки. 

Зменшення корисностi фiнансових активiв та розрахунок резерву за зобов'язаннями 

При розрахунку грошових потокiв вiд реалiзацiї застави враховуються строки, визначенi фахiвцями 

Банку, якi можуть вiдрiзнятися вiд фактичних строкiв та сум надходження коштiв. 

Збитки вiд не повернення кредитної заборгованостi можуть вiдрiзнятися вiд сум розрахованих резервiв, а 

тому Банк може понести iншi, фактично бiльшi, або меншi збитки. 

Справедлива вартiсть забезпечення 

Справедлива вартiсть будiвель та споруд (нерухомостi), що є забезпеченням кредитних операцiй, мають 

визначатися Банком за ринковою вартiстю. Оскiльки станом на звiтну дату активний ринок нерухомостi 

вiдсутнiй, а iснуючi стандарти та правила оцiнки майна не мiстять алгоритму визначення ринкової 

вартостi, то фактично, при визначеннi вартостi заставного майна застосовується оцiночна вартiсть, на 

основi порiвняльного методу або методу капiталiзацiї доходiв, яка в бiльшiй мiрi спирається на 

професiйну думку фахiвцiв з оцiнки, нiж на ринковi фактори. Змiни цих припущень можуть вплинути на 

справедливу вартiсть забезпечення за кредитами. 

Визначення строкiв корисного використання основних засобiв 

Строки корисного використання основних засобiв визначаються на пiдставi минулого досвiду 

використання подiбних за своєю функцiональнiстю груп основних засобiв. В зв'язку з цим фактичний 

строк використання конкретного основного засобу може вiдрiзнятися вiд встановленого строку 

корисного використаннi вiдповiдної групи i, як результат, наявнiсть в облiку повнiстю амортизованих 

основних засобiв або припинення визнання основних засобiв до спливу строку їх корисного 

використання. 

Визначення строкiв оренди та ставки додаткового запозичення 

Банк враховує усi наявнi факти та обставини, якi призводять до виникнення економiчного стимулу для 

виконання опцiону на продовження оренди або невиконання опцiону на припинення оренди. Як правило 

строк оренди враховується у вiдповiдностi до укладених договорiв, та складає 3 роки. Однак, як що в 

договорi оренди закрiплено безумовне право орендаря на продовження строку оренди, то при визначеннi 

невiдмовного перiод оренди банк враховує судження управлiнського персоналу про строк використання 

орендованого майна, але не бiльш нiж наявний у договорi строк опцiону на продовження оренди.  

Банк, як орендар, на дату початку оренди або її модифiкацiї для визначення орендного зобов'язання 

використовує ставку дисконтування, яка безпосередньо зазначена у вiдповiдному договорi. Якщо у 

договорi ставку не передбачено, Банк застосовує ставку додаткового запозичення орендаря, яка 

встановлюється на пiдставi судження фахiвцiв банку та вiдповiдає ставцi, за якою банк намагається 

залучати кошти на вiдповiдний строк.  



Зазначенi припущення можуть вплинути на визначення орендного зобов'язання та активу з права 

користування на момент визнання (модифiкацiї) договору оренди.  

Справедлива вартiсть активiв та зобов'язань 

Справедлива вартiсть фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, вiдображених у звiтi про фiнансовий 

стан, визначається на пiдставi цiн на активному ринку. В разi, як що на активному ринку цiна вiдсутня то 

справедлива вартiсть визначається з використанням рiзних моделей оцiнок та розрахункiв. Вхiднi данi 

для таких моделей та розрахункiв, за наявностi, визначаються на пiдставi спостережуваного ринку. В разi 

вiдсутностi iнформацiї на вiдкритому ринку, для визначення справедливої вартостi, застосовуються 

судження вiдповiдного управлiнського персоналу. Додаткова iнформацiя про справедливу вартiсть 

розкрито у Примiтцi 28. 

 

 

5.  
 

Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти 

Прийнята облiкова полiтика вiдповiдає облiковiй полiтицi, що застосовувалася в попередньому звiтному 

роцi, за винятком прийнятих нових стандартiв, що вступили в силу на 1 сiчня 2020 р. 

Банк не застосовував достроково будь-якi стандарти, роз'яснення або поправки, якi були випущенi, але 

ще не вступили в силу. 

Нижче наведена iнформацiя за стандартами, якi Банк застосував у звiтному перiодi, та якi не суттєво 

вплинули на дiяльнiсть Банку. 

 Поправки до Концептуальних засад фiнансової звiтностi (опублiкованi 29 березня 2018 року i 

набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 

Концептуальнi засади фiнансової звiтностi в новiй редакцiї мiстять нову главу про оцiнку, рекомендацiї 

щодо вiдображення в звiтностi фiнансових результатiв, вдосконаленi визначення та рекомендацiї 

(зокрема, визначення зобов'язань)  i пояснення з важливих питань, таких як роль управлiння, обачностi i 

невизначеностi оцiнки в пiдготовцi фiнансової звiтностi. 

 Визначення бiзнесу - Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 (випущенi 22 жовтня 2018 року i дiють 

стосовно придбань з початку рiчного звiтного перiоду, починається 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). 

Данi поправки вносять змiни в визначення бiзнесу. Бiзнес складається з вхiдних даних i iстотних 

процесiв, якi в сукупностi формують здатнiсть створювати вiддачу. Нове керiвництво включає систему, 

що дозволяє визначити наявнiсть вхiдних даних та iстотного процесу, в тому числi для компанiй, що 

знаходяться на раннiх етапах розвитку, якi ще не отримали вiддачу. У разi вiдсутностi вiддачi для того, 

щоб пiдприємство вважалося бiзнесом, має бути присутня органiзована робоча сила. Визначення термiну 

"вiддача" звужується, щоб сконцентрувати увагу на товари i послуги, що надаються клiєнтам, на 

створеннi iнвестицiйного доходу та iнших доходiв, при цьому виключаються результати в формi 

зниження витрат i iнших економiчних вигiд. Крiм того, тепер бiльше не потрiбно оцiнювати, чи здатнi 

учасники ринку замiнювати вiдсутнi елементи або iнтегрувати придбану дiяльнiсть i активи. Органiзацiя 

може застосувати "тест на концентрацiю". Придбанi активи не будуть вважатися бiзнесом, якщо 

практично вся справедлива вартiсть придбаних валових активiв сконцентрована в одному активi (або 

групi аналогiчних активiв). Наразi застосування стандарту не мало впливу на фiнансову звiтнiсть у 

продовж звiтного перiоду. 

 

 Визначення суттєвостi - Поправки до МСФЗ (IAS) 1 i МСФЗ (IAS) 8 (випущенi 31 жовтня 2018 

року i дiють до рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2020 року або пiсля цiєї дати). Данi поправки 

уточнюють визначення суттєвостi i застосування цього поняття за допомогою включення рекомендацiй 

щодо визначення, якi ранiше були представленi в iнших стандартах МСФЗ. Крiм того, були полiпшенi 

пояснення до цього визначення. Поправки також забезпечують послiдовнiсть використання визначення 

суттєвостi в усiх стандартах МСФЗ. Iнформацiя вважається суттєвою, якщо в розумнiй мiрi очiкується, 

що її пропуск, спотворення або утруднення її розумiння може вплинути на рiшення, що приймаються 

основними користувачами фiнансової звiтностi загального призначення на основi такої фiнансової 

звiтностi, що надає звiтуєме пiдприємство. Наразi застосування стандарту не мало впливу на фiнансову 

звiтнiсть у продовж звiтного перiоду. 

 Реформа орiєнтовної процентної ставки - Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39 та МСФЗ 7 (виданi 26 

вересня 2019 року та дiють на рiчнi перiоди, що починаються з 1 сiчня 2020 року або пiсля цього).  



Поправки були iнiцiйованi замiною базових процентних ставок, таких як LIBOR та iншi пропонованi 

мiжбанкiвськi ставки ("IBORs"). Поправки передбачають тимчасове звiльнення вiд застосування 

конкретних вимог облiку хеджування до вiдносин хеджування, на якi безпосередньо впливає реформа 

IBOR. Бухгалтерський облiк хеджування грошових потокiв вiдповiдно до МСФЗ 9 та МСБО 39 вимагає, 

щоб майбутнi хеджованi грошовi потоки були "дуже ймовiрними". Якщо цi грошовi потоки залежать вiд 

IBOR, полегшення, передбачене поправками, вимагає вiд суб'єкта господарювання припустити, що 

процентна ставка, на якiй грунтуються хеджованi грошовi потоки, не змiнюється в результатi реформи. I 

МСБО 39, i МСФЗ 9 вимагають прогнозованої перспективної оцiнки для застосування облiку 

хеджування. У той час, як очiкується, що потоки грошових потокiв за коефiцiєнтами замiни IBOR та 

IBOR в цiлому будуть еквiвалентними, що мiнiмiзує будь-яку неефективнiсть, це може бути вже не так, 

оскiльки дата реформи наближується. Вiдповiдно до поправок, суб'єкт господарювання може вважати, 

що реформа процентних ставок, на якiй грунтуються грошовi потоки хеджованої статтi, iнструменту 

хеджування або ризику хеджування, не змiнюється реформою IBOR. Реформа IBOR також може 

призвести до того, що хеджування вийде за межi дiапазону 80-125%, що вимагається ретроспективним 

тестом вiдповiдно до МСБО 39. Вiдповiдно до поправок, суб'єкт господарювання може припустити, що 

МСБО 39 було змiнено, щоб забезпечити виняток iз тесту на ефективнiсть у ретроспективi, таким чином, 

що хеджування не припиняється протягом перiоду невизначеностi, пов'язаної з IБОР, лише тому, що 

ефективнiсть ретроспективностi виходить за межi цього дiапазону. Однак iншi вимоги до облiку 

хеджування, включаючи перспективну оцiнку, все ж повиннi бути виконанi. У деяких хеджуваннях 

хеджована стаття або хеджований ризик є не договiрною складовою ризику IBOR. Для того, щоб 

застосовувати облiк хеджування, i МСФЗ 9, i МСБО 39 вимагають, щоб визначений компонент ризику 

був окремо iдентифiкований i надiйно вимiрювався. Вiдповiдно до поправок, компонент ризику повинен 

бути окремим iдентифiкованим лише при первинному призначеннi хеджування, а не на постiйнiй основi. 

Для того, щоб у контекстi макро хеджування, коли суб'єкт господарювання часто скидає вiдносини 

хеджування, полегшення застосовується вiд того, коли хеджований елемент був спочатку визначений у 

межах цих вiдносин хеджування. Будь-яка неефективнiсть хеджування i надалi вiдображатиметься у 

прибутку чи збитку вiдповiдно до МСБО 39 та МСФЗ 9. Поправки, якi встановлювали тривалiсть 

закiнчення пiльг, включаючи невизначенiсть, що виникає внаслiдок реформи базової процентної ставки, 

вже не iснує. Поправки вимагають вiд суб'єктiв господарювання надавати додаткову iнформацiю 

iнвесторам про їхнi вiдносини хеджування, на якi безпосередньо впливають цi невизначеностi, 

включаючи номiнальну кiлькiсть iнструментiв хеджування, до яких застосовуються пiльги, будь-якi 

суттєвi припущення чи судження, прийнятi при застосуваннi пiльг, та якiснi розкриття iнформацiї про те, 

як на органiзацiю впливає реформа IБОР та керує процесом переходу. Наразi застосування стандарту не 

мало впливу на фiнансову звiтнiсть упродовж звiтного перiоду. 

 Поправка до МСФЗ (IFRS) 16 про облiк поступок з оренди, пов'язаних з COVID-19 (випущена 28 

травня 2020 року i набуває чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 червня 2020 року або пiсля 

цiєї дати). Поправка надає орендарям пiльгу у формi факультативного звiльнення вiд оцiнки того, чи є 

поступка з оренди, пов'язана з COVID-19, модифiкацiєю оренди. Орендарi можуть вибрати варiант 

облiку поступок з оренди таким чином, як якщо б такi поступки не були модифiкацiєю оренди. 

Це практичне рiшення застосовується тiльки до поступок з оренди, наданим безпосередньо в зв'язку з 

пандемiєю COVID-19, i тiльки в разi виконання всiх наступних умов: змiна в орендних платежах 

призводить до перегляду вiдшкодування за оренду таким чином, що воно не буде перевищувати суму 

вiдшкодування за оренду безпосередньо до змiни; будь-яке зменшення орендних платежiв впливає тiльки 

на платежi до сплати не пiзнiше 30 червня 2021 р .; i вiдсутнiсть iстотних змiн в iнших умовах оренди. 

Банком не застосовувалась вказана пiльга i вiдповiдно ця поправка не мала впливу на фiнансовий 

результат банку.  

Новi облiковi положення 

 Опублiковано низку нових стандартiв i роз'яснень, якi є обов'язковими для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати, i якi Банк ще не прийняв достроково: 

 МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування" (випущений 18 травня 2017 року i набуває чинностi для 

рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). МСФЗ (IFRS) 17 замiнює МСФЗ 

(IFRS) 4, який дозволяв компанiям застосовувати iснуючу практику облiку договорiв страхування, в 

результатi чого iнвесторам було складно порiвнювати i зiставляти фiнансовi результати в iнших 

вiдносинах аналогiчних страхових компанiй. МСФЗ (IFRS) 17 є єдиним, заснованим на принципах 

стандартом облiку всiх видiв договорiв страхування, включаючи договори перестрахування, наявнi у 



страховика. Згiдно з цим стандартом, визнання i оцiнка груп договорiв страхування повиннi проводитися 

по (i) приведеної вартостi майбутнiх грошових потокiв (грошовi потоки по виконанню договорiв), 

скоригованої з урахуванням ризику, в якiй врахована вся наявна iнформацiя про грошовi потоки по 

виконанню договорiв, вiдповiдно спостережувальнiй ринкової iнформацiї, до якої додається (якщо 

вартiсть є зобов'язанням) або з якої вiднiмається (якщо вартiсть є активом) (ii) сумi нерозподiленого 

прибутку по групi договорiв (сервiсна маржа за договорами). Страховики будуть вiдображати прибуток 

вiд групи договорiв страхування за перiод, протягом якого вони надають страхове покриття, i в мiру 

звiльнення вiд ризику. Якщо група договорiв є або стає збитковою, органiзацiя буде вiдразу ж необхiдно 

вiдображати збиток.  

Банк планує застосовувати даний стандарт до гарантiй виконання зобов'язань, випущених Банком, i в 

даний час проводить оцiнку впливу нового стандарту на свою фiнансову звiтнiсть. Крiм того, 

розглядається потенцiйний вплив стандарту на страховi продукти, вбудованi в кредитнi договори i 

аналогiчнi iнструменти. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 17 та поправки до МСФЗ (IFRS) 4 (випущенi 25 червня 2020 року i набирають 

чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). Поправки 

включають ряд роз'яснень, спрямованих на полегшення впровадження МСФЗ (IFRS) 17 та спрощення 

окремих вимог стандарту i переходу. Цi поправки вiдносяться до восьми областей МСФЗ (IFRS) 17 та не 

передбачають змiни основоположних принципiв стандарту. У МСФЗ (IFRS) 17 були внесенi наступнi 

поправки: 

o Дата вступу в силу: Дата вступу в силу МСФЗ (IFRS) 17 (з поправками) вiдкладена на два роки. 

Стандарт повинен застосовуватися до рiчних звiтних перiодiв, якi починаються з 1 сiчня 2023 року або 

пiсля цiєї дати. Встановлений в МСФЗ (IFRS) 4 термiн дiї тимчасового звiльнення вiд застосування 

МСФЗ (IFRS) 9 також перенесений на рiчнi звiтнi перiоди з 1 сiчня сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати. 

o Очiкуване вiдшкодування страхових аквiзицiйних грошових потокiв: Органiзацiї повиннi вiдносити 

частину своїх аквiзицiйних витрат на вiдповiднi договори, за якими очiкується продовження, i визнавати 

такi витрати як активи до моменту визнання органiзацiєю продовження договору. Органiзацiї повиннi 

оцiнювати вiрогiднiсть вiдшкодування активу на кожну звiтну дату та представляти iнформацiю про 

конкретний актив в примiтках до фiнансової звiтностi. 

o Маржа за передбаченi договором послуги, яка вiдноситься на iнвестицiйнi послуги: Слiд видiлити 

одиницi покриття з урахуванням обсягу вигод i очiкуваного перiоду як страхового покриття, так i 

iнвестицiйних послуг за договорами зi змiнними платежами i по iншим договорами з послугами по 

отриманню iнвестицiйного доходу вiдповiдно до загальної моделi. Витрати, пов'язанi з iнвестицiйною 

дiяльнiстю, слiд включати в якостi грошових потокiв в межi договору страхування в тих випадках, коли 

органiзацiя здiйснює таку дiяльнiсть для пiдвищення вигод вiд страхового покриття для страхувальника. 

o Придбанi договори перестрахування - вiдшкодування збиткiв: Коли органiзацiя визнає збиток при 

первiсному визнаннi за обтяжливою групоюi базових договорiв страхування або по додаванню 

обтяжливих базових договорiв страхування до групи, органiзацiї слiд скорегувати маржу за передбаченi 

договором послуги за вiдповiдною групою придбаних договорiв перестрахування i визнати прибуток за 

такими договорами перестрахування. Сума збитку, вiдшкодованого за договором перестрахування, 

визначається шляхом множення збитку, визнаного за базовими договорами страхування, i вiдсотки вимог 

за базовими договорами страхування, якi органiзацiя очiкує вiдшкодувати по придбаному договору 

перестрахування. Дана вимога буде застосовуватися тiльки в тому випадку, коли придбаний договiр 

перестрахування визнається до визнання збитку за базовими договорами страхування або одночасно з 

таким визнанням. 

o Iншi поправки - Iншi поправки включають вилучення зi сфери застосування для деяких договорiв про 

кредитнi картки (або аналогiчних договорiв) i для деяких кредитних договорiв; уявлення активiв i 

зобов'язань за договорами страхування в звiтi про фiнансовий стан в портфелях, а не в групах; 

застосовнiсть варiанта зниження ризику при зниженнi фiнансових ризикiв за допомогою придбаних 

договорiв перестрахування i непохiдних фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток; вибiр облiкової полiтики для змiни облiкових оцiнок, вiдображених в попереднiй 

промiжної фiнансової звiтностi, при застосуваннi МСФЗ (IFRS) 17; включення платежiв i надходжень по 

податку на прибуток, що вiдносяться на конкретного страхувальника, за умовами договору страхування в 

грошовi потоки по виконанню договорiв; вибiркове звiльнення вiд вимог протягом перехiдного перiоду 

та iншi дрiбнi поправки. 

В даний час Банк оцiнює, який вплив поправки будуть мати на її фiнансову звiтнiсть. 



 Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 - "Продаж або внесок активiв в угодах мiж 

iнвестором i його асоцiйованої органiзацiєю або спiльним пiдприємством" (випущенi 11 вересня 2014 

року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються на дату, яка буде визначена Радою з 

МСФЗ, або пiсля цiєї дати). Данi поправки усувають невiдповiднiсть мiж вимогами МСФЗ (IFRS) 10 та 

МСФЗ (IAS) 28, що стосуються продажу або внеску активiв в асоцiйовану органiзацiю або спiльне 

пiдприємство iнвестором. Основний наслiдок застосування поправок полягає в тому, що прибуток або 

збиток визнаються в повному обсязi в тому випадку, якщо угода стосується бiзнесу. Якщо активи не є 

бiзнесом, навiть якщо цими активами володiє дочiрня органiзацiя, визнається тiльки частина прибутку 

або збитку. В даний час Банк оцiнює, який вплив поправки будуть мати на її фiнансову звiтнiсть. 

 

 Класифiкацiя зобов'язань на короткостроковi та довгостроковi - Поправки до МСФЗ (IAS) 1 

(випущенi 23 сiчня 2020 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 

року або пiсля цiєї дати). Данi поправки обмеженої сфери застосування уточнюють, що зобов'язання 

класифiкуються на короткостроковi та довгостроковi в залежностi вiд прав, iснуючих на кiнець звiтного 

перiоду. Зобов'язання є довгостроковими, якщо станом на кiнець звiтного перiоду органiзацiя має iстотне 

право вiдкласти їх погашення як мiнiмум на 12 мiсяцiв. Керiвництво стандарту бiльш не мiстить вимоги 

про те, що таке право має бути безумовним. Очiкування керiвництва органiзацiї щодо того, чи буде воно 

згодом використовувати своє право вiдкласти погашення, не впливають на класифiкацiю зобов'язань. 

Право вiдкласти погашення iснує тiльки в разi, якщо органiзацiя дотримується всiх чинних 

обмежувальних умов на кiнець перiоду. Зобов'язання класифiкується як короткострокове, якщо умова 

порушена на звiтну дату або до неї, навiть в разi, якщо пiсля закiнчення звiтного перiоду вiд кредитора 

отримано звiльнення вiд обов'язку виконувати таку умову. Кредит класифiкується як довгостроковий, 

якщо обмежувальна умова кредитної угоди порушена тiльки пiсля звiтної дати. Крiм того, поправки 

уточнюють вимоги до класифiкацiї боргу, який органiзацiя може погасити за допомогою його 

конвертацiї в власний капiтал. "Погашення" визначається як припинення зобов'язання за допомогою 

розрахункiв у формi грошових коштiв, iнших ресурсiв, що мiстять економiчнi вигоди, або власних 

пайових iнструментiв органiзацiї. Передбачено виключення для конвертованих iнструментiв, якi можуть 

бути конвертованi в власний капiтал, але тiльки для тих iнструментiв, де опцiон на конвертацiю 

класифiкується як iнструмент власного капiталу в якостi окремого компонента складного фiнансового 

iнструмента. 

В даний час Банк оцiнює, який вплив поправки будуть мати на її фiнансову звiтнiсть. 

 Класифiкацiя зобов'язань на короткостроковi та довгостроковi - перенесення дати вступу в силу - 

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 (випущенi 15 липня 2020 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2023 року або пiсля цiєї дати). Поправки до МСФЗ (IAS) 1 щодо класифiкацiї 

зобов'язань на короткостроковi та довгостроковi були випущенi в сiчнi 2020 року з первинною датою 

вступу в силу з 1 сiчня 2022 року. Проте в зв'язку з пандемiєю COVID-19 дата вступу в силу була 

перенесена на один рiк, щоб надати компанiям бiльше часу для впровадження змiн, пов'язаних з 

класифiкацiєю, в результатi внесення поправок в рекомендацiї. В даний час Банк оцiнює, який вплив 

поправки будуть мати на її фiнансову звiтнiсть  

 "Дохiд, отриманий до початку цiльового використання", "Обтяжливi договори - Витрати на 

виконання договору", "Посилання на Концептуальнi засади" - поправки з обмеженою сферою 

застосування до МСФЗ (IAS) 16, МСФЗ (IAS) 37 i МСФЗ (IFRS) 3 , i Щорiчнi удосконалення МСФЗ за 

2018-2020 рр. - поправки до МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IFRS) 16 та МСФЗ (IAS) 41 

(випущена 14 травня 2020 року i набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2022 

року або пiзнiше дати). 

Поправка в МСФЗ (IFRS) 16 забороняє органiзацiям вiднiмати з вартостi об'єкта основних засобiв 

будь-якi доходи, отриманi вiд продажу об'єктiв, вироблених в той момент, коли органiзацiя готує даний 

актив до передбачуваного використання. Доходи вiд продажу таких об'єктiв, разом з витратами на їх 

виробництво, тепер визнаються в прибутку чи збитку. Органiзацiя буде застосовувати МСФЗ (IAS) 2 для 

оцiнки вартостi таких об'єктiв. У вартiсть туру не буде включати амортизацiю такого випробованного 

активу, оскiльки вiн ще не готовий до передбачуваного використання. 

У поправцi до МСФЗ (IFRS) 16 також пояснюється, що органiзацiя "перевiряє належне функцiонування 

активу", коли вона оцiнює технiчну i фiзичну ефективнiсть даного активу. Фiнансова ефективнiсть цього 

активу не має значення для такої оцiнки. Таким чином, актив може експлуатуватися в спосiб, визначений 

управлiнським персоналом i пiдлягає  амортизацiї до того, як вiн досягне рiвня операцiйної 



ефективностi, очiкуваної керiвництвом. 

У поправцi до МСФЗ (IAS) 37 дається роз'яснення поняття "витрати на виконання договору". У поправцi 

пояснюється, що прямi витрати на виконання договору включають в себе додатковi витрати на 

виконання такого договору; i розподiл iнших витрат, безпосередньо вiдносяться до виконання договорiв. 

У данiй поправцi також пояснюється, що до створення окремого резерву пiд обтяжливий договiр 

органiзацiя визнає збиток вiд знецiнення, понесений за активами, використаним при виконаннi договору, 

а не за активами, видiленим для його виконання. 

МСФЗ (IFRS) 3 був доповнений з включенням в нього посилання на Концептуальнi засади фiнансової 

звiтностi 2018 року, що дозволяє визначити, що являє собою актив або зобов'язання в результатi 

об'єднання бiзнесу. До прийняття даної поправки МСФЗ (IFRS) 3 включав вказiвку на Концептуальнi 

засади фiнансової звiтностi 2001 року. Крiм того, в МСФЗ (IFRS) 3 доданий новий виняток щодо 

зобов'язань i умовних зобов'язань. 

Це виняток передбачає, що стосовно деяких видiв зобов'язань i умовних зобов'язань органiзацiя, яка 

застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 або на Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 

21, а не на Концептуальнi засади фiнансової звiтностi 2018 року. Без цього нового виключення 

органiзацiї довелося б визнавати деякi зобов'язання при об'єднаннi бiзнесу, якi вона не визнавала б 

вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 37. 

Таким чином, вiдразу ж пiсля придбання, органiзацiя повинна була б припинити визнання таких 

зобов'язань i визнати дохiд, що не вiдображає економiчну вигоду. Також було роз'яснено, що покупець не 

зобов'язаний визнавати умовнi активи, якi визначаються згiдно з МСФЗ (IAS) 37, на дату придбання. 

У поправцi до МСФЗ (IFRS) 9 розглядається питання про те, якi платежi слiд включати в "10% -е 

тестування" для припинення визнання фiнансових зобов'язань. Витрати або платежi можуть 

здiйснюватися на користь третiх сторiн або кредитора. Вiдповiдно до даної поправки витрати або платежi 

на користь третiх сторiн не включатимуться до "10% -о тестування". 

Внесено поправки в iлюстративний приклад 13, що додається до МСФЗ (IFRS) 16: виключений приклад 

платежiв орендодавця, що вiдносяться до полiпшень орендованого майна. Дана поправка зроблена для 

того, щоб уникнути будь-якого потенцiйного нерозумiння щодо методу облiку стимулюючих платежiв по 

орендi. 

МСФЗ (IFRS) 1 дозволяє застосовувати звiльнення, якщо дочiрня органiзацiя застосовує МСФЗ з 

пiзнiшої дати, нiж материнська органiзацiя. Дочiрня органiзацiя може оцiнити свої активи i зобов'язання 

за балансовою вартiстю, в якiй вони були б включенi в консолiдовану фiнансову звiтнiсть материнського 

пiдприємства, виходячи з дати переходу материнського пiдприємства на МСФЗ, якби не було зроблено 

нiяких поправок для цiлей консолiдацiї та вiдображення результатiв об'єднання бiзнесу, в рамках якого 

материнська органiзацiя придбала зазначену дочiрню органiзацiю. У МСФЗ (IFRS) 1 внесена поправка, 

яка дозволяє органiзацiям, який застосував виняток, передбачене МСФЗ (IFRS) 1, також оцiнювати 

накопиченi курсовi рiзницi з використанням сум, вiдображених материнською органiзацiєю, на пiдставi 

дати переходу материнського пiдприємства на МСФЗ. Ця поправка до МСФЗ (IFRS) 1 поширює вказане 

вище звiльнення на накопиченi курсовi рiзницi, щоб скоротити витрати органiзацiй, вперше застосовують 

МСФЗ. Ця поправка також буде застосовуватися до асоцiйованим органiзацiям та спiльним 

пiдприємствам, що скористався тим же звiльненням, передбаченим МСФЗ (IFRS) 1. 

Скасовано вимогу, згiдно з яким органiзацiї повиннi були виключати грошовi потоки для цiлей 

оподаткування при оцiнцi справедливої вартостi вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 41. Ця поправка повинна 

забезпечити вiдповiднiсть вимогу, що мiститься в стандартi, про дисконтування грошових потокiв пiсля 

оподаткування. 

В даний час Банк оцiнює, який вплив поправки будуть мати на її фiнансову звiтнiсть  

 Реформа базової процентної ставки (IBOR) - поправки до МСФЗ (IFRS) 9, МСФЗ (IAS) 39, МСФЗ 

(IFRS) 7, МСФЗ (IFRS) 4 i МСФЗ (IFRS) 16 - Етап 2 (випущенi 27 серпня 2020 року i вступають в силу 

для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати).  

Поправки Етапу 2 спрямованi на вирiшення питань, що випливають з результатiв впровадження реформ, 

в тому числi що стосуються замiни однiєї базової процентної ставки на альтернативну. Поправки 

стосуються наступних областей: 

o Порядок облiку змiн в основi для визначення договiрних потокiв грошових коштiв в результатi 

реформи базової процентної ставки (далi - "реформа IBOR"): Вiдносно iнструментiв, до яких 

застосовується оцiнка за справедливою вартiстю, згiдно з поправками, як спрощення практичного 

характеру, органiзацiї повиннi враховувати змiна в основi для визначення договiрних потокiв грошових 



коштiв в результатi реформи IBOR шляхом змiни ефективної процентної ставки за допомогою 

керiвництва, що мiститься в пунктi B5.4.5 МСФЗ (IFRS) 9. Отже, прибуток або збиток не пiдлягають 

негайному визнанню. Зазначене спрощення практичного характеру застосовується тiльки до такої змiни i 

в тiй мiрi, в якiй це необхiдно безпосередньо внаслiдок реформи IBOR, а нова основа економiчно 

еквiвалентна попереднiй основi. Страховики, якi застосовують тимчасове звiльнення вiд застосування 

МСФЗ (IFRS) 9, також повиннi застосовувати таке ж спрощення практичного характеру. 

У МСФЗ (IFRS) 16 також була внесена поправка, згiдно з якою орендарi зобов'язанi використовувати 

аналогiчне спрощення практичного характеру для облiку модифiкацiй договорiв оренди, якi змiнюють 

основу для визначення майбутнiх орендних платежiв в результатi реформи IBOR. 

o Дата закiнчення для звiльнення по поправкам Етапу 1 для не визначених в договорi компонентiв ризику 

у вiдносинах хеджування: Вiдповiдно до поправок Етапу 2 органiзацiям необхiдно в перспективi 

припинити застосовувати звiльнення Етапу 1 в вiдношеннi не визначених у договорi компонентiв ризику 

на бiльш ранню з двох дат: на дату внесення змiн до не визначений у договорi компонент ризику або на 

дату припинення вiдносин хеджування. У поправках Етапу 1 не визначена дата закiнчення щодо 

компонентiв ризику. 

o Додатковi тимчасовi винятки щодо застосування конкретних вимог до облiку хеджування: Поправки 

Етапу 2 передбачають додаткове тимчасове звiльнення вiд застосування встановлених МСФЗ (IAS) 39 i 

МСФЗ (IFRS) 9 особливих вимог облiку хеджування до вiдносин хеджування, на якi реформа IBOR 

робить прямий вплив. 

o Додаткове розкриття iнформацiї за МСФЗ (IFRS) 7, що вiдноситься до реформи IBOR: В поправках 

встановлюються вимоги до розкриття такої iнформацiї: (i) як органiзацiя управляє процесом переходу на 

альтернативнi базовi ставки; її прогрес i ризики, що випливають з цього переходу; (Ii) кiлькiсна 

iнформацiя про похiднi i непохiдних фiнансових iнструментах, якi мають перехiд, в розбивцi по iстотним 

базових процентних ставок; i (iii) опис будь-яких змiн в стратегiї управлiння ризиками в результатi 

реформи IBOR. 

В даний час Банк оцiнює, який вплив поправки будуть мати на її фiнансову звiтнiсть. 

 

 

6.  
 

Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 

Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

 (тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Готiвковi кошти 408 167 103 131 

2 Кошти в Нацiональному банку України  13 926 9 691 

3 Кореспондентськi рахунки у банках: 34 431 144 606 

3.1 України 8 422 4 221 

3.1.1 у т.ч. сформовано резерв (7 649) (107) 

3.2 iнших країн 26 009 140 385 

3.2.1 у т.ч. сформовано резерв (1 572) (2 701) 

4 Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 100 014 376 580 

5 Кредити овернайт у банках: 122 206 - 

5.1 у т.ч. сформовано резерв (2 826) - 

6 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 678 743 634 007 

Для цiлей складання Звiту про рух грошових коштiв зi статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" 

виключається обсяг сформованих резервiв пiд зменшення корисностi коштiв на кореспондентських 

рахунках в iнших банках та пiд кредити овернайт у банках вiдповiдно до МСФЗ 9. 

Банкiвськi метали у зливках та монети iноземних держав вiдображено у складi "Iншi активи". 

Кредити "овернайт", наданi iншим банкам, облiковуються за амортизованою собiвартiстю. 

 

Таблиця 6.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення залишкiв коштiв на кореспондентських рахунках у 

банках 

  Стадiя 1  Стадiя 2 Стадiя 3 Всього 



1 Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2018 року (397) (2 979) - (3 376) 

2 Новi активи (51) - - (51) 

3 Погашенi активи - 228 - 228 

4 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: (69) 2 751 - 2 682 

4.1 Переведення до Стадiї 2 (69) 2 751 - 2 682 

5 Змiни в розрахунку кредитного ризику (2 292) - - (2 292) 

6 Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2019 року (2 808) - - (2 808) 

7 Новi активи - - (44) (44) 

8 Погашенi активи 2 118 - - 2 118 

9 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: 96 - (8 584)  (8 488) 

9.1 Переведення до Стадiї 3 96 - (8 584) (8 488) 

10 Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2020 року (593) - (8 628) (9 221) 

 

Таблиця 6.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення залишкiв коштiв за кредитами овернайт у банках 

  Стадiя 1  Всього 

1 Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2018  року (1 197) (1 197) 

2 Погашенi активи 1 197 1 197 

3 Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2019 року - - 

4 Новi активи (2 826) (2 826) 

5 Резерв пiд знецiнення станом на 31 грудня 2020 року (2 826) (2 826) 

 

Таблиця 6.4. Аналiз змiни валової балансової вартостi залишкiв коштiв на кореспондентських рахунках у 

банках  

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

1 Залишок за станом на 31 грудня 2018 року 25 884 2 979 - 28 863 

2 Новi активи 2 759 - - 2 759 

 Погашенi активи - (228) - (228) 

3 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: 1 886 (2 751) - (866) 

3.1 Переведення до Стадiї 1 1 886 (2 751) - (866) 

4 Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання 116 885 - -

 116 885 

5 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року 147 414 - - 147 414 

6 Новi активи - - 44 44 

7 Погашенi активи (109 528) - - (109 528) 

8 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: (2 862) - 8 584 5 722 

8.1 Переведення до Стадiї 3 (2 862) - 8 584 5 722 

9 Залишок за станом на 31 грудня 2020 року 35 024 - 8 628 43 652 

 

Таблиця 6.5. Аналiз змiни валової балансової вартостi кредитiв "овернайт", наданих iншим банкам 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Усього 

1 Залишок за станом на 31 грудня 2018 року 70 132 70 132 

2 Погашенi активи (70 132) (70 132) 

3 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року - - 

4 Новi активи  125 032 125 032 

5 Залишок за станом на 31 грудня 2020 року 125 032 125 032 

 

Таблиця 6.6. Аналiз змiни валової балансової вартостi депозитних сертифiкатiв, емiтованих 

Нацiональним банком України 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Усього 

1 Залишок за станом на 31 грудня 2018 року 196 379 196 379 

2 Новi активи 376 580 376 580 

3 Погашенi активи (196 379) (196 379) 



4 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року 376 580 376 580 

5 Новi активи 100 014 100 014 

6 Погашенi активи (376 580) (376 580) 

7 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року 100 014 100 014 

 

Таблиця 6.7. Аналiз кредитної якостi залишкiв коштiв на кореспондентських рахунках у банках станом 

на 31 грудня 2020р. 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Стадiя 3 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик35 024 8 628 43 652 

2 Загальна сума залишкiв до вирахування резервiв 35 024 8 628 43 652 

3 Резерв пiд знецiнення (593) (8 628) (9 221) 

4 Усього залишкiв за мiнусом резервiв 34 431 - 34 431 

 

Таблиця 6.8. Аналiз кредитної якостi залишкiв коштiв на кореспондентських рахунках у банках станом 

на 31 грудня 2019р. 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик147 414 147 414 

2 Загальна сума залишкiв до вирахування резервiв 147 414 147 414 

3 Резерв пiд знецiнення (2 808) (2 808) 

4 Усього залишкiв за мiнусом резервiв 144 606 144 606 

 

Таблиця 6.9. Аналiз кредитної якостi депозитних сертифiкатiв, емiтованих Нацiональним банком України 

станом на 31 грудня 2020р. 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик100 014 100 014 

2 Загальна сума залишкiв до вирахування резервiв 100 014 100 014 

3 Усього залишкiв за мiнусом резервiв 100 014 100 014 

 

Таблиця 6.10. Аналiз кредитної якостi депозитних сертифiкатiв, емiтованих Нацiональним банком 

України станом на 31 грудня 2019р. 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик376 580 376 580 

2 Загальна сума залишкiв до вирахування резервiв 376 580 376 580 

3 Усього залишкiв за мiнусом резервiв 376 580 376 580 

 

  

 

Таблиця 6.11. Аналiз кредитної якостi кредитiв "овернайт", наданих iншим банкам станом на 31 грудня 

2020р. 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик125 032 125 032 

2 Загальна сума залишкiв до вирахування резервiв 125 032 125 032 

3 Резерв пiд знецiнення (2 826) (2 826) 

4 Усього залишкiв за мiнусом резервiв 122 206 122 206 

 

 

7.  
 

Примiтка 7. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

Кредитнi операцiї Банк класифiкує за типами контрагентiв: юридичнi особи (у т. ч. фiзичнi особи - 



пiдприємцi) та фiзичнi особи. Кредити фiзичним особам Банк розподiляє за типами кредиту: iпотечнi 

кредити та iншi кредити на поточнi потреби, що наданi фiзичним особам (у т. ч. овердрафти).  

Кредити юридичних осiб (у т. ч. фiзичних осiб - пiдприємцiв) та фiзичних осiб облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю. 

Протягом року кредитна полiтика Банку була направлена на збiльшення об'ємiв кредитування 

юридичних осiб. Нижче наведено залишки за вiдповiдними групами кредитiв на звiтну дату. 

 

Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 

(тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Кредити, що наданi юридичним особам (у т. ч. фiзичним особам - пiдприємцям)  1 193 835

 1 010 805 

2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 5 514 6 960 

3 Кредити фiзичним особам на поточнi потреби 79 801 72 562 

4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв до вирахування резервiв 1 279 150 1 090 327 

5 Резерв пiд знецiнення кредитiв (307 053) (230 618) 

6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 972 097 859 709 

Станом на 31 грудня 2020 року загальна сума кредитiв та заборгованостi 5-ти найбiльших 

позичальникiв/груп позичальникiв Банку становила 305 633 тис. грн. (станом на 31 грудня 2019 року -217 

090 тис. грн.) або 24% кредитного портфелю Банку (станом на 31 грудня 2019 року - 20%). 

 

 

Таблиця 7.2. Аналiз кредитної якостi кредитiв, що наданi юридичним особам (у т. ч. фiзичним особам - 

пiдприємцям), станом  на 31 грудня 2020р. 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик414 194 525 344 168 930 1 108 468 

2 Низький кредитний ризик 2 122 - 3 420 5 542 

3 Високий кредитний ризик - - 5 016 5 016 

4 Дефолтнi активи - - 74 810 74 810 

5 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 416 316 525 344 252 176 1 193 835 

6 Резерв пiд знецiнення за кредитами (9 324) (144 304) (139 905) (293 533) 

7 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 406 992 381 039 112 271 900 302 

 

 

  

Таблиця 7.3. Аналiз кредитної якостi кредитiв, що наданi юридичним особам (у т. ч. фiзичним особам - 

пiдприємцям), станом  на 31 грудня 2019р. 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик550 432 218 286 71 622 840 341 

2 Низький кредитний ризик 3 238 27 116 27 289 57 642 

3 Середнiй кредитний ризик - - 16 206 16 206 

4 Дефолтнi активи - - 96 616 96 616 

5 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 553 670 245 402 211 733 1 010 805 

6 Резерв пiд знецiнення за кредитами (12 357) (57 721) (149 707) (219 784) 

7 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 541 314 187 681 62 026 791 021 

 

 

Таблиця 7.4. Аналiз кредитної якостi iпотечних кредитiв фiзичних осiб станом  на 31 грудня 2020р. 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Стадiя 2 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик2 717 1 911 4 628 

2 Дефолтнi активи  886 886 

3 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 2 717 2 796 5 514 



4 Резерв пiд знецiнення за кредитами (39) (372) (411) 

5 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 2 678 2 425 5 102 

 

 

Таблиця 7.5. Аналiз кредитної якостi iпотечних кредитiв фiзичних осiб станом  на 31 грудня 2019р. 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Стадiя 2 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик3 819 3 141 6 960 

2 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 3 819 3 141 6 960 

3 Резерв пiд знецiнення за кредитами (23) (670) (693) 

4 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 3 796 2 470 6 266 

 

 

Таблиця 7.6. Аналiз кредитної якостi кредитiв фiзичним особам на поточнi потреби станом  на 31 грудня 

2020р. 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик53 776 3 850 7 656 65 282 

2 Низький кредитний ризик 1 809 - 503 2 311 

3 Середнiй кредитний ризик 29 300 234 563 

4 Високий кредитний ризик - 411 - 411 

5 Дефолтнi активи - - 11 234 11 234 

6 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 55 614 4 561 19 627 79 801 

7 Резерв пiд знецiнення за кредитами (282) (1 795) (11 031) (13 108) 

8 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 55 332 2 766 8 595 66 693 

 

 

Таблиця 7.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв фiзичним особам на поточнi потреби станом  на 31 грудня 

2019р. 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик51 939 6 305 8 050 66 294 

2 Низький кредитний ризик 510 877 1 360 2 747 

3 Дефолтнi активи - - 3 521 3 521 

4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 52 449 7 181 12 931 72 562 

5 Резерв пiд знецiнення за кредитами (182) (2 962) (6 996) (10 141) 

6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 52 267 4 219 5 935 62 421 

 

 

Таблиця 7.8. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами , що наданi юридичним особам (у т. 

ч. фiзичним особам - пiдприємцям) 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1  Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

1 Залишок за станом на 31 грудня 2018 року (9 004) (2 672) (158 550) (170 226) 

2 Новi активи (8 076) (47 822) (46 080) (101 978) 

3 Погашенi активи 3 744 2 672 55 161 61 577 

4 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: 936 (9 898) (9 901) (18 863) 

4.2 Переведення до Стадiї 2 297 (9 898) 340 (9 261) 

4.3 Переведення до Стадiї 3 639 - (10 241) (9 602) 

5 Змiни в розрахунку кредитного ризику 44 - 9 663 9 707 

5.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих вiдсоткiв за ефективною ставкою - - 30 881

 30 881 

6 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року (12 357) (57 721) (149 707) (219 

784) 

7 Новi активи (8 534) (120 738) (29 920) (159 192) 



8 Погашенi активи 8 129 42 487 35 519 86 135 

9 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: 2 861 (8 102) (15 692) (20 932) 

9.1 Переведення до Стадiї 1 (20) 533 - 513 

9.2 Переведення до Стадiї 2 1 543 (9 218) 580 (7 096) 

9.3 Переведення до Стадiї 3 1 338 583 (16 272) (14 350) 

10 Змiни в розрахунку кредитного ризику 719 1 923 9 070 11 713 

10.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих вiдсоткiв за ефективною ставкою - - 20 631

 20 631 

11 Списання фiнансових активiв за рахунок резерву - - 7 465 7 465 

12 Курсовi рiзницi за резервами (142) (2 153) (696) (2 992) 

13 Вiдступлення права вимоги - - 4 055 4 055 

14 Залишок за станом на 31 грудня 2020 року (9 324) (144 304) (139 905) (293 533) 

 

Таблиця 7.9. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за iпотечними кредитами фiзичних осiб 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1  Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

1 Залишок за станом на 31 грудня 2018 року (104) - - (104) 

2 Новi активи (13) - - (13) 

3 Погашенi активи 7 - - 7 

4 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: 62 (670) - (608) 

4.1 Переведення до Стадiї 3 62 (670) - (608) 

5 Змiни в розрахунку кредитного ризику 25 - - 25 

5.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих вiдсоткiв за ефективною ставкою - 217 -

 217 

6 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року (23) (670) - (693) 

7 Новi активи (26) - - (26) 

8 Погашенi активи - 10 - 10 

9 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: 6 660 (372) 294 

9.1 Переведення до Стадiї 3 6 660 (372) 294 

10 Змiни в розрахунку кредитного ризику 3 - - 3 

10.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих вiдсоткiв за ефективною ставкою - - 67

 67 

11 Залишок за станом на 31 грудня 2020 року (39) - (372) (411) 

 

  

Таблиця 7.10. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами фiзичним особам на поточнi 

потреби 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1  Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

1 Залишок за станом на 31 грудня 2018 року (243) (872) (3 411) (4 527) 

2 Новi активи (83) (2 194) (2 980) (5 257) 

3 Погашенi активи 47 68 1 082 1 196 

4 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: 48 (109) (1 285) (1 345) 

4.1 Переведення до Стадiї 1 (2) - 206 205 

4.2 Переведення до Стадiї 2 1 (147) - (146) 

4.3 Переведення до Стадiї 3 48 38 (1 491) (1 404) 

5 Змiни в розрахунку кредитного ризику 49 145 (402) (208) 

5.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих вiдсоткiв за ефективною ставкою - - 1 145

 1 145 

6 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року (182) (2 962) (6 996) (10 141) 

7 Новi активи (197) (715) (1 725) (2 637) 

8 Погашенi активи 65 1 518  855 2 439 

9 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: 27 (68) (4 144) (4 186) 

9.1 Переведення до Стадiї 1 - 329 - 329 

9.2 Переведення до Стадiї 2 7 (901) - (894) 



9.3 Переведення до Стадiї 3 20 504 (4 144) (3 621) 

10 Змiни в розрахунку кредитного ризику 6 431 400 838 

10.1 у т. ч. вплив корегування нарахованих вiдсоткiв за ефективною ставкою - - 2 565

 2 565 

11 Списання фiнансових активiв за рахунок резерву   579 579 

12 Залишок за станом на 31 грудня 2020 року (282) (1 795) (11 031) (13 108) 

 

 

Таблиця 7.11. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення за кредитами, що наданi 

юридичним особам (у т. ч. фiзичним особам - пiдприємцям) 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1  Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

1 Залишок за станом на 31 грудня 2018 року 556 827 92 871 276 781 926 479 

2 Новi активи 359 501 195 785 76 252 631 537 

3 Погашенi активи (294 774) (92 871) (108 539) (496 183) 

4 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: (48 825) 49 618 16 757 17 550 

4.1 Переведення до Стадiї 1 2 - - 2 

4.2 Переведення до Стадiї 2 (22 712) 49 618 (1 556) 25 350 

4.3 Переведення до Стадiї 3 (26 115) - 18 313 (7 802) 

5 Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання (19 058) -

 (49 519) (68 577) 

6 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року 553 670 245 402 211 733 1 010 805 

7 Новi активи 379 145 426 926 77 689 883 760 

8 Погашенi активи (403 865) (160 487) (48 377) (612 729) 

9 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: (96 205) 41 738 36 233 (18 234) 

9.1 Переведення до Стадiї 1 2 431 (2 369) - 62 

9.2 Переведення до Стадiї 2 (54 715) 48 681 (1 306) (7 340) 

9.3 Переведення до Стадiї 3 (43 920) (4 574) 37 539 (10 955) 

10 Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання (16 430) (28 

236) (13 582) (58 248) 

11 Списання фiнансових активiв за рахунок резервiв - - (7 465) (7 465) 

12 Вiдступлення права вимоги - - (4 055) (4 055) 

13 Залишок за станом на 31 грудня 2020 року 416 316 525 344 252 176 1 193 835 

 

  

Таблиця 7.12. Аналiз змiни валової балансової вартостi пiд знецiнення за iпотечними кредитами фiзичних 

осiб 

  Стадiя 1  Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

1 Залишок за станом на 31 грудня 2018 року 3 819 3 141 - 6 960 

2 Новi активи 2 125  - 2 125 

3 Погашенi активи (374)  - (374) 

4 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: (4 442) 3 141 - (1 301) 

4.1 Переведення до Стадiї 2 (4 442) 3 141 - (1 301) 

5 Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання (417) - -

 (417) 

6 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року 3 819 3 141 - 6 960 

7 Новi активи 1 569 - - 1 569 

8 Погашенi активи - (148) - (148) 

9 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: (1 018) (2 993) 2 796 (1 214) 

9.1 Переведення до Стадiї 3 (1 018) (2 993) 2 796 (1 214) 

10 Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання (1 653) - -

 (1 653) 

11 Залишок за станом на 31 грудня 2020 року 2 717 - 2 796 5 514 

 

 



Таблиця 7.13. Аналiз змiни валової балансової вартостi за кредитами фiзичним особам на поточнi 

потреби 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1  Стадiя 2 Стадiя 3 Усього 

1 Залишок за станом на 31 грудня 2018 року 50 211 2 536 8 063 60 810 

2 Новi активи 22 440 5 443 5 322 33 205 

3 Погашенi активи (10 306) (206) (1 938) (12 451) 

4 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: (8 421) 44 2 074 (6 303) 

4.1 Переведення до Стадiї 1 309 - (217) 91 

4.2 Переведення до Стадiї 2 (427) 235 - (192) 

4.3 Переведення до Стадiї 3 (8 303) (191) 2 291 (6 203) 

5 Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання (1 474) (635) (589)

 (2 698) 

6 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року 52 449 7 181 12 931 72 562 

7 Новi активи 36 209 2 045 5 214 43 468 

8 Погашенi активи (21 769) (4 673) (3 309) (29 751) 

9 Загальний ефект вiд переведення мiж стадiями: (7 416) 631 6 665 (120) 

9.1 Переведення до Стадiї 1 57 (459) - (402) 

9.2 Переведення до Стадiї 2 (2 158) 2 258 - 100 

9.3 Переведення до Стадiї 3 (5 315) (1 168) 6 665 182 

10 Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання (3 859) (623) (1 

296) (5 779) 

11 Списання фiнансових активiв за рахунок резервiв - - (579) (579) 

12 Залишок за станом на 31 грудня 2020 року 55 614 4 561 19 627 79 801 

 

Таблиця 7.14. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi 

(тис. грн.) 

             31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

                      сума           %      сума             % 

1 Виробництво та будiвництво 467 817 37 411 654 38 

2 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку  432 254 34

 370 735 34 

3 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство  145 291 11 89 717 8 

4 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 92 897 7 90 427

 8 

5 Надання фiнансових послуг 22 804 2 39 110 4 

6 Фiзичнi особи  85 315 7 79 522 7 

7 Iншi  32 772 3 9 163 1 

8 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без урахування резервiв 1 279 150 100 1 090 

327 100 

  

Сума та види забезпечення, що вимагається Банком, залежать вiд оцiнки кредитного ризику та 

фiнансового стану контрагента. Основнi види отриманого забезпечення: 

- за операцiями кредитування юридичних осiб (у т. ч. фiзичних осiб-пiдприємцiв): нерухоме майно 

житлового та нежитлового призначення, автотранспорт, товарно-матерiальнi запаси та майновi права на 

грошовi кошти, якi знаходяться у Банку; 

- за операцiями кредитування фiзичних осiб: нерухоме майно житлового та нежитлового 

призначення, майновi права на рухоме i нерухоме майно, майновi права на депозити. 

Як додатковi посилення кредиту Банк отримує гарантiї вiд засновникiв та керiвникiв позичальникiв - 

юридичних осiб та членiв сiм'ї позичальника - фiзичної особи. Банк постiйно здiйснює монiторинг 

ринкової вартостi забезпечення та проводить його переоцiнку з урахуванням професiйного судження 

вiдповiдних фахiвцiв.  

Станом на 31 грудня 2020 року кредити, забезпеченi розмiщеними у Банку коштами клiєнтiв, становили 

100 770 тис. грн., станом на 31 грудня 2019 року - 15 266 тис. грн. (Примiтка 12). 

 



Таблиця 7.15. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення на 31 грудня 2020р.  

(тис. грн.) 

  Кредити, наданi юридичним особам (у т. ч. фiзичним особам - пiдприємцям)

 Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби

 Усього 

1 Незабезпеченi кредити 252 358 1 356 43 222 296 936 

2 Кредити, що забезпеченi: 941 478 4 158 36 579 982 215 

2.1 грошовими коштами 100 194 - 577 100 771 

2.2 нерухомим майном  533 955 4 158 31 420 569 533 

2.2.1 у т. ч. житлового призначення 81 398 4 158 18 520 104 076 

2.3 iншими активами 307 329 - 4 582 311 911 

3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без урахування резервiв 1 193 836 5 514 79 801

 1 279 150 

 

Таблиця 7.16. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення на 31 грудня 2019р.  

(тис. грн.) 

  Кредити, наданi юридичним особам (у т. ч. фiзичним особам - пiдприємцям)

 Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби

 Усього 

1 Незабезпеченi кредити 246 068 958 26 765 273 791 

2 Кредити, що забезпеченi: 764 737 6 002 45 797 816 536 

2.1 грошовими коштами 14 566 - 700 15 266 

2.2 нерухомим майном  424 207 6 002 39 914 470 123 

2.2.1 у т. ч. житлового призначення 69 005 5 854 26 063 100 922 

2.3 iншими активами 325 964 - 5 183 331 147 

3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без урахування резервiв 1 010 805 6 960 72 562

 1 090 327 

 

 

 

 

 

Таблиця 7.17. Iнформацiя про обсяги забезпечення за кредитами станом на 31 грудня 2020р. 

(тис. грн.) 

  Кредити з надлишковим забезпеченням Кредити з недостатнiм забезпеченням 

  Балансова вартiсть кредиту без врахування резерву Вартiсть застави Балансова 

вартiсть кредиту без врахування резерву Вартiсть застави 

1 Кредити, що наданi юридичним особам (у т. ч. фiзичним особам - пiдприємцям)  686 573 1 425 

703 507 263 254 905 

2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 4 158 11 493 1 356 - 

3 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 31 547 77 749 48 254 5 031 

4 Усього кредитiв  722 278  1 514 945 556 873 259 936 

 

Таблиця 7.18. Iнформацiя про обсяги забезпечення за кредитами станом на 31 грудня 2019р. 

(тис. грн.) 

  Кредити з надлишковим забезпеченням Кредити з недостатнiм забезпеченням 

  Балансова вартiсть кредиту без врахування резерву Вартiсть застави Балансова 

вартiсть кредиту без врахування резерву Вартiсть застави 

1 Кредити, що наданi юридичним особам (у т. ч. фiзичним особам - пiдприємцям)  575 622 1 063 

290 435 183 189 115 

2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 6 002 10 096 958 - 

3 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 44 980 99 191 27 582 817 

4 Усього кредитiв  626 604  1 172 577 463 723 189 932 

 

 



 

8.  
 

Примiтка 8. Iнвестицiї в цiннi папери 

Таблиця 8.1. Iнвестицiї в цiннi папери 

(тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Облiгацiї внутрiшньої державної позики, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю

 1 023 290 188 505 

2 Усього iнвестицiй в цiннi папери 1 023 290 188 505 

Станом на 31 грудня 2020 року Банк облiковує облiгацiї внутрiшньої державної позики (ОВДП) у 

доларах США на загальну суму 6 млн. доларiв США номiнальною вартiстю 1 тис. доларiв США та у 

гривнi на загальну суму 834 млн. грн. номiнальною вартiстю 1 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2020 року ОВДП в сумi 231,6 млн. грн. та 5,9 млн. доларiв США є забезпеченням за 

отриманим Банком кредитом рефiнансування вiд Нацiонального банку України (Примiтка 11).  

Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України, зi строком погашення до 90 днiв 

включаються до статтi "Грошовi кошти та їх еквiваленти" оскiльки мають незначний ризик змiни 

вартостi та можуть вiльно конвертуватися у вiдому грошову суму. 

 

Таблиця 8.2. Аналiз змiни валової балансової вартостi iнвестицiй в цiннi папери, що облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 

(тис. грн.) 

  Стадiя 1 Усього 

1 Залишок за станом на 31 грудня 2018 року 195 301 195 301 

2 Новi активи 140 292 140 292 

3 Погашенi активи (139 138) (139 138) 

4 Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання (7 950) (7 950) 

5 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року 188 505 188 505 

6 Новi активи 894 180 894 180 

7 Погашенi активи (80 309) (80 309) 

8 Змiна умов (модифiкацiя), яка не призводить до припинення визнання 20 914 20 914 

9 Залишок за станом на 31 грудня 2020 року 1 023 290 1 023 290 

 

Таблиця 8.3. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю станом на 31 грудня 2020р. 

 (тис. грн.) 

  Стадiя 1 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик1 023 290 1 023 290 

2 Загальна сума залишкiв до вирахування резервiв 1 023 290 1 023 290 

3 Усього залишкiв за мiнусом резервiв 1 023 290 1 023 290 

 

Таблиця 8.3. Аналiз кредитної якостi iнвестицiй в цiннi папери, що облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю станом на 31 грудня 2019р. 

 (тис. грн.) 

  Стадiя 1 Усього 

1 Мiнiмальний кредитний ризик188 505 188 505 

2 Загальна сума залишкiв до вирахування резервiв 188 505 188 505 

3 Усього залишкiв за мiнусом резервiв 188 505 188 505 

 

 

9.  
 

Примiтка 9. Основнi засоби, нематерiальнi активи та активи з права користування 

(тис. грн.) 

  Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi 



засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi необоротнi матерiальнi 

активи Незавершенi капiтальнi вкладення Нематерiальнi активи Активи з права користування

 Усього 

            

1 Балансова вартiсть на 31 грудня 2018 року 34 897 16 870 4 550 3 900 949 384 8 170

 4 594 - 74 313 

1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 37 045 25 171 10 083 5 433 1 209 8 956 8 170 5 265

 - 101 331 

1.2 Знос на кiнець попереднього перiоду (2 148) (8 301) (5 532) (1 533) (260) (8 571) - (671)

 - (27 016) 

3 Змiни вiд застосування МСФЗ 16 - - - - - - - -

 17 933 17 933 

4 Скоригований залишок на початок звiтного перiоду 34 897 16 870 4 550 3 900 949 384

 8 170 4 594 17 933 92 246 

5 Надходження 20 6 416 5 967 2 379 355 894 - 1 006 13 501 30 538 

6 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв

 - - - 48 - 7 12 376 - - 12 431 

7 Вибуття - (78) (304) (50) - - - (1) (1 154) (1 587) 

8 Переведення 15 802 802 89 32 18 977 (17 719) - - - 

9 Амортизацiйнi вiдрахування (1 262) (4 542) (1 369) (690) (115) (1 125) - (482) (8 

930) (18 515) 

10 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - (140)

 (140) 

11 Балансова вартiсть на 31 грудня 2019 року 49 457  19 468 8 933 5 618 1 207 1 137 2 827

 5 116 21 210 114 974 

11.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 52 867 31 974 15 106 7 837 1 582 10 772 2 827 6 264

 29 787 159 016 

11.2 Знос на кiнець попереднього перiоду (3 410) (12 506) (6 173) (2 218) (374) (9 635) -

 (1 148) (8 577) (44 041) 

12 Надходження 72 4 150 2 689 1 488 210 3 074 - 432 10 340 22 455 

13 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв

 - - - - - - 16 669 - - 16 669 

14 Вибуття - (37) (48) (52) (3) - - - (476) (616) 

15 Переведення 13 802 793 20 - - 1 867 (16 481) - - - 

16 Амортизацiйнi вiдрахування (2 066) (5 334) (1 724) (915) (137) (3 573) - (556) (12 

925) (27 230) 

17 Переоцiнка первiсної вартостi - - - - - - - - 447

 447 

18 Балансова вартiсть на 31 грудня 2020 року 61 264  19 040 9 870 6 140 1 277 2 505 3 016

 4 992 18 596 126 700 

18.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 66 740 36 710 17 115 9 126 1 788 15 310 3 016 6 696

 37 431 193 933 

18.2 Знос на кiнець звiтного перiоду (5 476) (17 670) (7 245) (2 987) (511) (12 805)

 - (1 704) (18 835) (67 232) 

За станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв 

складає 21 306 тис. грн. (станом на 31.12.2019 - 16 476 тис. грн.). Банк не мав основних засобiв, стосовно 

яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження. 

Протягом 2020 року основнi засоби та нематерiальнi активи не надавалися у заставу. Балансова вартiсть 

нематерiальних активiв з не визначеним строком користування станом на 31 грудня 2020 року складає 

565 тис. грн. (станом на 31 грудня 2019 року - 859 тис. грн.).Протягом 2020 року здiйснено продаж майна 

з категорiї "Iншi основнi засоби". Прибуток вiд реалiзацiї склав 3 тис. грн. (у 2019 - 94 тис. грн.) 

(Примiтка 19) 

 

 

10.  



 

Примiтка 10. Iншi активи 

Таблиця 10.1. Iншi активи 

(тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Грошовi кошти з обмеженим правом використання 27 649 23 351 

2 Фiнансовi активи за розрахунками з клiєнтами 5 476 4 304 

3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 779 335 

4 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 421 422 

5 Дебiторська заборгованiсть з банками, що лiквiдуються 320 327 

6 Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву 34 645 28 739 

7 Дорогоцiннi метали 34 012 26 504 

8 Запаси 5 259 1 320 

9 Передплата за послуги 3 190 1 128 

10 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 3 054 1 447 

11 Ювiлейнi монети 2 638 2 931 

12 Витрати майбутнiх перiодiв 1 563 741 

13 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 1 133 4 531 

14 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 99 4 

15 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з податкiв та зборiв, крiм податку на прибуток -

 55 

16 Усього iнших нефiнансових активiв до вирахування втрат вiд зменшення корисностi 50 948

 38 660 

17 Усього iнших активiв до вирахування резерву/ втрат вiд зменшення корисностi 85 594 67 399 

18 Резерви/втрати вiд зменшення корисностi пiд iншi активи, у т. ч.: (4 549) (2 073) 

18.1 Резерв пiд iншi фiнансовi активи (1 380) (1 307) 

18.2 Втрати вiд зменшення корисностi iнших нефiнансових активiв (3 169) (766) 

19 Усього iнших активiв з урахуванням резерву/ втрат вiд зменшення корисностi 81 045 65 326 

 

Таблиця 10.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення/втрат вiд зменшення корисностi iнших активiв 

(тис. грн.) 

  Грошовi кошти з обмеженим правом користування Дебiторська заборгованiсть за 

операцiями з iноземною валютою Фiнансовi активи за розрахун-ками з клiєнтами Дебiторська 

заборгова-нiсть з банками, що лiквiдуються Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з 

працiвниками банку Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв Передоплата за послуги

 Усього 

1 Залишок за станом на 31 грудня 2018 року (256) - (269) (327) - (190) (79)

 (1 120) 

2 Збiльшення резерву пiд знецiнення/втрат вiд зменшення корисностi протягом звiтного перiоду

 (399) - (74) - - (4) (493) (970) 

3 Списання безнадiйної заборгованостi - - 18 - - - - 18 

4 Залишок за станом на 31 грудня 2019 року (655) - (325) (327) - (194) (572)

 (2 073) 

5 Збiльшення резерву пiд знецiнення/втрат вiд зменшення корисностi протягом звiтного перiоду

 85 (41) (143) - (93) (1 256) (1 054) (2 502) 

6 Списання безнадiйної заборгованостi - - 20 6 - - - 26 

7 Залишок за станом на 31 грудня 2020 року (570) (41) (448) (320) (93) (1 450) (1 

626) (4 549) 

 

 

Таблиця 10.3. Аналiз кредитної якостi iнших активiв на 31 грудня 2020р. 

(тис. грн.) 

Iншi фiнансовi активи 

  За строками прострочення    

  Поточна заборго-ванiсть До 30 днiв Вiд 31 до 60 днiв Вiд 61 до 90 днiв



 Бiльше, нiж 90 днiв Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву Резерв пiд 

знецiнення iнших фiнансових активiв Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 

1 Грошовi кошти з обмеженим правом користування 27 649 - - - - 27 649

 (570) 27 079 

2 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 779 - - - - 779

 - 779 

3 Фiнансовi активи за розрахунками з клiєнтами 5 019 51 11 1 393 5 476

 (448) 5 028 

4 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 421 - - -

 - 421 (41) 380 

5 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками, що лiквiдуються - - -

 - 320 320 (320) - 

6 Усього за iншими фiнансовими активами 33 868 51 11 1 713 34 645 (1 

380) 33 265 

 

  

Iншi нефiнансовi активи 

(тис. грн.) 

  За кiлькiстю днiв на балансi   

  Поточна заборго-ванiсть До 60 днiв Вiд 61 до 90 днiв Бiльше, нiж 90 днiв

 Усього iнших активiв до вирахування  втрат вiд зменшення корисностi Втрати вiд 

зменшення корисностi iнших нефiнансових активiв Усього iнших нефiнансових активiв за 

вирахуванням  втрат вiд зменшення корисностi 

7 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв - 1 655 330 1 070 3 054 (1 

450) 1 604 

8 Передоплата за послуги - 2 043 400 747 3 190 (1 626) 1 564 

9 Дорогоцiннi метали 34 012 - - - 34 012 - 34 012 

10 Ювiлейнi монети 2 638 - - - 2 638 - 2 638 

11 Запаси 5 259 - - - 5 259 - 5 259 

12 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 1 133 - - - 1 133

 - 1 133 

13 Витрати майбутнiх перiодiв 1 563 - - - 1 563 - 1 563 

14 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку - 7 - 92

 99 (93) 6 

15 Усього за iншими нефiнансовими активами 44 605 3 705 730 1 909 50 948 (3 169) 47 779 

 

Таблиця 10.4. Аналiз кредитної якостi iнших активiв на 31 грудня 2019р. 

(тис. грн.) 

Iншi фiнансовi активи 

  За строками прострочення    

  Поточна заборго-ванiсть До 30 днiв Вiд 31 до 60 днiв Вiд 61 до 90 днiв

 Бiльше, нiж 90 днiв Усього iнших фiнансових активiв до вирахування резерву Резерв пiд 

знецiнення iнших фiнансових активiв Усього iнших фiнансових активiв за мiнусом резерву 

1 Грошовi кошти з обмеженим правом користування 23 351 - - - - 23 351

 (655) 22 696 

2 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 114 221 - - - 335

 - 335 

3 Фiнансовi активи за розрахунками з клiєнтами 3 903 139 14 43 205 4 304

 (325) 3 978 

4 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 422 - - -

 - 422 - 422 

5 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками, що лiквiдуються - - -

 - 327 327 (327) - 

6 Усього за iншими фiнансовими активами 27 790 360 14 43 532 28 739 (1 

307) 27 432 



 

  

Iншi нефiнансовi активи 

  За кiлькiстю днiв на балансi   

  Поточна заборго-ванiсть До 60 днiв Вiд 61 до 90 днiв Бiльше, нiж 90 днiв

 Усього iнших активiв до вирахування  втрат вiд зменшення корисностi Втрати вiд 

зменшення корисностi iнших нефiнансових активiв Усього iнших нефiнансових активiв за 

вирахуванням  втрат вiд зменшення корисностi 

7 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв - 1 337 - 110 1 447 (194)

 1 253 

8 Передоплата за послуги - 465 225 438 1 128 (572) 556 

9 Дорогоцiннi метали 26 504 - - - 26 504 - 26 504 

10 Ювiлейнi монети 2 931 - - - 2 931 - 2 931 

11 Запаси 1 320 - - - 1 320 - 1 320 

12 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 4 531 - - - 4 531

 - 4 531 

13 Витрати майбутнiх перiодiв 741 - - - 741 - 741 

14 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з податкiв та зборiв, крiм податку на прибуток 55

 - - - 55 - 55 

15 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку - 4 - -

 4 - 4 

16 Усього за iншими нефiнансовими активами 36 081 1 806 225 548 38 660 (766) 37 894 

 

 

11.  
 

Примiтка 11. Кошти банкiв 

Таблиця 11.1. Кошти банкiв 

(тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Кошти, отриманi вiд Нацiонального банку України  

350 008  

- 

2 Усього коштiв iнших банкiв 350 008 - 

Станом на 31 грудня 2020 року ОВДП в сумi 231,6 млн. грн.  та 5,9 млн. доларiв США є забезпеченням 

за отриманим Банком кредитом рефiнансування вiд Нацiонального банку України (Примiтка 8). 

 

 

12.  
 

Примiтка 12. Кошти клiєнтiв 

Таблиця 12.1. Кошти клiєнтiв 

(тис. грн.) 

  31грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Юридичнi особи 1 175 396 743 067 

1.1 Поточнi рахунки 967 103 419 861 

1.2 Строковi кошти 208 293 323 206 

2 Фiзичнi особи: 970 985 757 536 

2.1 Поточнi рахунки 281 185 177 612 

2.2 Строковi кошти 689 801 579 925 

3 Усього коштiв клiєнтiв 2 146 381 1 500 603 

Станом на 31 грудня 2020 року загальна сума грошових коштiв 5-ти найбiльших кредиторiв/груп 

кредиторiв Банку становила 277 420 тис. грн. (станом на 31 грудня 2019 року -211 403 тис. грн.) або 13% 

вiд загальної суми коштiв клiєнтiв Банку (станом на 31 грудня 2019 року - 14%). 

Станом на 31 грудня 2020 року кошти юридичних та фiзичних осiб в сумi 206 548 тис. грн. є 



забезпеченням за наданими Банком кредитами (Примiтка 7), у т. ч. за наданими гарантiями та авалями 

(Примiтка 27) -  23 330 тис. грн. (станом на 31 грудня 2019 року загальна сума забезпечення  -47 674 

тис. грн., у т. ч. за наданими гарантiями -6 060 тис. грн.). 

 

Таблиця 12.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi 

(тис. грн.) 

             31 грудня 2020р.      31 грудня 2019р. 

                              сума        %            сума          % 

2 Виробництво та будiвництво 425 061 20 241 367 16 

1 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та предметiв особистого вжитку 331 219 15

 296 899 20 

3 Операцiї з нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 125 421 6 91 214

 6 

4 Надання фiнансових послуг 83 677 4 33 618 2 

5 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство  50 271 2 31 076 2 

6 Фiзичнi особи   970 985 45 757 536 50 

7 Iншi  159 746 7 48 893 3 

8 Усього коштiв клiєнтiв 2 146 381 100 1 500 603 100 

 

 

13.  
 

Примiтка 13. Резерви за зобов'язаннями 

(тис. грн.) 

  2020р. 2019р. 2018р. 

1 Залишок на 01 сiчня 110 13 - 

2 Формування резерву за зобов'язаннями (24) 97 13 

3 Залишок на 31 грудня 86 110 13 

Станом на звiтну дату Банком сформоване забезпечення за майбутнiми витратами за судовими позовами 

про стягнення грошових коштiв, у яких Банк є вiдповiдачем, у сумi 4 тис. грн. та за зобов'язаннями, що 

пов'язанi з кредитуванням, у сумi 82 тис. грн. 

 

 

14.  
 

Примiтка 14. Iншi зобов'язання та зобов'язання орендаря 

(тис. грн.) 

                               31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Зобов'язання орендаря  з оренди 19 555 21 657 

2 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 1 463 8 951 

3 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 1 232 1 810 

4 Iншi фiнансовi зобов'язання 595 371 

5 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 11 - 

6 Усього iнших фiнансових зобов'язань 22 856 32 789 

7 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 9 737 7 684 

8 Доходи майбутнiх перiодiв  7 808 6 686 

9 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 2 511 2 389 

10 Контрактнi зобов'язання 1 493 1 132 

11 Нарахованi витрати за наданi послуги 365 339 

12 Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв 75 1 

13 Усього iнших нефiнансових зобов'язань 21 988 18 231 

14 Усього iнших зобов'язань 44 844 51 020 

 За статтею "Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку" за станом на 31 

грудня 2020 року облiковуються: резерв вiдпусток у сумi 9 732 тис. грн., кошти на вiдрядження - 3 тис. 

грн., депонована заробiтна плата - 2 тис. грн. (станом на 31 грудня 2019р: резерв вiдпусток - 7 677 тис. 



грн., кошти на вiдрядження - 7 тис. грн. 

 

 

15.  
 

Примiтка 15. Статутний капiтал  

Станом на 31 грудня 2020 року затверджений до випуску акцiонерний капiтал Банку складається з  20 

000 тис. шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 10 гривень. Акцiонерний капiтал повнiстю 

сплачений. Усi акцiї мають рiвнi права при голосуваннi.  

(тис. грн.) 

  Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Усього 

1 Залишок на 31 грудня 2019 року 20 000 200 000 200 000 

2 Залишок на 31 грудня 2020 року 20 000 200 000 200 000 

На звiтну дату Банк не випускав привiлейованих акцiй, виплати дивiдендiв не здiйснювались. Обмежень 

щодо володiння акцiями на кiнець звiтного перiоду немає. Акцiї, призначенi для випуску за умовами 

опцiонiв i контрактiв з продажу, вiдсутнi. 

 

 

16.  
 

Примiтка 16. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення 

(тис. грн.) 

  При-мiтки 31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

   менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв

 бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 678 743 - 678 743 634 007 - 634 007 

2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 7 732 115 239 982 972 097 715 305 144 404 859 709 

3 Iнвестицiї в цiннi папери 8 870 262 153 028 1 023 290 69 274 119 231 188 505 

4 Вiдстрочений податковий актив 21 - 456 456 - 448 448 

5 Основнi засоби та нематерiальнi активи 9 - 126 700 126 700 - 114 974 114 

974 

6 Iншi активи 10 80 725 320 81 045 65 326 - 65 326 

7 Усього активiв  2 361 845 520 486 2 882 331 1 483 912 379 057 1 862 969 

 Кошти банкiв 11 70 000 280 008 350 008 - - - 

8 Кошти клiєнтiв 12 2 076 281 70 100 2 146 381 1 486 666 13 937 1 500 

603 

9 Зобов'язання за поточним податком на прибуток 21  3 391 - 3 391 1 285 -

 1 285 

10 Резерви за зобов'язаннями 13 84 2 86 110 - 110 

11 Iншi зобов'язання та зобов'язання орендаря 14 25 276 19 568 44 844 51 020 - 51 020 

12 Усього зобов'язань   2 175 031 369 678 2 544 709 1 539 081 13 937 1 553 

018 
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Примiтка 17. Процентнi доходи та витрати 

 (тис. грн.) 

  2020р. 2019р. 

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВIДСОТКА 

Процентнi доходи за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 174 495 183 618 

2 Iнвестицiї в цiннi папери 63 232 23 858 

3 Процентнi доходи за знецiненими фiнансовими активами 25 100 25 363 

4 Кредити та заборгованiсть банкiв ( у т. ч. на кореспондентських рахунках) 967 3 715 



5 Усього процентних доходiв за фiнансовими активами, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю 263 793 236 554 

ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ, РОЗРАХОВАНI ЗА ЕФЕКТИВНОЮ СТАВКОЮ ВIДСОТКА 

Процентнi витрати за фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

6 Строковi кошти фiзичних осiб (43 912) (52 991) 

7 Поточнi рахунки та депозити на вимогу (21 594) (16 989) 

8 За кредитами банкiв, у т.ч. НБУ (13 183) (1 550) 

9 Строковi кошти юридичних осiб (10 704) (17 888) 

10 Зобов'язання з оренди (3 460) (3 396) 

11 Цiннi папери власного боргу (9) (1) 

12 Усього процентних витрат за фiнансовими зобов'язаннями, якi облiковуються за амортизованою 

собiвартiстю (92 862) (92 815) 

13 Чистий процентний дохiд 170 932 143 739 
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Примiтка 18. Комiсiйнi доходи та витрати 

(тис. грн.) 

  2020р.  2019р. 

 КОМIСIЙНI ДОХОДИ:   

1 Розрахунково-касовi операцiї 68 329 48 867 

2 Операцiї на валютному ринку для банкiв та клiєнтiв 15 881 14 653 

3 Кредитнi операцiї 4 845 1 220 

4 Iндивiдуальнi сейфи 4 516 3 255 

5 Гарантiї наданi  4 056 2 391 

6 Операцiї довiрчого управлiння 1 249 1 489 

7 Iнкасацiя 1 202 1 777 

8 Операцiї з цiнними паперами 515 566 

9 Усього комiсiйних доходiв 100 593 74 218 

 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ:   

10 Розрахунково-касовi операцiї (26 708) (16 787) 

11 Операцiї з цiнними паперами (47) (46) 

12 Усього комiсiйних витрат (26 755) (16 833) 

13 Чистий комiсiйний дохiд 73 838 57 385 
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Примiтка 19. Iншi операцiйнi доходи 

(тис. грн.) 

  2020р. 2019р. 

1 Дохiд вiд продажу пам'ятних монет 1 709 1 023 

2 Дохiд вiд дострокового припинення фiнансових зобов'язань 1 370 768 

3 Винагорода страхового посередника 1 162 937 

4 Штрафи, пенi, що отриманi банком 584 452 

5 Дохiд вiд операцiйної оренди 289 695 

6 Iншi доходи 101 193 

7 Дохiд вiд реалiзацiї заставного майна 4 6 649 

8 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв 3 94 

9 Усього iнших операцiйних доходiв 5 223 10 811 

 

 

20.  
 



Примiтка 20. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати 

Таблиця 20.1. Витрати та виплати працiвникам 

(тис. грн.) 

  2020р. 2019р. 

1 Заробiтна плата та премiї (105 642) (83 032) 

2 Нарахування на фонд заробiтної плати (23 156) (18 118) 

3 Iншi виплати працiвникам (670) (1 175) 

4 Усього витрат на утримання персоналу (129 468) (102 324) 

 

Таблиця 20.2. Витрати на амортизацiю 

(тис. грн.) 

  2020р. 2019р. 

1 Амортизацiя основних засобiв (13 749) (9 102) 

2 Амортизацiя програмного забезпечення та нематерiальних активiв (556) (482) 

3 Амортизацiя активу з права користування (12 925) (8 930) 

4 Усього витрат на амортизацiю (27 230) (18 514) 

 

Таблиця 20.3. Iншi адмiнiстративнi витрати та операцiйнi витрати 

(тис. грн.) 

  Примiтки 2020р. 2019р. 

1 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi 

експлуатацiйнi послуги  (25 334) (18 697) 

2 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб  (5 568) (4 402) 

3 Витрати на охорону  (5 433) (5 268) 

4 Збиток вiд реалiзацiї заставного майна 10 (2 735) (943) 

5 Професiйнi послуги  (2 406) (2 108) 

6 Втрати вiд зменшення корисностi iнших нефiнансових активiв  (2 405) (498) 

7 Спонсорство та доброчиннiсть  (1 911) (740) 

8 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток  (1 339) (1 057) 

9 Iншi   (762) (43) 

10 Витрати на маркетинг та рекламу  (744) (955) 

11 Витрати з оренди  (609) (3 076) 

12 Витрати на засоби криптозахисту  (260) (347) 

13 Збиток вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв  (182) - 

14 Штрафи, пенi, що сплаченi  - (314) 

15 Уцiнка заставного майна 10 - (1 577) 

16 Усього iнших адмiнiстративних та операцiйних витрат  (49 688) (40 024) 

За 2020 рiк витрати з оренди складаються з витрат за короткостроковою орендою у сумi 319 тис. грн. та 

витрат  за орендою, за якою базовий актив є малоцiнним, у сумi 290 тис. грн. 
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Примiтка 21. Витрати на податок на прибуток 

Поточний податок на прибуток розраховувався та сплачувався Банком згiдно з дiючим податковим 

законодавством за ставкою 18% у 2019-2020 р.р. 

Вiдстрочений податок розраховано за ставками оподаткування, за якими має бути використано 

вiдстрочений податковий актив та погашено вiдстрочене податкове зобов'язання. Ставка податку, за 

якою розрахованi вiдстроченi податковi активи та зобов'язання, становить 18%. 

Сплата податку проводиться Банком до одного податкового органу, тому вiдстроченi податковi активи та 

зобов'язання у звiтностi вiдображенi згорнуто.  

 

Таблиця 21.1. Витрати на сплату податку на прибуток 

(тис. грн.) 

  2020р. 2019р. 2018р. 



1  Поточний податок на прибуток  (6 201) (9 161) (4 154) 

2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов'язана з: 8 (9) 65 

2.1 виникненням чи списанням тимчасових рiзниць 8 (9) 65 

3 Усього витрат з податку на прибуток (6 193) (9 170) (4 089) 

 

Таблиця 21.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) 

(тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Прибуток до оподаткування  33 864 50 353 

2  Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (6 096) (9 064) 

 КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ):   

3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але 

визнаються в бухгалтерському облiку  (60) (85) 

4 Доходи, якi пiдлягають обкладенню податком на прибуток, але не визнаються (не належать) до 

облiкового прибутку (збитку) (списання за рахунок резерву заборгованостi, що не вiдповiдає критерiю 

безнадiйної заборгованостi за податковим законодавством) - - 

5 Iншi коригування (37) (21) 

6 Сума витрат з податку на прибуток  (6 193) (9 170) 

 

Таблиця 21.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань на 31 грудня 2020р. 

(тис. грн.) 

  Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ 

збитках Залишок на кiнець перiоду 

 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування  

1 Основнi засоби 427 13 440 

2 Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 1 (1) - 

3 Резерв за фiнансовими зобов'язаннями 7 8 15 

4 Забезпечення майбутнiх судових витрат 13 (12) 1 

5 Чистий вiдстрочений податковий актив  448 8 456 

Таблиця 21.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та 

вiдстрочених податкових зобов'язань на 31 грудня 2019р. 

(тис. грн.) 

  Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ 

збитках Залишок на кiнець перiоду 

 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування  

1 Основнi засоби 454 (27) 427 

2 Перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди - 1 1 

3 Резерв за фiнансовими зобов'язаннями 3 4 7 

4 Забезпечення майбутнiх судових витрат - 13 13 

5 Чистий вiдстрочений податковий актив  457 (9) 448 
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Примiтка 22. Чистий прибуток на одну просту акцiю 

 

 

Таблиця 22.1. Чистий прибуток на одну просту акцiю 

(тис. грн.) 

  При-мiтки 2020р. 2019р. 

1 Прибуток, що належить власникам простих акцiй банку  27 671 41 183 

2 Прибуток за рiк  27 671 41 183 

3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 15 20 000 20 000 

4 Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцiю (грн.)  1,3836 2,0592 



 

Таблиця 22.2. Розрахунок прибутку, що належить власникам простих акцiй банку 

(тис. грн.) 

  2020р. 2019р. 

1 Прибуток за рiк, що належить власникам банку 27 671 41 183 

2 Нерозподiлений прибуток за рiк 27 671 41 183 

3 Прибуток за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих акцiй 27 671 41 183 
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Примiтка 23. Операцiйнi сегменти 

 

Таблиця 23.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2020р. 

(тис. грн.) 

  Найменування звiтних сегментiв Усього 

  Операцiї з корпоратив-ними клiєнтами Роздрiбнi банкiвськi операцiї Операцiї на 

фiнансових ринках Iншi сегменти та операцiї  

1 Процентнi доходи  181 320 18 275 64 198 - 263 793 

2 Комiсiйнi доходи 48 925 50 464 1 204 - 100 593 

3 Iншi операцiйнi доходи 2 947 2 275 1 - 5 223 

4 Усього доходiв сегментiв вiд зовнiшнiх клiєнтiв 233 192 71 014 65 403 - 369 609 

5 Процентнi витрати  (32 436) (47 234) (13 192) - (92 862) 

6 Чистий збиток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв  (61 683) (766) (9 

014) - (71 463) 

7 Втрати вiд зменшення корисностi iнших нефiнансових активiв (2 398) 85 (92) -

 (2 405) 

8 Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток - - (198) - (198) 

9 Чистий прибуток вiд припинення визнання фiнансових активiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 6 148 214 1 059 - 7 420 

10 Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою - - - 47 490 47 490 

11 Чистий прибуток вiд переоцiнки iноземної валюти - - - 6 984 6 984 

12 Комiсiйнi витрати   (18 865) (7 891) - (26 755) 

13 Чистий збиток вiд збiльшення резервiв за зобов'язаннями 24 - - - 24 

14 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (128 695) (39 192) (36 095) -

 (203 981) 

15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 14 152 (34 743) (19) 54 474 33 864 

16 Витрати на податок на прибуток    (6 193) (6 193) 

17 Прибуток     27 671 

 

 

Таблиця 23.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2019р. 

 

(тис. грн.) 

  Найменування звiтних сегментiв Усього 

  Операцiї з корпоратив-ними клiєнтами Роздрiбнi банкiвськi операцiї Операцiї на 

фiнансових ринках Iншi сегменти та операцiї  

1 Процентнi доходи  190 351 18 630 27 573 - 236 554 

2 Комiсiйнi доходи 37 402 35 238 1 578 - 74 218 

3 Iншi операцiйнi доходи 9 448 1 363 - - 10 811 

4 Усього доходiв сегментiв вiд зовнiшнiх клiєнтiв 237 201 55 231 29 151 - 321 583 

5 Процентнi витрати  (34 341) (56 923) (1 551) - (92 815) 

6 Чистий збиток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв  (18 677) (4 916) 1 366

 - (22 226) 



7 Втрати вiд зменшення корисностi iнших нефiнансових активiв (412) (86) - -

 (498) 

8 Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток - - 3 159 - 3 159 

9 Чистий прибуток вiд припинення визнання фiнансових активiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю 959 70 - - 1 029 

10 Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою - - - 19 736 19 736 

11 Чистий прибуток вiд переоцiнки iноземної валюти - - - (2 320) (2 320) 

12 Комiсiйнi витрати  - (11 384) (5 449) - (16 833) 

13 Чистий збиток вiд збiльшення резервiв за зобов'язаннями (97) - - - (97) 

14 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (118 285) (27 542) (14 537) -

 (160 364) 

15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 66 349 (45 551) 12 140 17 416 50 353 

16 Витрати на податок на прибуток    (9 170) (9 170) 

17 Прибуток     41 183 

 

  

Таблиця 23.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв на 31 грудня 2020р. 

(тис. грн.) 

  Найменування звiтних сегментiв Усього 

  Операцiї з корпоратив-ними клiєнтами Роздрiбнi банкiвськi операцiї Операцiї на 

фiнансових ринках Iншi сегменти та операцiї  

  АКТИВИ СЕГМЕНТIВ      

1 Усього активiв сегментiв 901 176 102 848 1 281 583 - 2 285 607 

2 Нерозподiленi активи - - - 596 724 596 724 

3 Усього активiв 901 176 102 848 1 281 583 596 724 2 882 331 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ      

4 Усього зобов'язань сегментiв 1 175 792 975 026 350 008 - 2 500 826 

5 Нерозподiленi зобов'язання - - - 43 883 43 883 

6 Усього зобов'язань 1 175 792 975 026 350 008 43 883 2 544 709 

 

Таблиця 23.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв на 31 грудня 2019р. 

(тис. грн.) 

  Найменування звiтних сегментiв Усього 

  Операцiї з корпоратив-ними клiєнтами Роздрiбнi банкiвськi операцiї Операцiї на 

фiнансових ринках Iншi сегменти та операцiї  

  АКТИВИ СЕГМЕНТIВ      

1 Усього активiв сегментiв 791 895 95 262 711 333 - 1 598 490 

2 Нерозподiленi активи - - - 264 479 264 479 

3 Усього активiв 791 895 95 262 711 333 264 479 1 862 969 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ      

4 Усього зобов'язань сегментiв 743 721 766 863 - - 1 510 584 

5 Нерозподiленi зобов'язання - - - 42 434 42 434 

6 Усього зобов'язань 743 721 766 863 - 42 434 1 553 018 

 

 

24.  
 

Примiтка 24. Управлiння фiнансовими ризиками 

Управлiння ризиками Банку здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв, операцiйного та 

комплаєнс-ризику. Цiлями управлiння фiнансовими ризиками є визначення лiмiтiв ризику й нагляд за 

тим, щоб цi лiмiти не перевищувалися.  

Банк здiйснює комплексне управлiння ризиками та їх оцiнку згiдно зi Стратегiєю управлiння ризиками 

Банку. Процес управлiння ризиками є значним фактором для постiйної прибутковостi Банку, а кожний 

спiвробiтник Банку несе вiдповiдальнiсть за вплив ризикiв, що мають вiдношення до його обов'язкiв. 



Головний принцип, який покладає Банк в основу побудованої системи управлiння ризиками, - 

досягнення оптимального спiввiдношення мiж доходнiстю, прибутковiстю операцiй та надiйнiстю 

банкiвської установи, максимальною захищенiстю залучених коштiв акцiонерiв та клiєнтiв Банку. 

Банк подiляє ризики на двi категорiї: такi, що пiддаються кiлькiснiй оцiнцi - фiнансовi ризики 

(кредитний, процентний ризик банкiвської книги, лiквiдностi, ринковий (в т.ч. валютний), операцiйний), 

та ризики, що пiддаються кiлькiснiй оцiнцi в меншiй мiрi - нефiнансовi ризики (ризик репутацiї, 

комплаєнс-ризик, ризик ВК/ФТ). 

Ризики, щодо яких є залежнiсть мiж ризиками i доходами розглядаються як такi, що пiддаються 

кiлькiснiй оцiнцi, управлiння цими ризиками полягає в їх оптимiзацiї. Ризики, щодо яких немає 

залежностi мiж ризиком i доходами, кiлькiснiй оцiнцi пiддаються в меншiй мiрi, та управлiння ними 

зводиться до їх мiнiмiзацiї. 

 

Кредитний ризик 

Кредитний ризик - ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть боржника чи 

контрагента виконати взятi на себе зобов'язання вiдповiдно до погоджених умов. Кредитний ризик 

присутнiй в усiх видах дiяльностi Банку, де результат залежить вiд дiяльностi контрагента, емiтента або 

позичальника. Вiн виникає кожного разу, коли банк надає кошти, бере зобов'язання про їх надання, 

iнвестує кошти або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реальних чи концептуальних угод 

незалежно вiд того, де вiдображається операцiя - на балансi чи поза балансом. 

Мета управлiння кредитним ризиком - сприяти пiдвищенню вартостi власного капiталу Банку, одночасно 

забезпечуючи досягнення цiлей багатьох зацiкавлених сторiн, - а саме: клiєнтiв та контрагентiв, 

керiвникiв, працiвникiв, акцiонерiв (власникiв), органiв банкiвського нагляду, iнших сторiн. 

Система управлiння кредитним ризиком в Банку забезпечує своєчасне та адекватне виявлення, 

вимiрювання, монiторинг, звiтування, контроль i пом'якшення кредитного ризику як на iндивiдуальнiй 

так i на портфельнiй основi.  

Пiд час надання та супроводження позабалансових зобов'язань з кредитування (зобов'язання по 

невикористаних кредитах, акредитивах) та гарантiй Банк використовує такi ж процедури розгляду, 

затвердження та супроводження, що i для наданих кредитiв.  

Процес управлiння кредитним ризиком визначено у наступних внутрiшнiх документах Банку: Стратегiї 

управлiння ризиками Банку, Полiтицi управлiння кредитним ризиком Банку, а також методиках i 

регламентах, що визначають порядок оцiнки рiвня кредитного ризику фiнансових iнструментiв та 

очiкуваних кредитних збиткiв.  

Основними принципами, що застосовуються в процесi управлiння кредитними ризиками є: o оцiнка 

фiнансового стану контрагента Банку на етапi розгляду питання щодо прийняття рiшення з 

кредитування; o оцiнка фiнансового стану позичальника Банку протягом перiоду кредитування; o оцiнка 

умов здiйснення кредитної операцiї, в тому числi забезпечення; o розрахунок та встановлення лiмiтiв 

кредитування позичальникiв/груп пов'язаних контрагентiв Банку; o акредитацiя незалежних оцiнювачiв 

заставленого майна позичальникiв Банку; o регулярний монiторинг наявностi та стану предметiв 

забезпечення; o оцiнка ризикiв кредитного портфелю Банку; o регулярна управлiнська звiтнiсть.  

Для оптимiзацiї кредитного ризику Банк в 2020 р. використовував наступнi засоби: 

  Визначення допустимого ризику. Банк визначає обмеження при кредитних операцiях для 

контрагентiв. У внутрiшнiх положеннях вказанi критерiї для вiдсiкання контрагентiв перед тим, як 

здiйснювати кредитну операцiю з ними.  

  Регулярна оцiнка платоспроможностi позичальникiв. Банк оцiнює як перед здiйсненням 

кредитної  операцiї так i протягом дiї даної операцiї (щоквартально або щорiчно залежно вiд 

контрагенту) платоспроможнiсть контрагента. Данi про визначений фiнансовий стан заноситься до ПК 

СР-Банк за кожним позичальником. 

  Прийняття забезпечення. Банк приймає забезпечення для зниження кредитного ризику та 

регулярно робить перевiрки стану об'єкта застави. Разом з тим Банк має певнi критерiї щодо якостi 

застав, якi прописанi у внутрiшнiх положеннях. Крiм того, Банк має критерiї щодо спiвробiтництва з 

суб'єктом оцiночної дiяльностi для зниження ризику щодо якiсної оцiнки об'єкту застави. 

  Прийняття гарантiй та порук 3-х осiб. 

  Страхування. Для зниження ризику страхової компанiї Банк проводить акредитацiю страхових 

компанiй. В залежностi вiд виду застави Банк вимагає вiд позичальника страхування об'єкту застави в 

акредитованiй СК.  



  Лiмiтування.  

  Отримання додаткової iнформацiї про позичальника: кредитнi iсторiї позичальника та пов'язаних 

з ним осiб (Банк є користувачем Першого Всеукраїнського Бюро Кредитних Iсторiй); витяги з 

Державного реєстру обтяжень рухомого майна по позичальнику та пов'язаним з ним особам для 

отримання перелiку дiючих кредитiв з заставою рухомого майна. 

  Регулярна оцiнка якостi кредитного портфелю. Щомiсячно, на основi обов'язкових платежiв за 

кредитом данi про стан обслуговування боргу позичальниками за кожним кредитом заноситься до АБС 

Банку. 

  Регулярний розрахунок та формування резерву пiд знецiнення активiв, якi облiковуються за 

амортизованою собiвартiстю. 

  Диверсифiкацiя. Банк розглядає диверсифiкацiю кредитного портфеля за сумами кредитiв, 

наданими одному контрагенту та за секторами економiки як невiд'ємну частину управлiння кредитним 

ризиком. 

  Робота з проблемною заборгованiстю. Згiдно з внутрiшнiми положеннями Банку по роботi з 

проблемною заборгованiстю Банк визначає саму проблемну заборгованiсть та розпочинає роботу з нею, 

починаючи з першого дня прострочення за кредитом. 

Оцiнка концентрацiї кредитних ризикiв здiйснюється за портфелем активних операцiй в цiлому, а також 

в розрiзi його окремих складових. Правлiнням Банку затверджено обмеження (лiмiти) щодо проведення 

активних операцiй по галузях економiки, географiчним ознакам, iн. Станом на 31 грудня 2020 року всi 

кредитнi операцiї здiйснено у межах встановлених лiмiтiв. 

Крiм того, управлiння кредитним ризиком здiйснюється шляхом дотримання нормативiв НБУ. Цi 

нормативи включають: 

  Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7), який 

визначається як спiввiдношення суми всiх вимог банку до контрагента або групи пов'язаних контрагентiв 

та всiх фiнансових зобов'язань, наданих банком щодо контрагента або групи пов'язаних контрагентiв, до 

регулятивного капiталу банку. Станом на 31 грудня 2020 року цей норматив складав 21,12% (на 31 

грудня 2019 року -13,20%) при встановленому НБУ значеннi нормативу не бiльше 25%. 

  Норматив великих кредитних ризикiв (Н8), який визначається як спiввiдношення суми всiх 

великих кредитних ризикiв щодо контрагентiв, груп пов'язаних контрагентiв, усiх пов'язаних з банком 

осiб до регулятивного капiталу банку. Станом на 31 грудня 2020 року цей норматив складав 114,45% (на 

31 грудня 2019 року -81,75%) при встановленому НБУ значеннi нормативу не бiльше 800%. 

  Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком 

особами (Н9), який визначається як спiввiдношення сукупної суми всiх вимог банку до пов'язаних з 

банком осiб та суми всiх фiнансових зобов'язань, наданих банком щодо пов'язаних з банком осiб, до 

регулятивного капiталу банку. Станом на 31 грудня 2020 року цей норматив складав 6,15% (на 31 грудня 

2019 року - 9,36%) при встановленому НБУ значеннi нормативу не бiльше 25%.  

Оцiнка кредитного ризику для цiлей управлiння ризиками є комплексною i вимагає використання певної 

моделi, оскiльки експозицiя кредитного ризику змiнюється залежно вiд змiн ринкових умов, очiкуваних 

грошових потокiв i часу. Банк оцiнює кредитний ризик, використовуючи ймовiрнiсть дефолту (PD), 

експозицiю пiд ризиком (EAD) та збиток вiд дефолту (LGD). Оцiнка здiйснюється як з урахуванням 

вимог Нацiонального банку України, так i з урахуванням вимог МСФЗ. Згiдно вимог МСФЗ 9 Банк 

формує резерви на покриття очiкуваних кредитних збиткiв.  

 

Ринковий ризик 

Ринковий ризик (market risk) - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який 

виникає через несприятливi коливання вартостi цiнних паперiв, вiдсоткових ставок, дорогоцiнних 

металiв i курсiв iноземних валют за тими iнструментами, якi є в торговельному, кредитному та 

iнвестицiйному портфелi. Ринковий ризик пов'язано з можливими втратами, якi понесе в майбутньому 

Банк за рахунок несприятливих змiн цiн, а точнiше, майбутньої динамiки цiн на ринку вартостi 

кредитних ресурсiв, валютному ринку та ринку цiнних паперiв. 

Банк, виходячи зi специфiки його дiяльностi та бiзнес-моделi приймає та утримує для досягнення своїх 

бiзнес-цiлей ринковий ризик у частинi валютного ризику та товарного ризику. 

Банк не має намiру приймати та утримувати для досягнення бiзнес-цiлей та, вiдповiдно, встановлює 

нульовий ризик-апетит щодо ринкових ризикiв, що властивi iнструментам торгової книги (ризик 

дефолту, процентний ризик торгової книги, ризик кредитного спреду, ризик волатильностi, фондовий 



ризик). 

Рiвень ринкового ризику у 2020 р. визначався, поперед усiм, структурою та обсягами операцiй, що 

виконував Банк, а також, ринковою кон'юнктурою, дiями конкурентного середовища, положенням на 

внутрiшньому i зовнiшнiх фiнансових та товарних ринках, змiнами у дiючому законодавствi. 

Керiвництво встановлює лiмiти сум ризику, що може бути прийнятий Банком, та щоденно контролює їх 

дотримання. Проте застосування такого пiдходу не запобiгає виникненню збиткiв за межами цих лiмiтiв 

у випадку бiльш суттєвих ринкових змiн. Загальна вiдповiдальнiсть за управлiння ринковим ризиком 

покладена на КУАП. 

 

Валютний ризик 

Валютний ризик - наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який виникає через 

несприятливi коливання курсiв iноземних валют та цiн на банкiвськi метали. 

Управлiння валютним ризиком полягає в забезпеченнi оптимальних величин вiдкритих валютних 

позицiй Банку шляхом здiйснення операцiй, що впливають на величину вiдкритих валютних позицiй 

Банку. Оперативне управлiння величиною вiдкритої валютної позицiї Банку здiйснює на щоденнiй основi 

Управлiння Казначейства. Поточний контроль за показниками валютного ризику здiйснює Управлiння 

ризик-менеджменту. 

Банк дотримується лiмiтiв валютного ризику, якi встановленi Нацiональним банком України через лiмiт 

вiдкритої валютної позицiї Л13-1 та Л13-2. Контроль здiйснює вiддiл статистичної звiтностi на пiдставi 

вiдповiдних форм звiтностi.  

На кiнець дня 31 грудня 2020 року нормативи валютної позицiї становили:  

  Норматив загальної довгої вiдкритої валютної позицiї - 8,7550% (у попередньому роцi - 1,5002%); 

нормативне значення - не бiльше 10%; 

  Норматив загальної короткої вiдкритої валютної позицiї - 0.3342% (у попередньому роцi - 

4.2618%); нормативне значення - не бiльше 10%. 

 

 

Таблиця 24.1. Аналiз валютного ризику 

(тис. грн.) 

  на 31 грудня 2020 року на 31 грудня 2019 року 

  монетарнi активи монетарнi зобов'язання чиста позицiя монетарнi активи

 монетарнi зобов'язання чиста позицiя 

1 Долари США 539 233 559 484 (20 251) 415 935 432 794 (16 859) 

2 Євро 138 772 121 047 17 725 87 759 92 210 (4 451) 

3 Iншi валюти 77 242 65 052 12 190 32 977 28 177 4 800 

4 Усього 755 247 745 583 9 664 536 671 553 181 (16 510) 

До iнших валют вiднесено: росiйськi рублi (чиста довга позицiя склала 1 176 тис. грн.), фунти стерлiнги 

(чиста довга позицiя склала 1 409 тис. грн.), злотi (чиста довга позицiя склала 1 400 тис. грн.) та золото 

(чиста довга позицiя склала  8 205 тис. грн.). 

Чутливiсть фiнансового результату Банку до змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют 

проаналiзована у Таблицях 24.2. та 24.3. 

 

Таблиця 24.2. Змiна прибутку або збитку (до оподаткування) 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 

 (тис. грн.) 

  На 31 грудня 2020 року На 31 грудня 2019 року 

  вплив на прибуток/ 

(збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал 

1 Змiцнення долара США на 40% (8 100) (8 100) (6 744) (6 744) 

2 Послаблення долара США на 20% 4 050 4 050 3 372 3 372 

3 Змiцнення євро на 40% 7 090 7 090 (1 780) (1 780) 

4 Послаблення євро на 20% (3 545) (3 545) 890 890 

5 Змiцнення iнших валют на 40% 4 876 4 876 1 920 1 920 

6 Послаблення iнших валют на 20% (2 438) (2 438) (960) (960) 



 

Таблиця 24.3. Змiна прибутку або збитку (до оподаткування) та власного капiталу в результатi можливих 

змiн офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют, що встановлений як середньозважений курс за звiтний 

перiод, за умови, що всi iншi змiннi характеристики залишаються фiксованими 

(тис. грн.) 

  На 31 грудня 2020 року На 31 грудня 2019 року 

  вплив на прибуток/ (збиток) вплив на власний капiтал вплив на прибуток/ (збиток)

 вплив на власний капiтал 

1 Змiцнення долара США на 40 % (7 719) (7 719) (7 037) (7 037) 

2 Послаблення долара США на 20 % 3 860 3 860 3 518 3 518 

3 Змiцнення євро на 40 % 6 274 6 274 (1 948) (1 948) 

4 Послаблення євро на 20 % (3 137) (3 137) 974 974 

5 Змiцнення iнших валют на 40 % 4 364 4 364 1 972 1 972 

6 Послаблення iнших валют на 20 % (2 182) (2 182) (946) (946) 

 

 

Процентний ризик банкiвської книги 

Процентний ризик банкiвської книги - наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, 

який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковiсть 

Банку, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов'язань та позабалансових iнструментiв. 

Банк наражається на процентний ризик банкiвської книги переважно в результатi рiзницi в строках 

погашення його процентних активiв та зобов'язань. Банк може понести збитки у випадку несприятливих 

змiн процентних ставок. 

Управлiння процентним ризиком банкiвської книги полягає в забезпеченнi оптимальної структури 

(зокрема по термiнах до погашення) чутливих до змiни процентних ставок активiв i пасивiв Банку. Пiд 

чутливими до змiни процентної ставки активами i зобов'язаннями маються на увазi такi прибутковi 

активи i платiжнi зобов'язання банку, процентна ставка по яких може змiнитися протягом даного 

iнтервалу часу унаслiдок її перiодичної переоцiнки (при плаваючiй ставцi) або унаслiдок погашення 

активу або зобов'язання. Управлiння структурою чутливих до змiни процентних ставок активiв i пасивiв 

Банку здiйснюється шляхом цiноутворення на прибутковi активи i платiжнi пасиви залежно вiд їх виду i 

строковостi. 

Для оптимiзацiї процентного ризику банкiвської книги Банк в 2020р. використовував наступнi засоби: 

  Визначення та регулярний перегляд максимальних та мiнiмальних ставок для активiв та пасивiв в 

розрiзi валют та строкiв, якi проводить КУАП. 

  Максимальнi процентнi ставки залучення коштiв - це встановленi Банком процентнi ставки 

залучення коштiв в розрiзi строкiв та валют, що визначають максимальнi процентнi витрати Банку, 

вiдповiдають ринковим тенденцiям за залученням коштiв та дозволяють пiдтримувати процентний спред 

(маржу) на визначеному у бiзнес-планi Банку рiвнi. 

  Мiнiмальнi ефективнi процентнi ставки розмiщення коштiв (без врахування кредитного ризику) - 

ставки, якi використовуються при бiзнес-плануваннi та враховують мiнiмально необхiдний рiвень 

рентабельностi Банку при проведеннi операцiй з розмiщення коштiв. Мiнiмальнi ефективнi процентнi 

ставки розмiщення коштiв формують криву доходностi Банку в розрiзi строкiв та валют, є орiєнтиром для 

визначення вартостi процентних активiв (iнших фiнансових iнструментiв), є ставками кредитування 

першокласних позичальникiв та дозволяють пiдтримувати процентнi доходи, процентний спред (маржу) 

на визначеному в бюджетi Банку рiвнi.  

  Можливiсть перегляду ставок у кредитних договорах. Для пiдвищення "гнучкостi" балансу по 

вiдношенню до процентного ризику в договорах з фiксованою ставкою передбачена можливiсть 

перегляду процентних ставок у разi значних коливань ставок на ринку, змiни облiкової ставки тощо.  

В Таблицi 24.4 показанi фiнансовi активи та зобов'язання Банку за балансовою вартiстю, залежно вiд 

строкiв погашення, а у Таблицi 24.5 наведенi середньозваженi ставки за фiнансовими iнструментами. 

 

Таблиця 24.4. Загальний аналiз процентного ризику 

(тис. грн.) 

  На вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1 до 6 мiс. Вiд 6 до 12 мiс. Бiльше року

 Усього чутливi до процентного ризику Нечутливi до процентного ризику Усього 



  Станом на 31 грудня 2020 року        

1 Усього фiнансових активiв 243 259 662 216 696 903 393 010 1 995 388 712 007 2 707 395 

2 Усього фiнансових зобов'язань 237 286 361 799 298 989 350 110 1 248 184 1 271 148

 2 519 331 

3 Чистий розрив за процентними ставками  5 973 300 417 397 914 42 900 747 204 - - 

  Станом на 31 грудня 2019 року        

4 Усього фiнансових активiв 518 683 312 371 330 105 263 635 1 424 794 284 859 1 709 653 

5 Усього фiнансових зобов'язань 423 240 321 482 144 472 13 937 903 131 630 372 1 533 502 

6 Чистий розрив за процентними ставками  95 443 (9 111) 185 633 249 698 521 663 - - 

 

Таблиця 24.5. Монiторинг процентних ставок за фiнансовими iнструментами 

(у процентах рiчних) 

  2020 рiк 2019 рiк 

  гривня iноземна валюта (євро/долар США) гривня iноземна валюта (євро/долар США) 

  Активи     

1 Кредити та заборгованiсть банкiв 4,95 - 13,66 - 

2 Кредити юридичним особам 18,03 7,88 23,50 9,74 

3 Кредити фiзичним особам 26,77 - 26,52 - 

4 Iнвестицiї в цiннi папери 11,37 4,41 18,06 5,60 

  Зобов'язання     

5 Кошти банкiв 6,00 - - - 

6 Строковi кошти юридичних осiб 6,18 2,35 13,10 3,67 

7 Строковi кошти фiзичних осiб 11,06 2,39 16,59 4,54 

 

Ризик концентрацiї за географiчною ознакою 

Управлiння ризиком концентрацiї за географiчною ознакою вiдбувається на основi наступного пiдходу: 

лiмiти, що регулюють географiчну концентрацiю, обмежують максимальнi частки та суми вкладень 

Банку в рiзнi географiчнi регiони. Вони можуть встановлюватися по Банку в цiлому та в розрiзi 

структурних пiдроздiлiв у виглядi максимальних сум (та/або граничних часток у їх 

кредитно-iнвестицiйних портфелях) вкладень в окремi географiчнi регiони. 

З огляду на те, що Банк майже не проводить значних операцiй з контрагентами-нерезидентами, конкретнi 

нормативи для географiчного ризику не встановленi.  

Географiчний аналiз фiнансових активiв та зобов'язань наведено у Таблицях 24.6. - 24.7. 

 

Таблиця 24.6. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань на 31 грудня 2020р. 

(тис. грн.) 

  Україна ОЕСР Iншi країни Усього 

  АКТИВИ     

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 652 734 24 364 1 645 678 743 

2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 972 097 - - 972 097 

3 Iнвестицiї в цiннi папери 1 023 290 - - 1 023 290 

4 Iншi фiнансовi активи 32 882 175 208 33 265 

5 Усього фiнансових активiв 2 681 003 24 539 1 853 2 707 395 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

6 Кошти банкiв 350 008 - - 350 008 

7 Кошти клiєнтiв 2 087 903 7 552 50 926 2 146 381 

8 Резерви за зобов'язаннями 86 - - 86 

9 Iншi фiнансовi зобов'язання та зобов'язання орендаря 22 829 6 21 22 856 

10 Усього фiнансових зобов'язань 2 460 826 7 558 50 947 2 519 331 

11 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 220 177 16 981 (49 094) 188 

064 

12 Зобов'язання кредитного характеру 974 389 - - 974 389 

 

 

Таблиця 24.7. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань на 31 грудня 2019р. 



(тис. грн.) 

  Україна ОЕСР Iншi країни Усього 

  АКТИВИ     

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 493 622 135 897 4 488 634 007 

2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 859 709 - - 859 709 

3 Iнвестицiї в цiннi папери 188 505 - - 188 505 

4 Iншi фiнансовi активи 26 954 477 1 27 432 

5 Усього фiнансових активiв 1 568 790 136 374 4 489 1 709 653 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

6 Кошти клiєнтiв 1 469 628 28 166 2 809 1 500 603 

7 Резерви за зобов'язаннями 110 - - 110 

8 Iншi фiнансовi зобов'язання та зобов'язання орендаря 32 789 - - 32 789 

9 Усього фiнансових зобов'язань 1 502 527 28 166 2 809 1 533 502 

10 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 66 263 108 208 1 680 176 151 

11 Зобов'язання кредитного характеру 577 060 - - 577 060 

 

 

Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi - визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який 

виникає через неспроможнiсть Банку виконати свої зобов'язання у належнi строки, не зазнавши при 

цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть управляти незапланованими 

вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати позабалансовi зобов'язання. 

Правлiння Банку здiйснює стратегiчне управлiння активами та пасивами Банку та делегує свої права в 

частинi прийняття рiшень щодо визначення нормативних значень для вiдповiдних лiмiтiв, а також меж та 

джерел лiквiдностi Банку Комiтету з управлiння активами та пасивами.  

Банк прагне пiдтримувати стабiльну базу фiнансування, яка складається переважно з депозитiв 

юридичних та фiзичних осiб. Банк iнвестує кошти у диверсифiкованi портфелi лiквiдних активiв, щоб 

мати змогу оперативно та безперешкодно виконати непередбаченi вимоги щодо лiквiдностi у ходi 

нормального ведення бiзнесу або у непередбачених ситуацiях для того, щоб уникнути неприпустимих 

збиткiв або ризику дiловiй репутацiї Банку. Управлiння Казначейства отримує iнформацiю про 

показники лiквiдностi фiнансових активiв та зобов'язань i прогнози грошових потокiв вiд iнших 

пiдроздiлiв Банку. Управлiння Казначейства забезпечує наявнiсть адекватного портфеля 

короткострокових лiквiдних активiв для пiдтримання достатнього рiвня лiквiдностi в цiлому по Банку. 

Банк має доступ до диверсифiкованої бази фiнансування та залучає кошти, використовуючи широкий 

дiапазон iнструментiв, у тому числi депозити та внески акцiонерiв в капiтал, що пiдвищує рiвень 

гнучкостi фiнансування, обмежує залежнiсть вiд одного джерела фiнансування та знижує вартiсть 

фiнансування в цiлому. Керiвництво прагне пiдтримувати рiвновагу мiж безперебiйнiстю та гнучкiстю 

фiнансування завдяки використанню зобов'язань з дiапазоном строкiв погашення. Депозити клiєнтiв та 

банкiв, як правило, є короткостроковими, та їх бiльша частина погашається на вимогу. Короткостроковий 

характер цих депозитiв пiдвищує ризик лiквiдностi Банку, тому Банк управляє цим ризиком, активно 

застосовуючи конкурентоспроможнi тарифи та систематично проводячи монiторинг ринкових тенденцiй. 

На кiнець дня 31 грудня 2020 року норматив короткострокової лiквiдностi - 81,95% (у попередньому роцi 

- 96,6%) при нормативному значеннi не менше 60%; фактичне середньоарифметичне значення 

коефiцiєнта покриття лiквiднiстю (LCR) за всiма валютами - 244,04% (у попередньому роцi - 227%) при 

нормативному значеннi не менше 100%; фактичне середньоарифметичне значення коефiцiєнта покриття 

лiквiднiстю в iноземнiй валютi - 258,29%(у попередньому роцi - 356%) при нормативному значеннi не 

менше 100%. 

Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення за звiтний i попереднiй рiк наведенi у Таблицях 

24.8. - 24.9. Данi цих таблиць складенi на пiдставi планових грошових потокiв, пов'язаних з погашенням 

фiнансових зобов'язань.  

 

  

Таблиця 24.8. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 грудня 2020р. 

(тис. грн.) 

  На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв



 Усього 

1 Кошти банкiв 71 574 3 033 13 650 348 069 436 326 

2 Кошти клiєнтiв: 1 419 820 136 180 530 271 69 283 2 155 554 

2.1 Кошти фiзичних осiб 336 212 114 667 468 471 60 007 979 357 

2.2 Iншi 1 083 608 21 513 61 800 9 276 1 176 197 

3 Iншi фiнансовi зобов'язання та зобов'язання орендаря 2 637 - 651 19 568 22 856 

4 Зобов'язання кредитного характеру 13 492 114 960 46 743 2 886 178 081 

5 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 1 507 523 254 

173 591 315 439 806 2 792 817 

 

Таблиця 24.9. Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення на 31 грудня 2019р. 

(тис. грн.) 

  На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв

 Усього 

1 Кошти клiєнтiв: 963 012 379 044 152 815 14 091 1 508 962 

1.1 Кошти фiзичних осiб 281 186 350 788 120 419 12 130 764 523 

1.2 Iншi 681 826 28 256 32 396 1 961 744 439 

2 Iншi фiнансовi зобов'язання та зобов'язання орендаря 10 439 - 494 21 857 32 789 

3 Зобов'язання кредитного характеру 8 564 27 057 28 075 4 347 68 043 

4 Усього потенцiйних майбутнiх виплат за фiнансовими зобов'язаннями 982 015 406 101 181 

384 40 295 1 609 794 

  

Таблиця 24.10. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних 

строкiв погашення на 31 грудня 2020р. 

(тис. грн.) 

  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 

  АКТИВИ            

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 678 743 - - - - 678 743 

2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 162 716 122 576 446 824 239 508 474 972 097 

3 Iнвестицiї в цiннi папери 80 543 201 915 587 804 153 028 - 1 023 290 

4 Iншi фiнансовi активи 32 945 - - 320 - 33 265 

5 Усього фiнансових активiв 954 947 324 491 1 034 628 392 856 474 2 707 395 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

6 Кошти банкiв 70 000 - - 280 008 - 350 008 

7 Кошти клiєнтiв 666 591 509 368 900 322 70 100 - 2 146 381 

8 Iншi фiнансовi зобов'язання та зобов'язання орендаря 2 637 - 651 19 568 - 22 856 

9 Резерви за зобов'язаннями 10 40 34 2 - 86 

10 Усього фiнансових зобов'язань 739 238 509 408 901 007 369 678 - 2 519 331 

11 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  215 709 (184 917) 133 621 23 178 474

 188 064 

12 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  215 709 30 791 164 412 187 590 188 

064 - 

 

  

 

Таблиця 24.11. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних 

строкiв погашення на 31 грудня 2019р. 

(тис. грн.) 

  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 

  АКТИВИ            

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 634 007 - - -  634 007 

2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 141 964 94 460 478 880 144 268 136 859 709 

3 Iнвестицiї в цiннi папери 139 39 873 29 262 119 231 - 188 505 



4 Iншi фiнансовi активи 27 432 - - - - 27 432 

5 Усього фiнансових активiв 803 542 134 333 508 142 263 499 136 1 709 653 

  ЗОБОВ'ЯЗАННЯ       

6 Кошти клiєнтiв 602 482 555 570 328 615 13 937 - 1 500 603 

7 Iншi фiнансовi зобов'язання та зобов'язання орендаря 10 439 - 494 21 857 - 32 789 

8 Резерви за зобов'язаннями 4 17 86 3 - 110 

9 Усього фiнансових зобов'язань 612 925 555 587 329 194 35 797 - 1 533 502 

10 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  190 617 (421 254) 178 948 227 702 136

 176 151 

11 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня  190 617 (230 637) (51 689)

 176 013 176 151 - 

 

 

Операцiйний ризик 

Операцiйний ризик - ймовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат, або недотримання 

запланованих доходiв унаслiдок недолiкiв або помилок в органiзацiї внутрiшнiх процесiв, навмисних або 

ненавмисних дiй працiвникiв або iнших осiб, збоїв у роботi iнформацiйних систем або внаслiдок 

зовнiшнiх факторiв. 

Операцiйний ризик включає в себе ризик персоналу, ризик процесу, iнформацiйний ризик (ризик 

iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй та ризик iнформацiйної безпеки), ризик зовнiшнього 

середовища та юридичний ризик. 

При управлiннi операцiйним ризиком увага акцентується на проблемах, якi, на перший погляд, не є 

фiнансовими, але можуть привести до потенцiйних або реальних збиткiв. При цьому, типовим для цього 

виду ризику є незначна ймовiрнiсть подiй, але, в той же час, надзвичайно руйнiвний характер фiнансових 

наслiдкiв їх настання. 

Особлива значимiсть операцiйного ризику в сукупнiй системi ризик-менеджменту Банку обумовлена 

його впливом на всi без винятку банкiвськi ризики. Операцiйний ризик, у першу чергу, пiд впливом 

людського фактору, здатний провокувати подiї кредитного та ринкового ризикiв, ризику втрати 

лiквiдностi, стратегiчного, репутацiйного ризикiв, що визначає необхiднiсть всебiчного контролю i 

використання сукупностi регулюючих заходiв з метою мiнiмiзацiї операцiйного ризику. 

Метою управлiння операцiйним ризиком є пiдтримка Банком прийнятого на себе ризику на рiвнi, 

визначеному Банком вiдповiдно до власних стратегiчних завдань. Прiоритетним є забезпечення 

максимального збереження активiв i капiталу на основi зменшення (виключення) можливих збиткiв. 

Ефективна органiзацiя системи управлiння операцiйним ризиком дозволяє об'єктивно оцiнити розмiр 

ризику та повноту заходiв щодо управлiння ризиком з оптимальним використанням фiнансових ресурсiв, 

персоналу та iнформацiйних систем Банку. 

Аналiз i оцiнка операцiйного ризику здiйснюються Банком за допомогою рiзних методiв, якi в цiлому 

складають комплексний пiдхiд, що дозволяє якiсно оцiнити та своєчасно вiдреагувати на виниклi 

проблеми. Для цiлей оцiнки Банк використовує як кiлькiсний, так i якiсний пiдхiд. 

 

Комплаєнс-ризик 

Комплаєнс-ризик - ризик виникнення прямих чи опосередкованих збиткiв/втрат через недотримання 

Банком законодавчих актiв, ринкових стандартiв, а також стандартiв та внутрiшнiх документiв Банку, у 

тому числi процедур. 

Комплаєнс-ризик присутнiй в усiх видах дiяльностi банку. Вiн виникає кожного разу, при не виконаннi 

та/або неналежному виконаннi Банком вимог дiючого законодавства, нормативно-правових актiв 

Нацiонального Банку України, та внутрiшнiх нормативних документiв (стандартiв) Банку, якщо такi 

стандарти або правила є обов'язковими для Банку. 

Методи управлiння комплаєнс-ризиком спрямованi на попередження виникнення можливих збиткiв 

та/або мiнiмiзацiю фiнансових втрат. 

 

 

25.  
 

Примiтка 25. Управлiння капiталом 



Полiтика щодо управлiння капiталом Банку спрямована на досягнення наступних цiлей: дотримання 

вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України; забезпечення здатностi Банку 

функцiонувати як безперервно дiюче пiдприємство та пiдтримка капiтальної бази на рiвнi, необхiдному 

для забезпечення коефiцiєнта достатностi капiталу. Контроль за дотриманням нормативу достатностi 

капiталу, встановленого Нацiональним банком України, здiйснюється за допомогою щоденних та 

щомiсячних звiтiв, що мiстять вiдповiднi розрахунки, якi перевiряє i пiдписує Голова Правлiння i 

головний бухгалтер Банку. Оцiнка iнших цiлей управлiння капiталом здiйснюється на щорiчнiй основi. 

Банк виконує вимоги до капiталу, встановленi Нацiональним банком України, щодо спiввiдношення 

регулятивного капiталу до його активiв, зменшених на суму створених вiдповiдних резервiв за 

активними операцiями та зважених на вiдповiднi коефiцiєнти за ступенем ризику, та сукупною сумою 

вiдкритої валютної позицiї за всiма iноземними валютами (норматив адекватностi регулятивного 

капiталу Н2) на рiвнi не менше нiж нормативне значення (10%) та норматив достатностi основного 

капiталу (H3) на рiвнi не менше нiж нормативне значення (7%). Фактичне значення нормативу Н2 з 

урахуванням коригуючих проводок за звiтний перiод на кiнець 2020 року складало 23% (у попередньому 

роцi - 26%), нормативу Н3 - 16% (у попередньому роцi - 19%).  

В таблицi 25.1. наведена структура регулятивного капiталу, розрахована вiдповiдно до вимог 

Нацiонального банку України з урахуванням коригуючих проводок за звiтний перiод, на кiнець 2020 

року. 

 

Таблиця 25.1. Структура регулятивного капiталу 

(тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1  Основний капiтал 217 357 215 173 

2 Додатковий капiтал 99 309 79 126 

3 Усього регулятивного капiталу 316 666 294 299 

Протягом 2019 i 2020 фiнансових рокiв Банк дотримувався усiх вимог щодо рiвня капiталу, встановлених 

Нацiональним банком України. 

 

 

 

26.  
 

Примiтка 26. Рахунки довiрчого управлiння 

(тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. Змiни (+;?) 

1 Поточнi рахунки банку-управителя з довiрчого управлiння  12 176 5 610 6 567 

2 Дебiторська заборгованiсть за операцiями довiрчого управлiння   153 338 133 557 19 781 

3 Усього за активними рахунками довiрчого управлiння  165 515 139 167 26 348 

4 Фонди банкiвського управлiння   165 515 139 167 26 348 

5 Усього за пасивними рахунками довiрчого управлiння   165 515 139 167 26 348 

 

 

27.  
 

Примiтка 27. Потенцiйнi зобов'язання банку 

 

Судовi процеси 

Станом на 31 грудня 2020 року Банк є вiдповiдачем у наступних судових процесах:  

- визнання недiйсним договору про задоволення вимог iпотекодержателя у сумi 1,4 млн. грн.;  

- визнання недiйсним договору про задоволення вимог заставодержателя у сумi 0,7 млн. грн.; 

- визнання виконавчого напису таким, що не пiдлягає виконанню, на суму 4,0 млн. грн.; 

- приведення у вiдповiднiсть з технiчним паспортом реконструйованих та добудованих примiщень. 

Протягом звiтного перiоду наявнi 3 позови до суду стосовно надання Банком фiнансових послуг, а саме: 

надання послуг управителя фондiв фiнансування будiвництва. 

Станом на звiтну дату Банком сформоване забезпечення за майбутнiми витратами за судовими позовами 



про стягнення грошових коштiв, у яких Банк є вiдповiдачем, у сумi 4 тис. грн. (Примiтка 13). 

 

 Потенцiйнi податковi зобов'язання 

Податкове, валютне, митне та iнше законодавство в Українi є не стабiльним та часто змiнюється, та iнодi 

суперечить одне одному i може тлумачитися по рiзному. В зв'язку з чим є iмовiрний ризик, що 

тлумачення законодавства керiвництвом Банку та вiдповiдними контролюючими органами може 

вiдрiзнятися. У результатi можуть бути нарахованi додатковi суми податкових зобов'язань, штрафiв та 

iнших фiнансових санкцiй. У звичайних умовах податковi органи можуть перевiряти податковi питання 

на протязi трьох фiнансових рокiв пiсля їх закiнчення. 

 

Зобов'язання за операцiйною орендою 

Суми майбутнiх мiнiмальних витрат за оперативною орендою, яка не є невiдмовною, за договорами, коли 

Банк виступає орендарем, наведенi в Таблицi 27.1. 

  

Таблиця 27.1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за договором про оперативний лiзинг (оренду) 

(тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 До 1 року 13 743 14 574 

2 Вiд 1 до 5 рокiв 9 650 12 626 

3 Усього 23 393 27 200 

 

Зобов'язання з кредитування 

Основною метою цих iнструментiв є забезпечення коштiв для задоволення фiнансових потреб клiєнтiв. 

Фiнансовi гарантiї, що є безвiдкличними гарантiями того, що Банк здiйснить платежi на користь третiх 

осiб у випадку невиконання клiєнтами своїх зобов'язань, мають той же кредитний ризик, що i кредити.  

Зобов'язання з кредитування - це невикористанi суми затвердженого кредитування у формi овердрафтiв 

та кредитних лiнiй. Стосовно кредитного ризику по таким зобов'язанням, Банк у майбутньому може 

понести збитки у сумi, що дорiвнює загальнiй сумi невикористаних зобов'язань. Але можлива сума 

збиткiв менша, нiж загальна сума невикористаних зобов'язань, так як бiльшiсть цих зобов'язань залежить 

вiд дотримання клiєнтами Банку певних вимог кредитних стандартiв.  

Загальна сума заборгованостi по невикористаним кредитним лiнiям, овердрафтам та гарантiям у 

вiдповiдностi з договорами необов'язково представляє собою майбутнi грошовi вимоги, оскiльки строк 

дiї таких фiнансових iнструментiв може сплинути без фiнансування. 

З точки зору кредитного ризику за методикою визначення вiдкличних та безвiдкличних зобов'язань по 

наданню кредитiв, Банк вважає, що за вiдкличними зобов'язаннями вiн не несе додаткового кредитного 

ризику, оскiльки кредитнi кошти надаються пiсля отримання Банком фiнансового забезпечення у виглядi 

фiнансової поруки або застави у виглядi депозиту, що повнiстю покриває можливий ризик. 

Iнформацiя про непогашенi зобов'язання наведенi у Таблицi 27.2. 

 

Таблиця 27.2. Структура зобов'язань з кредитування 

(тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

1 Зобов'язання з кредитування, що наданi , у т. ч.: 846 338 519 236 

1.1 Безвiдкличнi зобов'язання, за якими присутнiй кредитний ризик 50 009 10 181 

2 Експортнi акредитиви 3 592 - 

3 Гарантiї та авалi виданi 124 541 57 862 

4 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi з кредитуванням (82) (38) 

5 Усього зобов'язань, що пов'язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 974 389 577 060 

Станом на 31 грудня 2020 року за наданими гарантiями та авалями сума забезпечення розмiщеними у 

Банку коштами клiєнтiв (Примiтка 12) становили 23 330 тис. грн. (станом на 31 грудня 2019 року - 6 060 

тис. грн.) 

 

Таблиця 27.3. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют 

(тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 



1 Гривня 925 295 545 720 

2 Долар США 44 816 28 698 

3 Євро 4 278 2 642 

4 Усього 974 389 577 060 

 

Активи наданi в заставу 

Станом на 31 грудня 2020 року ОВДП в сумi 231,6 млн. грн.  та 5,9 млн. доларiв США є забезпеченням 

за отриманим Банком кредитом рефiнансування вiд Нацiонального банку України (Примiтка 11). 

 

 

28.  
 

Примiтка 28. Оцiнка справедливої вартостi 

Нижче описанi методи та припущення, що використовуються для визначення справедливої вартостi 

фiнансових iнструментiв, якi не вiдображенi за справедливою вартiстю у фiнансовiй звiтностi. 

Активи, справедлива вартiсть яких наближається до балансової  

Щодо фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, що є лiквiдними або короткостроковими (до трьох 

мiсяцiв), вважається що їх балансова вартiсть приблизно дорiвнює справедливiй вартостi. Таке 

припущення застосовується також до депозитiв на вимогу та коштiв на поточних i кореспондентських 

рахунках.  

Фiнансовi iнструменти з фiксованою ставкою 

Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв з фiксованою ставкою, що вiдображаються за 

амортизованою вартiстю, визначається шляхом дисконтування грошових потокiв за вiдповiдним 

фiнансовим iнструментом iз застосуванням ринкових процентних ставок, що пропонуються Банком на 

подiбнi фiнансовi iнструменти за аналогiчними умовами, кредитним ризиком та термiном погашення на 

дату звiтностi.  

У таблицi 28.1. порiвнюються балансова вартiсть та справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, 

вiдображених у фiнансовiй звiтностi Банку за амортизованою вартiстю, за їх видами. Таблиця не 

вiдображає справедливої вартостi не фiнансових активiв та не фiнансових зобов'язань. Данi Таблицi 28.1 

узгоджуються з даними Звiту про фiнансовий стан. 

 

Таблиця 28.1. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

(тис. грн.) 

  31 грудня 2020р. 31 грудня 2019р. 

  справедлива вартiсть балансова вартiсть справедлива вартiсть балансова вартiсть 

  ФIНАНСОВI АКТИВИ     

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 678 743 678 743 634 007 634 007 

2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 977 756 972 097 865 183 859 709 

3 Iнвестицiї в цiннi папери 1 025 220 1 023 290 189 376 188 505 

4 Iншi фiнансовi активи 33 265 33 265 27 432 27 432 

  ФIНАНСОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ     

5 Кошти банкiв 350 008 350 008 - - 

6 Кошти клiєнтiв 2 147 036 2 146 381 1 500 484 1 500 603 

7 Резерви за зобов'язаннями 86 86 110 110 

8 Iншi фiнансовi зобов'язання та зобов'язання орендаря 22 856 22 856 32 789 32 789 

Для цiлей розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть Банк визначив класи активiв i зобов'язань на 

пiдставi природи, характеристик i ризикiв за активом або зобов'язанням, а також рiвень iєрархiї джерел 

справедливої вартостi:  

- Рiвень 1: модель оцiнки, що використовує ринковi котирування; 

- Рiвень 2: модель оцiнки, що використовує спостережнi данi, якi базуються прямо або опосередковано на 

ринкових даних; 

- Рiвень 3: модель оцiнки, базуються на даних, яких не має у вiдкритому доступi. 

Таблиця 28.2. Аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв за рiвнями їх оцiнки за 31 грудня 

2020р. 

(тис. грн.) 



  Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть 

  Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3  

1 Активи, справедлива вартiсть яких розкривається     

1.1 Грошовi кошти та їх еквiваленти - 678 743 - 678 743 

1.2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - - 977 756 977 756 

1.3 Iнвестицiї в цiннi папери - 1 025 220 - 1 025 220 

1.4 Iншi фiнансовi активи - - 33 265 33 265 

2 Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається      

2.1 Кошти банкiв - 350 008 - 350 008 

2.2 Кошти клiєнтiв - 2 147 036 - 2 147 036 

2.3 Резерви за зобов'язаннями  - 86 86 

2.4 Iншi фiнансовi зобов'язання та зобов'язання орендаря - 22 856 - 22 856 

 

Таблиця 28.3. Аналiз справедливої вартостi фiнансових iнструментiв за рiвнями їх оцiнки за 31 грудня 

2019р. 

(тис. грн.) 

  Справедлива вартiсть за рiзними моделями оцiнки Усього справедлива вартiсть 

  Рiвень 1 Рiвень 2 Рiвень 3  

1 Активи, справедлива вартiсть яких розкривається     

1.1 Грошовi кошти та їх еквiваленти - 634 007 - 634 007 

1.2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - - 865 183 865 183 

1.3 Iнвестицiї в цiннi папери - 189 376 - 189 376 

1.4 Iншi фiнансовi активи - - 27 432 27 432 

2 Зобов'язання, справедлива вартiсть яких розкривається      

2.1 Кошти клiєнтiв - 1 500 484 - 1 500 484 

2.2 Резерви за зобов'язаннями  - 110 110 

2.3 Iншi фiнансовi зобов'язання та зобов'язання орендаря - 32 789 - 32 789 

 

 

29.  
 

Примiтка 29. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки 

Таблиця 29.1. Фiнансовi активи та зобов'язання за категорiями оцiнки на 31 грудня 2020р. 

(тис. грн.) 

  За амортизованою собiвартiстю Усього 

    

  АКТИВИ   

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 678 743 678 743 

2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 972 097 972 097 

3 Iнвестицiї в цiннi папери 1 023 290 1 023 290 

4 Iншi фiнансовi активи 33 265 33 265 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   

5 Кошти банкiв 350 008 350 008 

6 Кошти клiєнтiв 2 146 381 2 146 381 

7 Резерви за зобов'язаннями 86 86 

8 Iншi фiнансовi зобов'язання та зобов'язання орендаря 22 856 22 856 

 

Таблиця 29.2. Фiнансовi активи та зобов'язання за категорiями оцiнки на 31 грудня 2019р. 

(тис. грн.) 

  За амортизованою собiвартiстю Усього 

    

  АКТИВИ   

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 634 007 634 007 

2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 859 709 859 709 

3 Iнвестицiї в цiннi папери 188 505 188 505 



4 Iншi фiнансовi активи 27 432 27 432 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   

5 Кошти клiєнтiв 1 500 603 1 500 603 

6 Резерви за зобов'язаннями 110 110 

7 Iншi фiнансовi зобов'язання та зобов'язання орендаря 32 789 32 789 

 

 

  

 

 

30.  
 

Примiтка 30. Операцiї з пов'язаними сторонами 

Станом на 31 грудня 2020 року найбiльшими акцiонерами Банку є асоцiйованi фiзичнi особи, громадяни 

України:  

Городницька Тетяна Iгорiвна; 

Городницький Володимир Iгоревич; 

Городницький Iгор Зiновiйович. 

Загальна спiльна частка у статутному капiталi найбiльших акцiонерiв Банку складає 98%. 

 

У Таблицях 30.1. - 30.4. наводяться данi за операцiями Банку з пов'язаними особами. 

Таблиця 30.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами: 

(тис. грн.) 

  Акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

Станом на 31 грудня 2020 року: 

1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,01-27 %%), у т.ч.: -

 2 119 18 370 

1.1 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами - (10) (4 555) 

2 Iншi фiнансовi активи, у т.ч.: 4 1 1 

2.1 Резерв пiд iншi фiнансовi активи - (1) - 

3 Iншi активи, у т.ч.: - - 38 

3.1 Резерв пiд iншi активи - - (2) 

4 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка: у доларах США 0.5-2.55%%; у гривнi - 6,5-9,2%%)

 39 639 2 961 46 175 

5 Iншi зобов'язання, у т. ч.: 574 636 5 712 

5.1 Зобов'язання орендаря  з операцiйної оренди 561 - 5 690 

Iншi права та зобов'язання 

6 Зобов'язання з кредитування 200  970 1 918 

Станом на 31 грудня 2019 року: 

7 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,01-42 %%), у т.ч.: 2

 243 29 040 

7.1 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами - (1) (876) 

8 Iншi фiнансовi активи, у т.ч.: 5 - - 

9.1 Резерв пiд iншi фiнансовi активи (1) (1) - 

9 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка: у доларах США 3.35-5%%; у гривнi - 

11,5-17,5%%) 27 287 1 007 2 459 

10 Iншi зобов'язання, у т. ч.: 1 235 646 5 903 

11 Зобов'язання орендаря  з операцiйної оренди 1 207 - 5 870 

Iншi права та зобов'язання 

12 Зобов'язання з кредитування 698 854 880 

За iншими зобов'язаннями провiдного управлiнського персоналу облiковуються у т. ч. суми резервiв 

вiдпусток станом на 31 грудня 2020 року у сумi 598 тис. грн (станом на 31 грудня 2019 року -646 тис. 

грн.) 

 

Таблиця 30.2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами 



(тис. грн.) 

  Акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

2020 рiк: 

1 Процентнi доходи  - 83 5 237 

2 Процентнi витрати  (27) (79) (195) 

3 Комiсiйнi доходи 282 99 298 

4 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення активiв - (8) (3 680) 

5 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (555) (8 274) (4 689) 

2019 рiк: 

6 Процентнi доходи  - 58 8 892 

7 Процентнi витрати  (371) (57) (77) 

8 Комiсiйнi доходи 170 83 115 

9 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення активiв - - 105 

10 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (684) (7 252) (4 207) 

 

Таблиця 30.3. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними 

сторонами  

(тис. грн.) 

  Акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

2020 рiк: 

1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 643 4 548 30 768 

2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду (645) (2 668) (37 953) 

3 Iншi змiни у складi балансової вартостi - (3) (3 485) 

2019 рiк: 

4 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 2 787 3 525 25 127 

5 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду (2 793) (3 573) (35 447) 

6 Iншi змiни у складi балансової вартостi - - 399 

 

Таблиця 30.4. Виплати провiдному управлiнському персоналу 

(тис. грн.) 

  2020р. 2019р. 

  витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 

1 Поточнi виплати працiвникам (7 542) 598 (6 341) 646 

 За нарахованими зобов'язаннями облiковуються суми резервiв вiдпусток провiдному 

управлiнському персоналу. 

  

 

 

31.  
 

Примiтка 31. Подiї пiсля дати балансу 

На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом Банку не виявленi подiї, що призвели би до 

її корегування. 

На дату затвердження цiєї фiнансової звiтностi керiвництвом Банку вiдбулися змiни часток власникiв 

участi у статутному капiталi Банку: 

Городницька Тетяна Iгорiвна - пряма участь - 62,21%; 

Городницький Iгор Зiновiйович - пряма участь - 13,43%. 

Шалiт Алла Iсакiвна - пряма участь - 7,52% 

Городницька Анастасiя Володимирiвна - пряма участь - 3,76 

Городницький Костянтин Володимирович - пряма участь - 3,76% 

Городницький Олександр Володимирович - пряма участь - 3,76% 

Лушнiкова Свiтлана Михайлiвна - пряма участь - 3,76% 

Сисенко Вадим Анатолiйович - пряма участь - 1,8% 

 

Фiнансовий сектор успiшно проходить коронакризу та належним чином виконує свої функцiї. Банк 



увiйшов в перiод пандемiї без помiтних дисбалансiв, достатньо капiталiзованим та високолiквiдним. В 

умовах теперiшньої кризи, позицiя Банку на ринку є стабiльною, фiнансовий стан - високим. Достатнiсть 

капiталу Банку iстотно перевищує мiнiмальний рiвень, його надлишок Банк використовує для 

поглинання кредитних збиткiв та для подальшого кредитування. За результатами стрес-тестування, 

базовий, несприятливий та найгiрший сценарiї для Банку не будуть мати значного впливу на його 

дiяльнiсть, в т. ч. на фiнансовий результат, регулятивний та економiчний капiтал. Чутливiсть до ризикiв 

Банку є помiрною. 

 

 

 

Затверджено до випуску та пiдписано 

 

"09" квiтня 2021 року   Голова Правлiння   А.В. Грiгель 

 

 

     Головний бухгалтер   А.Т. Ахе 

 

 

Виконавець: Iсаєва Т.В. 

тел.: (0562) 38-76-95  

 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю  "Аудиторська 

фiрма "Актив-Аудит" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

4 - суб'єкти аудиторської діяльності, 

які мають право проводити 

обов'язковий аудит фінансової 

звітності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

30785437 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

03115, м. Київ, вул. Генерала 

Наумова, 23-Б 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2315 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: 349/4, дата: 28.09.2017 

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2020 по 31.12.2020 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Пояснювальний параграф в 

наявностi (з питань операцiйного 

середовища) 

 

Операцiйне середовище 

  

Звертаємо увагу на полiтичнi та 

економiчнi змiни в Українi, якi 

впливали та можуть впливати на 

дiяльнiсть Банку, а також на 

обставини, якi iснують на день 

випуску цього звiту, пов'язанi з 

епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i 

в Українi зокрема, в результатi чого 

обмежується та призупиняється 

дiяльнiсть суб'єктiв 

господарювання. Iнформацiя щодо 

цього зазначена у примiтках 2, 4 та 

31 до рiчної фiнансової звiтностi. 

Термiн дiї та наслiдки цих обставин 

ми не можемо спрогнозувати. 

Фiнансова звiтнiсть вiдображає 

поточну оцiнку управлiнським 



персоналом можливого впливу умов 

здiйснення дiяльностi на операцiї та 

фiнансовий стан Банку. Майбутнi 

умови здiйснення дiяльностi можуть 

вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив 

таких майбутнiх змiн  на операцiї 

та фiнансовий стан Банку може бути 

суттєвим. Наш звiт не був 

модифiкований щодо цього 

питання. 

 

 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 904, дата: 19.09.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 18.11.2020, дата 

закінчення: 19.04.2021 

12 Дата аудиторського звіту 19.04.2021 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

456 000,00 

14 Текст аудиторського звіту  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

 

Аудиторської фiрми "АКТИВ-АУДИТ" 

за результатами аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi 

 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"  

 

станом на кiнець дня 31 грудня 2020 року 

 

 

Цей Звiт незалежного аудитора адресується:   

ў керiвництву АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"; 

ў Нацiональному банку України; 

ў Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 

ў всiм iншим можливим користувачам рiчної фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК". 

 

 

 

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi 

 

Думка 

 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ 

БАНК "РАДАБАНК" (надалi - АТ "АБ "РАДАБАНК", Банк), що складається зi Звiту про 

фiнансовий стан на 31 грудня 2020 року, 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, i 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 2020 року, його фiнансовi результати i грошовi 

потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ), та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999р. №996-XIV щодо складання фiнансової 

звiтностi. 

 

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 (включаючи мiжнароднi стандарти незалежностi) 

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 у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при 

формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

 

Судження та оцiнки щодо кредитiв та заборгованостi клiєнтiв  

 

Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскiльки оцiнка суми резерву пiд 

знецiнення кредитiв клiєнтiв було ключовою областю професiйних суджень керiвництва 

Банку. На звiтну дату кредити та заборгованiсть клiєнтiв складають 33,7% вiд загальних 

активiв Банку та мають суттєвий вплив на його фiнансовий стан, грошовi потоки та результати 

дiяльностi.  

При оцiнцi очiкуваних кредитних ризикiв клiєнтiв керiвництво Банку робить суттєвi судження 

щодо фiнансового стану позичальникiв, обсягу очiкуваних майбутнiх грошових потокiв за 

кредитами, ринкової вартостi забезпечення за кредитними операцiями, рiвня ймовiрностi 

дефолту.  

 

Нашi аудиторськi процедури зокрема включали: 

" тестування ефективностi ключових контролiв, якi запровадженi управлiнським 

персоналом в процесi класифiкацiї активiв та визначення розмiру резервiв з урахуванням 

оцiнки очiкуваних збиткiв; 

" оцiнку та перевiрку ключових припущень, прийнятих управлiнським персоналом при 

оцiнках суттєвого збiльшення кредитного ризику, ймовiрностi настання дефолту, втрат в разi 

дефолту та оцiнцi очiкуваних кредитних збиткiв за кредитами клiєнтiв; 

" розгляд методологiї знецiнення, та перевiрку доречностi та точностi застосованих 

Банком вхiдних даних при розрахунку резервiв; 

" незалежну оцiнку розмiру створених резервiв пiд знецiнення кредитiв клiєнтам на 

основi перегляду iнформацiї, що мiститься в кредитних справах, включаючи оцiнку 

фiнансового стану позичальникiв, своєчаснiсть сплати заборгованостi, аналiз прогнозiв 

майбутнiх грошових потокiв тощо.   



 

Iнформацiя щодо кредитiв клiєнтiв та розмiру їх знецiнення наведена в примiтцi 7 до рiчної 

фiнансової звiтностi. Iнформацiя щодо суттєвих облiкових полiтик, застосованих при 

визначеннi балансової вартостi кредитiв клiєнтiв, очiкуваних кредитних ризикiв за ними  

наведена у примiтцi 4.  

 

Оцiнка iнвестицiй в борговi цiннi папери, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю 

 

Ми визначили цю область ключовим питанням аудиту, оскiльки на звiтну дату iнвестицiї в 

борговi цiннi папери, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, складають 35,5% вiд 

загальних активiв Банку та мають суттєвий вплив на його фiнансовий стан, грошовi потоки та 

результати дiяльностi. 

 

Нашi аудиторськi процедури зокрема включали отримання розумiння процесу оцiнки 

балансової вартостi цiнних паперiв, джерел вхiдних даних та обгрунтованостi припущень 

управлiнського персоналу. Ми здiйснили аналiз суджень та припущень керiвництва Банку, що 

були використанi в процесi визначення балансової вартостi цiнних паперiв, включаючи умови 

їх випуску, ринковiсть ефективної процентної ставки та коректнiсть її розрахунку, здiйснили 

оцiнку та перевiрку ключових припущень, прийнятих управлiнським персоналом при оцiнцi 

очiкуваних кредитних збиткiв. 

 

Iнформацiя щодо iнвестицiй в цiннi папери розкрита в примiтцi 8 до рiчної фiнансової 

звiтностi. Iнформацiя щодо суттєвих облiкових оцiнок, застосованих при визначеннi 

балансової вартостi цiнних паперiв, наведена у примiтцi 4. 

 

Пояснювальний параграф 

 

Операцiйне середовище 

  

Звертаємо увагу на полiтичнi та економiчнi змiни в Українi, якi впливали та можуть впливати 

на дiяльнiсть Банку, а також на обставини, якi iснують на день випуску цього звiту, пов'язанi з 

епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi зокрема, в результатi чого обмежується та 

призупиняється дiяльнiсть суб'єктiв господарювання. Iнформацiя щодо цього зазначена у 

примiтках 2, 4 та 31 до рiчної фiнансової звiтностi. Термiн дiї та наслiдки цих обставин ми не 

можемо спрогнозувати. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським 

персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан 

Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив 

таких майбутнiх змiн  на операцiї та фiнансовий стан Банку може бути суттєвим. Наш звiт не 

був модифiкований щодо цього питання. 

 

Iнформацiя, що не є фiнансовою звiтнiстю та звiтом аудитора щодо неї 

 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається з iнформацiї, яка мiститься в Звiтi керiвництва (звiтi про управлiння) 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" за 2020 рiк (надалi - 

Звiт керiвництва), але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом аудитора щодо неї. 

 

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 та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою 



iнформацiєю i 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 потрiбно 

було б включити до звiту. 

 

Вiдповiдно до вимог ст. 401 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

повiдомляємо наступне. 

 

Ми перевiрили iнформацiю стосовно корпоративного управлiння, викладену у Звiтi 

керiвництва, щодо: 

" дотримання Банком положень принципiв корпоративного управлiння, 

" проведених протягом звiтного перiоду загальних зборiв акцiонерiв Банку та прийнятих 

на зборах рiшень, 

" персонального складу Наглядової ради та Правлiння Банку, комiтетiв Правлiння Банку, 

та проведенi засiдання та прийнятих на них рiшень, 

та не встановили суттєвих невiдповiдностей з iнформацiєю, викладеною в Кодексi 

корпоративного управлiння Банку (затверджений рiчними Загальними зборами акцiонерiв 

Банку 24.04.2020р., протокол №83), iншими прийнятими Банком положеннями/полiтиками в 

частинi корпоративного управлiння, iншою iнформацiєю i або нашими знаннями, отриманими 

пiд час аудиту. 

 

Ми розглянули питання щодо корпоративного управлiння, що мiстяться в Звiтi керiвництва, 

стосовно: 

" основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Банку; 

" перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Банку; 

" iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних 

зборах Банку; 

" порядку призначення та звiльнення посадових осiб Банка; 

" повноважень посадових осiб Банку, 

та висловлюємо свою думку, що зазначена iнформацiя розкрита управлiнським персоналом з 

дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Законiв України "Про цiннi папери та 

фондову бiржу" та "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг", узгоджена з iншими частинами рiчного звiту та не суперечить iнформацiї, отриманiй 

нами пiд час аудиту фiнансової звiтностi Банку. 

 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими 

повноваженнями, 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, крiм 

випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати Банк чи припинити дiяльнiсть, 

або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

 

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями (Наглядова рада), несуть вiдповiдальнiсть за 



нагляд за процесом фiнансового звiтування Банку. 

 

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано 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 усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi 

внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у 

вiдповiдь на цi ризики, а також 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, неправильнi 

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; 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть 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, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо 

подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть Банку продовжити 

безперервну дiяльнiсть. 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 грунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм 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 

покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення. 

 

Ми повiдомляємо Наглядовiй радi iнформацiю про запланований обсяг i час проведення 

аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв 

внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо Наглядовiй радi твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги 

щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б 

обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це 

застосовно, щодо вiдповiдних застережних заходiв. 

 

З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась Наглядовiй радi, ми визначили тi, що 

мали найбiльше значення пiд час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є 



ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi аудитора крiм випадкiв, 

якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне розкриття такого питання, 

або якщо 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. 

 

Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв 

 

Вiдповiдно до п. 4 ст. 14 Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську 

дiяльнiсть" надаємо наступну iнформацiю. 

Найменування органу, який призначив суб'єкта аудиторської дiяльностi на проведення 

обов'язкового аудиту, дата призначення суб'єкта аудиторської дiяльностi та загальна 

тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження 

повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень 

 

Ми були призначенi на проведення обов'язкового аудиту дiяльностi АТ "АБ "РАДАБАНК" за 

2020 рiк рiшенням Наглядової ради Банку вiд 30.07.2019р., протокол №300719-3. 

Загальна тривалiсть виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням 

продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень - 2 роки. 

Опис та оцiнка ризикiв. Результативнiсть аудиту в частинi виявлення порушень, зокрема 

пов'язаних iз шахрайством 

 

Пiд час аудиту фiнансової звiтностi, за результатами якого складено цей Звiт незалежного 

аудитора, ми виконали аудиторськi процедури з оцiнки ризикiв суттєвого викривлення 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема внаслiдок шахрайства, що 

включають ризик завищення у фiнансовiй звiтностi вартостi активiв, зокрема кредитiв та 

заборгованостi клiєнтiв, iнвестицiй в цiннi папери, повноти та достовiрностi визнання доходiв 

та витрат Банку через необгрунтоване застосування управлiнським персоналом облiкових 

оцiнок. 

 

Цiлями нашого аудиту стосовно шахрайства є: iдентифiкувати та оцiнювати ризики суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства; отримувати достатнi належнi 

аудиторськi докази щодо оцiнених ризикiв суттєвих викривлень, спричинених шахрайством, 

шляхом розробки та впровадження вiдповiдних заходiв; а також належним чином реагувати на 

шахрайство або пiдозри на шахрайство, виявленi пiд час аудиту. 

Нашi процедури зокрема включали отримання розумiння правової та нормативної бази, що 

регулює дiяльнiсть Банку та мають прямий вплив на пiдготовку фiнансової звiтностi, перегляд 

ключових полiтик та перегляд кореспонденцiї з регуляторами, вiдповiднi запити до 

управлiнського персоналу Банку, включаючи керiвникiв юридичного пiдроздiлу, пiдроздiлiв з 

ризик-менеджменту, комплаєнс-ризикiв, внутрiшнього аудиту тощо. 

 

Крiм того, у вiдповiдь на iдентифiкованi ризики суттєвого викривлення ми: 

" розглянули питання щодо вибору та обгрунтованостi застосування управлiнським 

персоналом облiкової полiтики та облiкових оцiнок, в тому числi ключовi судження та 

припущення, що лежать в основi визначення знецiнення фiнансових активiв; 

" розглянули ефективнiсть ключових контролiв Банку щодо процесiв визначення 

справедливої/балансової вартостi активiв; 

" вибiрково здiйснили тестування по сутi статей, що визначенi нами як такi, що схильнi 

до ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок помилки або шахрайства. 

 

За результатами проведених процедур ми не отримали доказiв обставин, якi можуть свiдчити 



про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть Банку мiстить суттєве викривлення внаслiдок 

шахрайства або помилок. 

Ми надаємо наступнi твердження 

 

Ми пiдтверджуємо, що цей Звiт незалежного аудитора узгоджений з нашим додатковим 

звiтом, наданим Наглядовiй радi Банку.  

Ми не надавали Банку послуги, забороненi законодавством, зокрема Законом України "Про 

аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть".  

ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" та ключовий партнер iз завдання є незалежними по вiдношенню 

до АТ "АБ "РАДАБАНК".  

Протягом звiтного року ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" надавалися послуги АТ "АБ 

"РАДАБАНК" з надання впевненостi щодо вiдповiдностi використання коштiв фондiв 

фiнансування будiвництва, управителем яких є Банк, послуги з проведення оцiнки якостi 

активiв та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями (першого етапу оцiнки 

стiйкостi) Банку вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку 

України. Iнформацiя про це розкрита у Звiтi керiвництва. ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" не 

надавала аудиторськi послуги будь-яким контрольованим Банком суб'єктам господарювання. 

Обсяг аудиту та властивi для аудиту обмеження 

 

Iнформацiя щодо обсягу нашого аудиту та властивих для аудиту обмежень розкрита у 

параграфi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi". 

Обсяг аудиторської перевiрки визначається нами таким чином, щоб забезпечити отримання 

нами достатнiх i вiдповiдних аудиторських доказiв щодо: 

" суттєвих господарських операцiй Банку; 

" iнших операцiй, якi, незалежно вiд їх обсягу, характеризуються iстотним ступенем 

аудиторського ризику через сприйнятливiсть до шахрайства або з iнших причин; 

" доцiльностi припущення щодо безперервностi дiяльностi Банку, що використано при 

складаннi фiнансових звiтiв. 

 

Характер i обсяг аудиторської роботи, яку ми виконуємо, безпосередньо пов'язанi з 

результатом проведених нами оцiнок ризику. Через невiд'ємнi обмеження аудиту iснує 

неминучий ризик того, що деякi суттєвi викривлення фiнансової звiтностi можуть бути 

невиявленими, навiть якщо аудит належно спланований та виконується вiдповiдно до МСА. 

 

Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Положення про порядок 

подання банком до Нацiонального банку України аудиторського звiту за результатами 

щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi" (затверджене постановою Правлiння Нацiонального 

банку України вiд 02.08.2018р. №90, iз змiнами та доповненнями) надаємо iнформацiю щодо:  

- вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань 

Банку за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про 

структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається Банком для подання до 

Нацiонального банку, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним; 

- дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку України з питань внутрiшнього контролю; 

- дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку України з питань внутрiшнього аудиту; 

- дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними 

банкiвськими операцiями; 

- дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку України з питань визнання пов'язаних iз Банком осiб та операцiй з ними; 



- дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку України з питань достатностi капiталу з урахуванням якостi активiв 

Банку; 

- дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку України з питань ведення бухгалтерського облiку. 

Питання, якi викладенi в цьому Звiтi, розглядалися лише в рамках проведення аудиту 

фiнансової звiтностi Банку за 2020 рiк на основi вибiркового тестування та з використанням 

принципу суттєвостi, як того вимагають Мiжнароднi стандарти аудиту. Ми використовували 

професiйне судження для оцiнки аудиторського ризику та розробки аудиторських процедур, 

включаючи аналiз та перевiрку заходiв контролю. Цей роздiл параграфу "Звiт щодо вимог 

iнших законодавчих та нормативних актiв" призначений для використання акцiонерами Банку, 

Наглядовою радою, керiвництвом Банку та Нацiональним банком України i може бути 

неприйнятним для використання будь-якою iншою стороною. Як зазначено вище, процедури з 

оцiнки питань щодо дiяльностi Банку та органiзацiї систем бухгалтерського контролю та 

внутрiшнього контролю мають обмежений характер, а критерiї оцiнки вищезазначених питань 

можуть вiдрiзнятися вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональним банком України. 

Керiвництво Банку несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку статистичної звiтностi, розробку, 

впровадження та пiдтримку процедур бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю, 

внутрiшнього аудиту, визнання пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними, 

визначення кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями, забезпечення 

достатностi капiталу вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та 

вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. 

Нашою вiдповiдальнiстю є надання iнформацiї (оцiнки) щодо предмету перевiрки, зазначеного 

вище, на пiдставi проведеного нами аудиту. 

Вiдповiднiсть (достовiрнiсть вiдображення) даних щодо розподiлу активiв i зобов'язань Банку 

за строками до погашення у файлi з показниками статистичної звiтностi А7Х "Данi про 

структуру активiв та зобов'язань за строками", що складається Банком для подання до 

Нацiонального банку, станом на 1 сiчня 2021 року 

 

За результатами вибiркової перевiрки нами були встановленi випадки невiдповiдного 

вiдображення Банком активiв i зобов'язань за строками у файлi з показниками статистичної 

звiтностi А7Х "Данi про структуру активiв та зобов'язань за строками", яка складається 

вiдповiдно до Правил органiзацiї статистичної звiтностi, що подається до Нацiонального банку 

України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України №120 вiд 

13.11.2018р. (iз змiнами та доповненнями), а саме зобов'язань за поточними рахунками 

контрагентiв юридичних та фiзичних осiб, заборгованостi за кредитами овердрафт, що наданi 

клiєнтам, господарської та фiнансової дебiторської заборгованостi за строками, що не 

вiдповiдають договiрним. 

 

Зазначене не призводить до порушення Банком на звiтну дату нормативiв лiквiдностi, 

встановлених Нацiональним банком України. 

Нормативи лiквiдностi, встановленi Нацiональним банком України, протягом звiтного року 

Банком дотримувалися.    

 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань внутрiшнього контролю 

 

Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для 

визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього 

контролю Банку. Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та 

всеохоплюючої перевiрки системи внутрiшнього контролю Банку з цiллю визначення всiх 



можливих недолiкiв. 

 

Через об'єктивнi обмеження, якi притаманнi будь-якiй системi внутрiшнього контролю, iснує 

ризик виникнення помилок та порушень, якi можуть залишитися невиявленими. 

 

За результатами проведених процедур нашу увагу не привернули суттєвi аспекти, якi давали 

би нам пiдстави вважати, що заходи внутрiшнього контролю Банку не вiдповiдають обсягам 

дiяльностi Банку та нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України.   

 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань внутрiшнього аудиту 

 

Пiд час виконання аудиторських процедур нами було розглянуто - у межах, необхiдних для 

визначення характеру, послiдовностi та обсягу аудиторських процедур - заходи внутрiшнього 

аудиту Банку. Застосованi нами процедури не мали за мету проведення повної та 

всеохоплюючої оцiнки функцiї внутрiшнього аудиту Банку з цiллю визначення всiх можливих 

недолiкiв. 

 

Вiдповiдно до Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Положення про 

органiзацiю внутрiшнього аудиту в банках України, затвердженого постановою Правлiння 

НБУ №311 вiд 10.05.2016р., в Банку створений Вiддiл внутрiшнього аудиту, що 

пiдпорядкований та пiдзвiтний Наглядовiй радi Банку. Призначення керiвника пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту погоджено Нацiональним банком України. 

Запланованi та затвердженi Наглядовою радою процедури пiдроздiлу внутрiшнього аудиту на 

2020 рiк виконанi в повному обсязi з урахуванням змiн, що вносилися протягом звiтного року. 

 

За результатами проведених процедур нашу увагу не привернули суттєвi аспекти, якi давали 

би нам пiдстави вважати, що процедури внутрiшнього аудиту Банку протягом звiтного року не 

вiдповiдали в цiлому нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України. 

 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими 

операцiями 

 

Визначення розмiру кредитного ризику протягом звiтного року здiйснювалося Банком з 

врахуванням вимог Положення про визначення банками України розмiру кредитного ризику 

за активними банкiвськими операцiями, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального 

банку України №351 вiд 30.06.2016р. (iз змiнами та доповненнями).  

 

Тестування дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку України з питань визначення розмiру кредитного ризику за активними 

банкiвськими операцiями, здiйснювалося в ходi виконання аудиторських процедур, а також на 

виконання вимог постанови Правлiння Нацiонального банку України №141 вiд 22.12.2017р. 

"Про затвердження Положення про здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв та банкiвської системи 

України" та рiшення Правлiння Нацiонального банку України №39-рш вiд 08.02.2021р. "Про 

затвердження Технiчного завдання для здiйснення оцiнки стiйкостi банкiв i банкiвської 

системи України у 2021 роцi". 

 

За результатами проведених процедур ми не виявили суттєвих фактiв, якi б свiдчили про 

недотримання Банком вимог нормативно-правових актiв Нацiонального  банку України в 

частинi визначення розмiру кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями.  



 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань визнання пов'язаних iз Банком осiб та операцiй з ними 

 

Процедури Банку щодо визнання пов'язаних iз Банком осiб та здiйснення операцiй з ними 

грунтуються на вимогах Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Iнструкцiї про 

порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi (затверджена постановою Правлiння 

Нацiонального банку України №368 вiд 28.08.2001р., iз змiнами та доповненнями), Положення 

про  визначення пов'язаних iз банком осiб, (затверджене постановою Правлiння 

Нацiонального банку України №315 вiд 12.05.2015р.), iнших нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України. 

 

В ходi перевiрки нами не встановленi факти укладення Банком угод з пов'язаними особами на 

умовах, що не є (не були) поточними ринковими умовами та/або на умовах, вiдмiнних вiд 

стандартних за подiбними операцiям Банку з iншими клiєнтами. 

 

За результатами проведених процедур нашу увагу не привернули суттєвi аспекти, якi давали 

би нам пiдстави вважати, що процедури з визнання Банком пов'язаних з ним осiб та операцiї з 

пов'язаними особами протягом звiтного року не вiдповiдали нормативно-правовим вимогам 

Нацiонального банку України.  

 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань достатностi капiталу з урахуванням якостi активiв Банку 

 

Вiдповiдно до фiнансової звiтностi Банку станом на кiнець дня 31.12.2020р. структура активiв 

Банку представлена таким чином: 35,5% - iнвестицiї в цiннi папери; 33,7% - кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв; 23,6% - грошовi кошти та їх еквiваленти; 4,4% - основнi засоби, 

нематерiальнi активи та активи з права користування; iншi - 2,8%. 

 

Вважаємо, що кредитний ризик, притаманний Банку, потребує посиленого контролю з огляду 

на: 

" суттєву питому вагу непрацюючих кредитiв, наданих юридичним та фiзичним особам, 

якi складають на звiтну дату вiдповiдно до файлу з показниками статистичної звiтностi 6BX 

"Данi про розмiр кредитного ризику за активними банкiвськими операцiями" 20,3%; 

" суттєву питому вагу, а саме 23,2%, незабезпеченої заставою кредитної заборгованостi 

клiєнтiв. 

 

На звiтну дату балансова вартiсть iнвестицiй Банку в цiннi папери становить 1 023 290 тис. 

грн. (35,5% вiд загальних активiв), якi складаються з облiгацiй внутрiшньої державної позики, 

що рефiнансуються Нацiональним банком України (облiковуються за амортизованою 

вартiстю). 

Крiм того, у складi грошових коштiв та їх еквiвалентiв Банком враховуються за 

амортизованою вартiстю депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України, 

балансовою вартiстю 100 014 тис. грн. (3,5% вiд загального обсягу активiв). 

Якiсть iнвестицiй Банку в цiннi папери є задовiльною. 

 

Станом на кiнець дня 31.12.2020р. зареєстрований та сплачений статутний капiтал Банку 

складає 200 000 тис. грн., розрахункове значення регулятивного капiталу Банку за даними 

рiчної фiнансової звiтностi Банку складало 316 666 тис. грн., що вiдповiдає вимогам, 

встановленим Нацiональним банком України. Нормативи капiталу, встановленi Нацiональним 

банком України, протягом звiтного року Банком дотримувалися.  



 

За результатами проведених процедур нашої уваги не привернули суттєвi аспекти, якi б 

давали нам пiдстави вважати, що Банком не дотриманi вимоги, що встановленi 

нормативно-правовими актами Нацiонального банку України з питань достатностi капiталу з 

урахуванням якостi активiв Банку. Водночас звертаємо увагу  на необхiднiсть посиленого 

контролю кредитних ризикiв, якi несуть для Банку потенцiйнi ризики для втрати капiталу.   

 

Дотримання Банком вимог, що встановленi нормативно-правовими актами Нацiонального 

банку України з питань ведення бухгалтерського облiку 

 

Банк здiйснював бухгалтерський облiк вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. 

Принципи побудови облiкової полiтики та складання фiнансової звiтностi Банку грунтуються 

на основних вимогах щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, нормативно-правових актiв Нацiонального 

банку України. 

За результатами проведених процедур нашу увагу не привернули суттєвi аспекти, якi давали 

би нам пiдстави вважати, що бухгалтерський облiк Банку не вiдповiдає вимогам 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України та не забезпечує належний рiвень 

адекватностi наявним внутрiшнiм положенням та процедурам. 

 

Вiдповiдно до вимог Лiцензiйних умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку (ринку цiнних паперiв) - дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами (затвердженi рiшенням 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №819 вiд 14.05.2013р.), Лiцензiйних 

умов провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку (ринку цiнних паперiв) - 

депозитарної дiяльностi та клiрингової дiяльностi (затвердженi рiшенням Нацiональної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового ринку №862 вiд 21.05.2013р.), Вимог до аудиторського 

висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при 

отриманнi лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв (затвердженi 

рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд №160 вiд 

12.02.2013р.) наводимо наступну iнформацiю. 

Основнi вiдомостi про Банк 

" повне найменування: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"РАДАБАНК"; 

" iдентифiкацiйний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi пiдприємств i 

органiзацiй України, зазначений в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних 

осiб - пiдприємцiв та громадських формувань - 21322127; 

" мiсцезнаходження: Україна, 49069, Днiпропетровська область, м. Днiпро, проспект 

Олександра Поля, буд. 46; 

" дата державної реєстрацiї - 03.12.1993р.; 

" основнi види дiяльностi - Код КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва; 

" дата внесення змiн до установчих документiв: дiюча редакцiя Статуту 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" (нова редакцiя) 

затверджена рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку вiд 02.11.2018р. 

(протокол №81), погоджена Нацiональним банком України 16.11.2018р. та зареєстрована 

державним реєстратором 29.11.2018р.; 

" перелiк учасникiв Банку, якi є власниками 5% i бiльше акцiй на дату складання Звiту 

незалежного аудитора: 

Городницька Тетяна Iгорiвна - 62,2050% (пряма участь), 

Городницький Iгор Зiновiйович - 13,4300% (пряма участь), 

Городницький Роман Олександрович - 7,521665% (пряма участь). 

Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги 



Ми надаємо свої висновки стосовно наступних питань: 

" вiдповiднiсть розмiру власного капiталу за даними фiнансової звiтностi Банку, 

установленим нормативно-правовими актами Комiсiї 

 

розмiр власного капiталу за даними фiнансової звiтностi Банку вiдповiдає вимогам, 

установленим нормативно-правовими актами Комiсiї; 

" вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам  

 

зареєстрований статутний капiтал Банку сплачений грошовими коштами та станом на 31 

грудня 2020 року складає 200 000 тис. грн. (двiстi мiльйонiв гривень), розмiр статутного 

капiталу вiдповiдає Статуту Банку. На звiтну дату на балансi Банку вiдсутнi викупленi власнi 

акцiї; 

" формування та сплата статутного капiталу  

 

статутний капiтал Банку сплачений в повному обсязi, розмiр зареєстрованого та фактично 

сплаченого статутного капiталу Банку становить станом на звiтну дату 200 000 тис. грн., що 

пiдтверджується листом Нацiонального банку України (вих. №27-0007/19307 вiд 09.04.2019р.), 

Свiдоцтвом НКЦПФР №91/1/2017 вiд 01.09.2017р. (дата видачi - 18.12.2018р.) про реєстрацiю 

випуску простих iменних акцiй в кiлькостi 20 000 000 штук номiнальною вартiстю 10,00 грн. 

кожна на загальну суму 200 000 000,00 грн., Статутом Банку вiдповiдно до вимог ст. 16 Закону 

України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"; 

" вiдсутнiсть у Банку прострочених зобов'язань щодо сплати податкiв 

(наявнiсть/вiдсутнiсть податкового боргу) та зборiв, несплачених штрафних санкцiй за 

порушення законодавства про фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв  

 

в ходi проведених аудиторських процедур нами не виявленi простроченi зобов'язання Банку 

щодо сплати податкiв та зборiв, несплаченi штрафнi санкцiї за порушення законодавства про 

фiнансовi послуги, у тому числi на ринку цiнних паперiв. 

 

 

 

Ми надаємо iнформацiю стосовно наступних питань: 

" напрями використання коштiв, що внесенi для формування статутного капiталу Банку  

 

кошти, що внесенi для формування статутного капiталу Банку, використанi для здiйснення 

банкiвської дiяльностi; 

" щодо пов'язаних осiб Банку, якi було встановлено аудитором в процесi виконання 

процедур аудиту фiнансової звiтностi 

 

визнання пов'язаних iз Банком осiб грунтуються на вимогах МСБО 24 "Розкриття iнформацiї 

про зв'язанi сторони", Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", Iнструкцiї про 

порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi (затверджена постановою Правлiння 

Нацiонального банку України №368 вiд 28.08.2001р., iз змiнами та доповненнями), Положення 

про  визначення пов'язаних iз банком осiб, (затверджене постановою Правлiння 

Нацiонального банку України №315 вiд 12.05.2015р.).  

За результатами проведених процедур нашу увагу не привернули суттєвi аспекти, якi давали 

би нам пiдстави вважати, що процедури з визнання Банком пов'язаних з ним осiб не 

вiдповiдали законодавству та нормативно-правовим вимогам Нацiонального банку України.  

Iнформацiя щодо пов'язаних осiб Банку розкрита у примiтцi 30 до рiчної фiнансової звiтностi;  

" наявнiсть та обсяг непередбачених активiв та/або зобов'язань, ймовiрнiсть визнання 

яких на балансi є достатньо високою 



в ходi проведених аудиторським процедур нами не були виявленi непередбаченi активи та/або 

зобов'язання, ймовiрнiсть визнання яких на балансi є достатньо високою. Iнформацiя щодо 

потенцiйних (умовних) зобов'язань Банку розкрита в примiтцi 27 до рiчної фiнансової 

звiтностi; 

" наявнiсть подiй пiсля дати балансу, якi не знайшли вiдображення у фiнансовiй 

звiтностi, проте можуть мати суттєвий вплив на фiнансовий стан Банку 

ми звертаємо увагу на обставини, якi iснують на день випуску цього звiту, пов'язанi з 

епiдемiологiчною ситуацiєю у свiтi i в Українi зокрема, в результатi чого обмежується та 

призупиняється дiяльнiсть суб'єктiв господарювання. Iнформацiя щодо цього зазначена у 

примiтках 2, 4 та 31 до фiнансової звiтностi Банку. Термiн дiї та наслiдки цих обставин ми не 

можемо спрогнозувати. Фiнансова звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку управлiнським 

персоналом можливого впливу умов здiйснення дiяльностi на операцiї та фiнансовий стан 

Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзняться вiд цiєї оцiнки i вплив 

таких майбутнiх змiн  на операцiї та фiнансовий стан Банку може бути суттєвим; 

" наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть Банку у 

майбутньому та оцiнку ступеня їхнього впливу  

ми не виявили наявнiсть iнших фактiв та обставин, якi можуть суттєво вплинути на дiяльнiсть 

Банку у майбутньому крiм тих, якi розкритi у фiнансовiй звiтностi Банку та в нашому звiтi 

незалежного аудитора; 

" iнша фiнансова iнформацiю вiдповiдно до законодавства 

надання iншої фiнансової iнформацiї крiм тiєї, яка розкрита у фiнансовiй звiтностi Банку та в 

нашому звiтi незалежного аудитора, законодавством не вимагається. 

Iншi елементи 

 

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму 

 

1. Повне найменування аудиторської фiрми: 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" 

2. Номер i дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, 

виданого Аудиторською палатою України: 

№2315 вiд 30.03.2001р.  

Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiли "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право 

проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний 

iнтерес" - 2315 

3. Номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi 

можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, 

виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: 

серiя П №000356, видане 12.02.2016р. (рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 25.10.2012р. №1519 "Про затвердження Порядку ведення реєстру 

аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв 

ринку цiнних паперiв" втратило чиннiсть 15.01.2019р. вiдповiдно до рiшення НКЦПФР №845 

вiд 04.12.2018р.) 

4. Прiзвище, iм'я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi: 

Директор з аудиту - Домарєва Наталiя Вiкторiвна. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" - 100065 (Сертифiкат аудитора банкiв 

№0181, рiшення АПУ вiд 31.01.2013р. №264/2)  

Аудитор-менеджер - Потопальська Олена Володимирiвна. Номер реєстрацiї в Реєстрi 

аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" - 100068 (Сертифiкат 

аудитора банкiв №0239, рiшення АПУ вiд 26.06.2018р. №362/2)  



Аудитор - Лантух Геннадiй Вiкторович. Номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" - 100067 (Сертифiкат аудитора банкiв №0260, 

рiшення АПУ вiд 12.07.2018р. №363/2)  

5. Мiсцезнаходження аудиторської фiрми: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б 

Фактичне мiсце розташування аудиторської фiрми: м. Київ, вул. М. Грiнченка, 4 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 

Дата та номер договору на проведення аудиту - Договiр про надання послуг з проведення 

аудиторської перевiрки АТ "АБ "РАДАБАНК" №904 вiд 19.09.2019р., додаткова угода до 

Договору №1 вiд 12.10.2020р. 

Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту - аудит здiйснювався з 18.11.2020р. по 

19.04.2021р. 

Дата складання аудиторського висновку - 19 квiтня 2021 року. 

 

При проведеннi аудиту фiнансової звiтностi за 2020 рiк були розглянутi тi полiтики та 

процедури у системах бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю та управлiння 

ризиками, якi стосуються тверджень у фiнансових звiтах.  

 

Додаток: 

o Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку 

 

 

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей Звiт незалежного аудитора, є Домарєва 

Наталiя Вiкторiвна. 

 

Пiдписано вiд iменi аудиторської фiрми Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" (номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi, роздiли "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 

пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" - 2315) 

 

 

Директор  

номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв  

аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100062   

В.М. Мнiщенко  

 

 

Партнер завдання з аудиту 

Директор з аудиту   

 

 

Н.В. Домарєва 

номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi (роздiл "Аудитори") - 100065   

 

м. Київ, вул. Генерала Наумова, 23-б 

19 квiтня 2021 року 

 

 



 

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Посадовi особи, якi здiйснюють управлiнськi функцiї та пiдписують рiчну iнформацiю емiтента, 

стверджують що, наскiльки це їм вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до 

стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне 

подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента, а 

також стверджують, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне  подання iнформацiї 

вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 - 1 Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок" про 

розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента. Iнформацiю про основнi ризики 

та невизначеностi, з якими стикається Банк у своїй господарськiй дiяльностi, розкрито у 

Примiтцi 4.22 та Примiтцi 24 рiчної фiнансової звiтностi. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом звітного періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

Вид інформації 

1 2 3 

03.01.2020 08.01.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

09.01.2020 10.01.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

20.01.2020 21.01.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

29.01.2020 30.01.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

10.02.2020 11.02.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

06.03.2020 10.03.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

07.04.2020 08.04.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

24.04.2020 27.04.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

24.04.2020 27.04.2020 Інформація про затвердження звіту про винагороду членів 

наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого 

органу 

24.04.2020 27.04.2020 Інформація про затвердження звіту про винагороду членів 



наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого 

органу 

19.06.2020 22.06.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

02.07.2020 02.07.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

07.07.2020 07.07.2020 Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, 

розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним 

пороговому значенню пакета акцій 

10.09.2020 10.09.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

22.09.2020 23.09.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

02.11.2020 03.11.2020 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на 

вчинення значних правочинів 

04.12.2020 07.12.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

30.12.2020 31.12.2020 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

 


