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Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 1 квартал 2018 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

21322127 

4. Місцезнаходження 

49054, мiсто Днiпро, проспект Олександра Поля, 46 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0562387660 0562387652 

6. Електронна поштова адреса 

bank@radabank.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

02.05.2018 

(дата) 

2. Квартальна інформація 

розміщена на сторінці 

http://www.radabank.com.ua/finansovaya-

otchetnost.html в мережі 

Інтернет 

02.05.2018 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери емітента 
 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

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

правочинів  

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

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

вчинення яких є заінтересованість 
X 

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

10. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

11. Інформація про заміну управителя 
 

12. Інформація про керуючого іпотекою 
 

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

15. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 

за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 

активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 
 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 
 



17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку 
X 

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової 

звітності 
X 

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

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

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

21. Примітки: 

Станом на 01.04.2018р. статутний капiтал ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (далi - Банк) становить 200 000 

000 гривень. 

Власниками iстотної участi в Банку є фiзичнi особи-резиденти: 

Городницький Володимир Iгоревич – пряма участь – 54,57%; 

Городницька Тетяна Iгорiвна - пряма участь – 30,21%; 

Городницький Iгор Зiновiйович – пряма участь – 13,43%. 

Держава Україна в особi Мiнiстерства фiнiнсiв України не володiє вiдсотком акцiй у статутномi 

капiталi Банку. 

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв Банку станом на ранок 01.04.2018р. становить 478, 5 осiб 

працюють за сумiсництвом та 23 особи працює за цивiльно правовими договорами 

3. Банк протягомм I кварталу 2018 року не брав участi у створеннi юридичних осiб. 

4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - не надається, оскiльки протягом звiтного 

перiоду Банком не призначалось на посаду 

7.1)Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду: протягом звiтного перiоду 

Банк не здiйснював викупу власних акцiй. 

7.2) Iнформацiя про облiгацiї емiтента: Банк не здiйснював випуску облiгацiй у звiтному перiодi 

7.3) Iнформацiя про iншi цiннi папери, що випущенi емiтентом: Банком протягом звiтного перiоду 

не здiйснював випуск iнших цiнних паперiв. 

7.4) Iнформацiя про похiднi цiннi папери: протягом звiтного перiоду Банк не випускав i не 

розмiщував похiдних цiнних паперiв. 

8.2) 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. 

8.3) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається оскiльки Банк не здiйснює 

дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва та торгiвлi. 

8.4) Iнформацiя про прийняття рiшень про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв, не надається, протягом I кварталу 2018 року такi рiшення не приймалися. 

8.5) Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, не 

надається, протягом I кварталу 2018 року такi рiшення не приймалися. 

п.9-14,16 та пiдпункти 1-7 п.15 Iнформацiя не надається тому, що у звiтному перiодi випускiв 

iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН Банк не здiйснював. 

19. Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб єктом забезпечення окремо), 

Банком не надається оскiльки протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск боргових 

цiнних паперiв. 

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

зобовязань за якими здiйснюється шляхом передачi обєкта (частина об єкта) житлового 

будiвництва не надається, тому що випускiв цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами нерухомостi у звiтному роцi не здiйснювалось. 



Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть за I квартал 2018р. ПАТ "АБ "РАДАБАНК, що складена 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, не аудiюється. 

З повною версiєю промiжної скороченої фiнансової звiтностi складеної вiдповiдно до 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, можна ознайомитись на сайтi Банку за посиланням 

http://www.radabank.com.ua/finansovaya-otchetnost.html 

Обґрунтування змiн в персональному складi посадових осiб ПАТ "АБ "РАДАБАНК", що 

вiдбулись протягом I кварталу 2018 року, а саме: 

Правлiння: 

Обрання: Грiгеля Андрiя Валерiйовича обрано з з 10.01.2018 р. до складу Правлiння ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" на пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" вiд 21.07.2017 

(Протокол засiдання № 4-1). 

ВIДОМОСТI ПРО УЧАСТЬ ЕМIТЕНТА В IНШИХ ЮРИДИЧНИХ ОСОБАХ  

Протягом звiтного кварталу емiтент не приймав участi у створеннi iнших юридичних осiб.  

IНФОРМАЦIЯ ПРО ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНIВ  

Iнформацiя про вчинення значних правочинiв - емiтент не вчиняв значних правочинiв 

Iiнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть, надана у роздiлi 

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

яких є заiнтересованiсть".  

IНФОРМАЦIЯ ПРО ЗАГАЛЬНУ КIЛЬКIСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ АКЦIЙ  

- загальна кiлькiсть голосуючих акцiй – 20 000 000 шт.,  

- голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено – немає,  

- кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано iншiй особi – немає. 

ТВЕРДЖЕННЯ ЩОДО ПРОМIЖНОЇ (КВАРТАЛЬНОЇ) IНФОРМАЦIЇ ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 

РОКУ ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена вiдповiдно до вимог МСБО 34 

«Промiжна фiнансова звiтнiсть» за три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2018 року. 

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Банку складена у нацiональнiй валютi України – Гривнi. 

Всi статтi звiтностi та примiток визначенi у тисячах гривень. Показники прибутку на одну акцiю 

зазначено в гривнях. 

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. 

Станом на 01 сiчня 2018 року Банком визнано рiзницю мiж попередньою балансовою вартiстю 

фiнансових iнструментiв та новою балансовою вартiстю фiнансових iнструментiв у зв’язку iз 

застосуванням МСФЗ9 у складi вхiдного сальдо на вiдповiдних рахунках капiталу (Нерозподiленi 

прибутки минулих рокiв). 

Вплив МСФЗ 9 на класифiкацiю та оцiнку фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Банку 

станом на дату складання фiнансової звiтностi, представлений наступним чином: 

Таблиця 3.1 Вплив змiн 

(тис. грн.) 

01 сiчня 2018 року 

Залишок Скоригований залишок Вплив змiн 

Звiт про фiнансовий стан 

1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 183 797 183 730 (67) 

2 Кредити та заборгованiсть банкiв 36 273 39 035 2 762 

3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 607 059 604 153 (2 906) 

4 Iншi активи 18 157 18 149 (8) 

5 Нерозподiлений прибуток 33 091 32 872 (218) 

Звiт про змiни у власному капiталi 

1 Скоригований залишок на початок звiтного перiоду: 

1.1 Нерозподiлений прибуток 33 091 32 872 (218) 



1.2 Усього власного капiталу 251 730 251 512 (218) 

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 обґрунтованим 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:  

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 

Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi позик, включають iсторiю погашення та своєчаснiсть 

погашення заборгованостi, тип контрагента (банк, юридична особа, фiзична особа або фiзична 

особа пiдприємець), вид кредиту (на поточнi потреби, на споживчi потреби, iпотечнi), наявнiсть 

реструктуризацiї, пов’язаної з погiршенням фiнансового стану позичальника, негативнi змiни у 

станi платежiв позичальникiв у групi та забезпечення за кредитом. По цих показниках 

розраховуються коефiцiєнти втрат по портфелям груп однорiдних кредитiв, якi використовуються 

при розрахунку резерву знецiнення кредитiв на груповiй основi та резерву за зобов’язаннями 

кредитного характеру. У випадку вiдсутностi або недостатностi досвiду збиткiв Банк застосовує 

досвiд, отриманий зi спецiалiзованих джерел iнформацiї для подiбних фiнансових активiв. 

Резерв розраховується, як рiзниця балансової вартостi та теперiшньої вартостi майбутнiх 

грошових потокiв, з врахуванням реалiзацiї застави, амортизованих за ефективною ставкою, 

розрахованою при первiсному визнаннi активу. 

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, 

визначаються 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. 

 



ПАТ «АБ «РАДАБАНК» зазначає, що промiжна фiнансова звiтнiсть за 1 квартал 2018 року не була 

перевiрена аудиторською фiрмою, у зв'язку з чим огляд цiєї звiтносттi аудиторською фiрмою не 

надається. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну 

реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
Серiя А01 №054657 

3. Дата проведення державної реєстрації 03.12.1993 

4. Територія (область) Дніпропетровська  

5. Статутний капітал (грн) 200000000.00 

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) 478 

9. Основні види діяльності із зазначенням 

найменування виду діяльності та коду за 

КВЕД 

65.19 Iнше грошове посередництво, - -, - - 

10. Органи управління підприємства 

Органами управлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

(далi-Банк) є: - Загальнi збори акцiонерiв. - 

Правлiння. Органами контролю ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" є: - Наглядова рада. - Ревiзiйна 

комiсiя.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у національній 

валюті 

Нацiональний банку України 

2) МФО банку 300001 

3) поточний рахунок 32001119101026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 

Raiffeisen Bank International, 

Vienna, Austria  

5) МФО банку 000000 

6) поточний рахунок 7055092803  
 

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

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 
Дата видачі Державний орган, що видав 

Дата закінчення дії 

ліцензії (дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвськi послуги 166 14.11.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

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. 

Професiйна дiяльнiсть на Серiя АД № 13.06.2012 Нацiональна комiссiя з цiнних Необмежена 



фондовому ринку - 

дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами: 

брокерська дiяльнiсть 

034429 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 
Необмежена 

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. 

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 
Необмежена 

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 Необмежена 

Опис 

Генеральна лiцензiя дiє та поновлюється вiдповiдно до нормативно - правових актiв 

Нацiонального банку України. 

Термiн дiї Лiцензiї - необмежений 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова Правлiння, Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Стоянов Сергiй Борисович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1964 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 29 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, Голова Правлiння  

8. Опис 

Наказом № 78-К вiд 25.11.2011р. по ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на 

пiдставi рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань 

нагляду та регулювання дiяльностi банкiв № 676 вiд 18.11.2011р. 

про погодження Голови Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК", 

доведеного у Листi Нацiонального банку України № 41-47/5941-

14098 вiд 22.11.2011р. (вхiдний № 1563 вiд 25.11.2011р.) було 

призначено з 25.11.2011р. Члена Правлiння, Тимчасово 

виконуючого обов'язки Голови Правлiння Стоянова Сергiя 

Борисовича на посаду Голови Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на засiданнi, яке 

вiдбулося 22.09.2014 р. (Протокол засiдання № 90-1), було прийнято 

рiшення про призначення на новий термiн повноважень Голову 

Правлiння, Члена Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК», змiни 

вiдбулись у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. 

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 

Голову Правлiння, Члена Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК», змiни 

вiдбулись у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. 

Призначено з 23.09.2014 р. Голову Правлiння, Члена Правлiння, 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» громадянина України Стоянова Сергiя 

Борисовича на новий строк дiї повноважень згiдно Статуту ПАТ 

«АБ «РАДАБАНК». 

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. 

Голова Правлiння має право без доручення (довiреностi) 

здiйснювати дiї вiд iменi Банку. 

Голова Правлiння: 

- видає накази та розпорядження з питань дiяльностi Банку; 

- розпоряджається згiдно з законом та у межах визначеної Статутом 

компетенцiї майном та коштами Банку; 

- представляє Банк у всiх органiзацiях як в Українi, так i за її 



межами, видає довiреностi; 

- в установленому порядку призначає на посади та звiльняє 

працiвникiв Банку, матерiально i морально заохочує працiвникiв, якi 

вiдзначились, накладає дисциплiнарнi стягнення;- затверджує 

посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку; 

- розподiляє обов’язки мiж заступниками та членами Правлiння; 

-виконує iншi обов’язки i функцiї за дорученням Загальних зборiв 

акцiонерiв та Наглядової ради Банку; 

-доручає виконання окремих питань своєї компетенцiї заступникам, 

членам Правлiння чи керiвникам структурних пiдроздiлiв; 

- вирiшує iншi питання, пов’язанi з управлiнням поточною 

дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв, Наглядової ради та Правлiння Банку. 

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. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 

Голова Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м. Днiпро. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 29 рокiв. 

Особа iнших посад на iнших пiдприємствах не займає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

1. Посада Головний бухгалтер, член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Ахе Андрiй Тайвович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1968 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 23 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, Головний бухгалтер 

8. Опис 

Наказом Голови Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" № 79-К вiд 

25.11.2011 р., на пiдставi рiшення Комiсiї Нацiонального банку 

України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв № 677 

вiд 18.11.2011 р. про погодження Головного бухгалтера ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", доведеного у Листi Нацiонального банку України № 

41-47/5941-14098 вiд 22.11.2011 р. (вхiдний № 1563 вiд 25.11.2011 

р.) було призначено з 25.11.2011 р. члена Правлiння, Тимчасово 

виконуючого обов'язки Головного бухгалтера ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" Ахе Андрiя Тайвовича на посаду Головного 

бухгалтера ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на засiданнi, яке 

вiдбулося 22.09.2014 р. (Протокол засiдання № 90-1), 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. 

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. 

Призначено з 23.09.2014 р. Головного бухгалтера, Члена Правлiння, 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» громадянина України Ахе Андрiя 

Тайвовича на новий строк дiї повноважень згiдно Статуту ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК». 

Головний бухгалтер забезпечує пiдтримання єдиних методологiчних 

засад бухгалтерського облiку в Банку та контроль за рацiональним, 

економiчним використанням матерiальних, трудових та фiнансових 

ресурсiв. 

Основним завданням Головного бухгалтера є: 

- дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку; 

- органiзацiя контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi 

здiйснюються Банком; 

- складання i подання у встановленi строки податкової та фiнансової 

звiтностi. 

У вiдповiдностi до основних завдань на Головного бухгалтера 

покладаються такi обов'язки: 

- здiйснення загального керiвництва службою бухгалтерського 

облiку; 

- участь у розробцi внутрiшнiх документiв Банку, у т.ч. якi 

регламентують правила бухгалтерського облiку та операцiйної 

дiяльностi Банку; 

- участь у розробцi типових договорiв Банку; 

- пiдтримання застосування єдиних правил бухгалтерського облiку у 

всiх пiдроздiлах Банку; 

- органiзацiя контролю за своєчасним та повним вiдображенням в 

облiку всiх виконаних операцiй Банку; 

- органiзацiя перевiрки стану бухгалтерського облiку у пiдроздiлах 

Банку шляхом органiзацiї проведення послiдуючого 

бухгалтерського контролю; 

- органiзацiя зберiгання бухгалтерських документiв Банку до 

передачi їх до архiву; 

- участь у розглядi матерiалiв, пов'язаних з нестачею та 

вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв 

Банку, крiм розгляду матерiалiв нестач грошових коштiв, як що 

винну особу визначено та вона компенсує суму нестачi; 

- органiзацiя складання та своєчасного подання фiнансової та 

податкової звiтностi Банку. 

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. 

Загальний стаж роботи - 23 рокiв. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

1. Посада Голова Наглядової Ради, акцiонер 

2.Прізвище, ім’я, по Городницька Тетяна Iгорiвна 



батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 18 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, Голова Наглядової ради 

8. Опис 

Призначено на посаду Голови Наглядової ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" Городницьку Тетяну Iгорiвну згiдно рiшення 

позачергових Зальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ"РАДАБАНК" вiд 

29.10.2016р. (Протокол № 78 вiд 29.10.2015р.). 

Загальнi збори акцiонерiв Банку мають право в будь-який час 

припинити повноваження Голови Наглядової ради та вибрати 

нового Голову Наглядової ради. 

У разi вiдсутностi Голови Наглядової ради Банку всi його функцiї (в 

тому числi право пiдпису документiв) здiйснює один з членiв 

Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради Банку, що 

приймається бiльшiстю голосiв його членiв, якi беруть участь в 

засiданнi. 

Голова Наглядової ради здiйснює такi функцiї: 

1. Здiйснює загальну органiзацiю дiяльностi Наглядової ради Банку; 

2. 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; 

3. 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. 

4. Органiзовує взаємодiю Наглядової ради з Головою Правлiння 

Банку, членами Правлiння Банку, акцiонерами Банку. 

5. 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. 

6. Представляє Наглядову раду у вiдносинах з представницькими 

органами iнших органiзацiй та у державних i мiсцевих органах 

влади. 

7. Пiдписує листи та iншi документи вiд iменi Наглядової ради 

Банку. 

8. З 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. 

9. Реалiзує iншi функцiї, якi витiкають з передбачених Статутом 

Банку повноважень (компетенцiї) Наглядової ради, а також 

повноваження, передбаченi чинним законодавством України та 

Статутом Банку. 

10. 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. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 18 роки. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв: Заступник директора ТОВ "Арбат на Московськiй" 

м.Днiпропетровськ, Голова Наглядової ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" м.Днiпро. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давала. 



1. Посада Член Наглядової Ради, акцiонер 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Городницький Володимир Iгоревич 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1968 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 18 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Член Наглядової ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" 

8. Опис 

Призначено на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" Городницького Володимира Iгоревича на посаду 

згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiд 29.10.2016р. (Протокол 78 вiд 29.10.2016р.)  

Права та обов'язки члена Наглядової ради: 

1.Член Наглядової ради має право: 

- вимагати вiд Правлiння Банку та керiвникiв основних структурних 

пiдроздiлiв Банку iнформацiю про дiяльнiсть Банку, необхiдну для 

здiйснення своїх функцiй; 

- отримувати за виконання своїх обов'язкiв винагороду та 

компенсацiю витрат, пов'язаних з виконанням функцiй члена 

Наглядової ради Банку, у випадках та розмiрi, встановлених 

рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Банку; 

- вимагати внесення до протоколу засiдання Наглядової ради своєї 

особистої думки по питаннях порядку денного за прийнятими 

рiшеннями; 

- отримувати порядок денний та iнформацiйний пакет до засiдань 

Наглядової ради; 

- вимагати скликання позачергового засiдання Наглядової ради 

Банку;  

- у разi незгоди, надавати у письмовiй формi зауваження до рiшень 

Наглядової ради; 

- брати участь у засiданнях Правлiння Банку; 

- заслуховувати звiти Правлiння, посадових осiб Банку з окремих 

питань дiяльностi Банку; 

- залучати експертiв до аналiзу окремих питань дiяльностi Банку; 

- з метою проведення оцiнки правочину, щодо якого є 

заiнтересованiсть, на вiдповiднiсть його умов звичайним ринковим 

умовам залучати незалежного аудитора, суб'єкта оцiночної 

дiяльностi або iншу особу, яка має вiдповiдну квалiфiкацiю. 

2. 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 обґрунтованi 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. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 18 рокiв. 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв: Член Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

1. Посада Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу, Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Сергiєнко Наталя Петрiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1980 

5. Освіта Вища 



6. Стаж роботи (років) 19 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» м.Днiпро, Заступник начальника вiддiлу 

фiнансового монiторингу 

8. Опис 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на засiданнi, яке 

вiдбулося 05.12.2014 р., було прийнято рiшення про змiну складу 

Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Протокол засiдання № 120-1 

вiд 05.12.2014 р.),та призначено з 05.12.2014 р. Членом Правлiння 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» громадянку України, Начальника вiддiлу 

фiнансового монiторингу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Сергiєнко 

Наталiю Петрiвну. Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на 

засiданнi, яке вiдбулося 05.12.2017 р. (Протокол засiдання № 139-1), 

було прийнято рiшення про призначення на новий термiн 

повноважень Члена Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК», змiни 

вiдбулись у зв’язку iз закiнченням термiну повноважень. 

Приймає участь у роботi Правлiння та вирiшеннi питань дiяльностi 

Банку. 

Права та обов'язки членiв Правлiння Банку визначаються чинним 

законодавством, Статутом Банку та Положенням про Правлiння 

Банку. Правлiння дiє на пiдставi Положення про Правлiння ПАТ 

"АБ "РАДАББАНК", затвердженого рiшенням позачергових 

загальних зборiв акцiонерiв Банку (Протокол № 78 вiд 29.10.2016р.) 

Начальник вiддiлу фiнансового монiторинга здiйснює наступнi 

функцiї: 

- приймає рiшення про повiдомлення Спецiально уповноваженого 

органу про фiнансовi операцiї, щодо яких є мотивованi пiдозри, що 

вони пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних 

злочинним шляхом, або якщо вони пов'язанi, стосуються чи 

призначеннi для фiнансування тероризму; 

- приймає рiшення про iнформування правоохоронних органiв, 

визначених законодавством, про фiнансовi операцiї, щодо яких є 

пiдозри, що вони пов'язанi, стосуються чи призначеннi для 

фiнансування тероризму; 

- здiйснює перевiрки дiяльностi будь-якого структурного пiдроздiлу 

Банку та їх працiвникiв щодо дотримання ними правил 

внутрiшнього фiнансового монiторингу та виконання програм 

проведення фiнансового монiторингу; 

- органiзацiя розроблення та подання на затвердження, а також 

запровадження, виконання правил внутрiшнього фiнансового 

монiторингу та програм здiйснення фiнансового монiторингу. 

Вiдповiдальний працiвник банку за проведення фiнансового 

монiторингу зобов'язаний:  

- здiйснювати контроль за виконанням законодавства України та 

внутрiшнiх документiв банку з питань запобiгання легалiзацiї 

(вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом. 

- забезпечувати виявлення фiнансових операцiй, що пiдлягають 

фiнансовому монiторингу .  

- забезпечувати реєстрацiю фiнансових операцiй у реєстрi 

фiнансових операцiй, що пiдлягають фiнансовому монiторингу. 

- забезпечити захист реєстру вiд знищення, несанкцiонованого 

доступу, модифiкацiї або викривлення даних. 

- повiдомляти Спецiально уповноважений орган про: 



а) фiнансовi операцiї, що пiдлягає обов'язковому фiнансовому 

монiторингу; 

б) фiнансовi операцiї, що пiдлягає внутрiшньому фiнансовому 

монiторингу, якщо є достатнi пiдстави пiдозрювати, що вони 

пов'язанi з легалiзацiєю (вiдмиванням) доходiв, одержаних 

злочинним шляхом; 

в) фiнансовi операцiї, стосовно яких є достатнi пiдстави 

пiдозрювати, що вони пов'язанi, стосуються або призначенi для 

фiнансування тероризму; 

- надавати на запит Спецiально уповноваженого органу додаткову 

iнформацiю з приводу фiнансових операцiй, якi стали об'єктом 

фiнансового монiторингу; 

- здiйснювати перевiрки дiяльностi будь-якого пiдроздiлу банку та 

його працiвникiв щодо дотримання ними правил внутрiшнього 

фiнансового монiторингу та виконання програм проведення 

фiнансового монiторингу. 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: економiст 

вiддiлу фiнансовго монiторингу ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО», 

провiдний спецiалiст фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО», Начальник вiддiлу фiнансового монiторингу 

операцiй Управлiння фiнансового монiторингу ПАТ «БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО», заступник начальника вiддiлу фiнансового 

монiторингу ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Начальник вiддiлу 

фiнансового монiторингу ПАТ «АБ «РАДАБАНК» м.Днiпро. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 19 рокiв 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоду на розкриття паспортних даних не давав. 

1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Городницький Iгор Зiновiович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1941 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 49 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, Голова Ревiзiйної комiсiї 

8. Опис 

Згiдно рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ"АБ"РАДАБАНК" (Протокол № 78 вiд 29.10.2016 р.) 

призначено Городницького Iгоря Зiновiовича на посаду Голови 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Права та обов'язки Голови Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним 

законодавством, iншими актами законодавства, Статутом ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", а також договором, що укладається з головою 

Ревiзiйної комiсiї. 



Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi 

посадових осiб, є конфiдецiйною iнформацiєю i згiдно до 

внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню, на пiдставi 

чого згоди на оприлюднення розмiру виплаченої вингороди, в тому 

числi у натуральнiй формi,посадова особа не надавала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 49 рокiв. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 

Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Голова Ревiзiйної 

комiсiї ПАТ «АБ «РАДАБАНК» м.Днiпро, приватний пiдприємиць. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

1. Посада Член Ревiзiйної комiссiї 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Сисенко Вадим Анатолiйович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1979 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 12 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, Член Ревiзiйної комiсiї 

8. Опис 

Згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ"АБ"РАДАБАНК" (Протокол № 78 вiд 29.10.2016 р.) 

призначено Сисенка Вадима Анатолiйовича на посаду члена 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Права та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним 

законодавством, iншими актами законодавства, Статутом ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", а також договором, що укладається з членом 

Ревiзiйної комiсiї. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 12 рокiв. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 

Член Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК", приватний 

пiдприємиць 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

1. Посада 
Начальник департаменту по роботi на мiжнародних ринках та 

грошового обiгу, Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Гнездiлов Сергiй Iванович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 



4. Рік народження 1978 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 15 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, Начальник управлiння 

казначейства 

8. Опис 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на засiданнi, яке 

вiдбулося 20.01.2014 р., було прийнято рiшення про змiну складу 

Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Протокол засiдання № 6-1 вiд 

20.01.2014 р.), а саме: 

Призначено з 20.01.2014 р. Членом Правлiння ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК» громадянина України, Начальника департаменту по 

роботi на мiжнародних ринках та грошового обiгу ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК» Гнездiлова Сергiя Iвановича. Наглядовою Радою 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на засiданнi, яке вiдбулося 05.12.2017 р. 

(Протокол засiдання № 139-1), було прийнято рiшення про 

призначення на новий термiн повноважень, Члена Правлiння ПАТ 

«АБ «РАДАБАНК», змiни вiдбулись у зв’язку iз закiнченням 

термiну повноважень. 

Приймає участь у роботi Правлiння та вирiшеннi питань дiяльностi 

Банку. 

Права та обов'язки членiв Правлiння Банку визначаються чинним 

законодавством, Статутом Банку та Положенням про Правлiння 

Банку, а також контрактом, що укладається з кожним членом 

Правлiння. Вiд iменi Банку контракт пiдписує голова Наглядової 

ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою 

радою.Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку 

його хибними рiшеннями.Правлiння дiє на пiдставi Положення, 

затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Банку. 

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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», здiйснює 

постановку завдань працiвникам Департаменту та контролює їх 

виконання та здiйснює наступнi функцiї: 

- Здiйснює загальне управлiння потоком платежiв через 

кореспондентський рахунок Банку у Нацiональному банку України 

в гривнi та кореспондентськi рахунки Банку в iноземнiй валютi; 

- Здiйснює контроль за виконанням банком економiчних нормативiв 

лiквiдностi та норм обов‘язкового резервування, встановлених 

Нацiональним банком України; 

- Контролює регулювання грошових ресурсiв Банку в нацiональнiй 

та iноземнiй валютi, в касах Банку. 

- Забезпечує виконання працiвниками Департаменту своїх функцiй 

вiдповiдно до чинного законодавства, нормативних актiв Банку, 

Положення про Департамент; 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник 

Управлiння казначейства ПАТ «АБ «БАЗИС», провiдний економiст 

казначейства ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Начальник управлiння 

казначейства ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Начальник департаменту по 

роботi на мiжнародних ринках та грошового обiгу ПАТ «АБ 



«РАДАБАНК» м.Днiпро. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 15 рокiв. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав 

1. Посада член Наглядової Ради 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Сковера Юлiя Василiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 15 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" Член Наглядової Ради 

8. Опис 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" що вiдбулись 29.10.2015 р. (Протокол № 76) обрано 

Членом Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Сковеру Юлiю 

Василiвну.  

До виключної компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 

1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних 

напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами акцiонерiв 

Банку; 

2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння 

ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх 

граничних розмiрiв; 

4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю 

Банку та контролю за її ефективнiстю; 

5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння 

ризиками; 

6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; 

7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 

8) визначення кредитної полiтики Банку; 

9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; 

10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують 

дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку; 

11) призначення i звiльнення Голови та членiв Правлiння Банку, 

керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; 

12) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, внесення 

пропозицiй щодо її вдосконалення; 

13) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту i контроль за його дiяльнiстю; 

14) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього 



аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, 

встановлення розмiру оплати послуг; 

15) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка 

рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв Банку для прийняття 

рiшення щодо нього; 

16) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним 

банком України та iншими органами державної влади та управлiння, 

якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, 

пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за 

результатами проведення зовнiшнього аудиту; 

17) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та 

участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених 

пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; 

18) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що 

укладаються з членами Правлiння банку та працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у 

тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 

19) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком 

достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до 

законодавства; 

20) скликання Загальних зборiв акцiонерiв Банку, пiдготовка 

порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку, прийняття 

рiшення про дату їх проведення; 

21) повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку 

вiдповiдно до законодавства; 

22) прийняття рiшення про розмiщення Банком цiнних паперiв, крiм 

акцiй; 

23) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних 

паперiв, крiм акцiй; 

24) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених 

Банком; 

25) вирiшення питань про участь Банку у групах; 

26) прийняття рiшень про вчинення 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 (при цьому, пiд термiном «значний 

правочин» слiд розумiти як один правочин, так i сукупнiсть чинних 

правочинiв (договорiв, угод, додаткових угод, тощо) укладених 

Банком з однiєю особою); 

27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або 

клiрингової установи та затвердження умов договору, що 

укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 

28) надсилання у випадках, передбачених законодавством, 

пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй; 

29) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з 

банком особами; 

30) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених 

законами України; 

31) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 

32) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, (у 

межах граничного строку, визначеного законодавством України), 



пiдготовка рекомендацiй за розмiром дивiдендiв; 

33) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку та 

мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог 

законодавства України; 

34) вирiшення питань про заснування iнших юридичних осiб, участь 

в асоцiацiях та iнших об'єднаннях комерцiйних органiзацiй (за 

винятком банкiвських об'єднань) з додержанням обмежень, 

встановлених Законом України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»; 

35) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради 

чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення Банку; 

36) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

37) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (суб'єкта оцiночної 

дiяльностi) майна Банку та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

38) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; 

39) прийняття рiшення про проведення Ревiзiйною комiсiєю 

перевiрки (ревiзiї) фiнансово-господарської дiяльностi Банку, 

розгляд результатiв перевiрки Ревiзiйною комiсiєю дiяльностi Банку, 

проведеної за рiшенням Наглядової ради, а також iнших наданих 

Ревiзiйною комiсiєю матерiалiв та прийняття рiшень по них; 

Наглядова рада може приймати рiшення по iнших питаннях 

дiяльностi Банку, крiм тих, що не вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи -15 рокiв 

Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх 

п'яти рокiв: Заступник начальника вiддiлення № 3 ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", Начальник вiддiлення № 3 ПАТ "АБ "РАДАБАНК", 

Член Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давала. 

1. Посада Незалежний член Наглядової Ради 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Рижкова Свiтлана Петрiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1973 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 24 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» м.Днiпро, Незалежний Член Наглядової 

ради 



8. Опис 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" що вiдбулись 29.10.2016 р.(Протокол № 78) обрано з 

29.10.2016 р. Членом Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

Рижкову Свiтлану Петрiвну.  

До виключної компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 

1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних 

напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами акцiонерiв 

Банку; 

2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння 

ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх 

граничних розмiрiв; 

4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю 

Банку та контролю за її ефективнiстю; 

5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння 

ризиками; 

6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; 

7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 

8) визначення кредитної полiтики Банку; 

9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; 

10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують 

дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку; 

11) призначення i звiльнення Голови та членiв Правлiння Банку, 

керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; 

12) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, внесення 

пропозицiй щодо її вдосконалення; 

13) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту i контроль за його дiяльнiстю; 

14) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього 

аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, 

встановлення розмiру оплати послуг; 

15) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка 

рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв Банку для прийняття 

рiшення щодо нього; 

16) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним 

банком України та iншими органами державної влади та управлiння, 

якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, 

пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за 

результатами проведення зовнiшнього аудиту; 

17) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та 

участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених 

пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; 

18) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що 

укладаються з членами Правлiння банку та працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у 

тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 

19) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком 

достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до 

законодавства; 

20) скликання Загальних зборiв акцiонерiв Банку, пiдготовка 

порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку, прийняття 



рiшення про дату їх проведення; 

21) повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку 

вiдповiдно до законодавства; 

22) прийняття рiшення про розмiщення Банком цiнних паперiв, крiм 

акцiй; 

23) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних 

паперiв, крiм акцiй; 

24) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених 

Банком; 

25) вирiшення питань про участь Банку у групах; 

26) прийняття рiшень про вчинення 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 (при цьому, пiд термiном «значний 

правочин» слiд розумiти як один правочин, так i сукупнiсть чинних 

правочинiв (договорiв, угод, додаткових угод, тощо) укладених 

Банком з однiєю особою); 

27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або 

клiрингової установи та затвердження умов договору, що 

укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 

28) надсилання у випадках, передбачених законодавством, 

пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй; 

29) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з 

банком особами; 

30) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених 

законами України; 

31) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 

32) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, (у 

межах граничного строку, визначеного законодавством України), 

пiдготовка рекомендацiй за розмiром дивiдендiв; 

33) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку та 

мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог 

законодавства України; 

34) вирiшення питань про заснування iнших юридичних осiб, участь 

в асоцiацiях та iнших об'єднаннях комерцiйних органiзацiй (за 

винятком банкiвських об'єднань) з додержанням обмежень, 

встановлених Законом України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»; 

35) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради 

чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення Банку; 

36) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

37) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (суб'єкта оцiночної 

дiяльностi) майна Банку та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

38) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; 

39) прийняття рiшення про проведення Ревiзiйною комiсiєю 

перевiрки (ревiзiї) фiнансово-господарської дiяльностi Банку, 



розгляд результатiв перевiрки Ревiзiйною комiсiєю дiяльностi Банку, 

проведеної за рiшенням Наглядової ради, а також iнших наданих 

Ревiзiйною комiсiєю матерiалiв та прийняття рiшень по них; 

Наглядова рада може приймати рiшення по iнших питаннях 

дiяльностi Банку, крiм тих, що не вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Керуючий 

вiддiленням № 1 ПАТ «КБ «Земельний капiтал», Начальник 

вiддiлення № 3 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Заступник начальника 

вiддiлу обслуговування фiзичних осiб ПАТ «АБ «РАДАБАНК», 

Заступник начальника вiддiлу пасивних операцiй з фiзичними 

особами ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Заступник начальника вiддiлу 

пасивних операцiй з фiзичними особами №1 ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК», Провiдний економiст сектору розвитку по роботi 

регiональної мережi ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Начальник вiддiлення 

№ 9 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Провiдний економiст сектору 

розвитку та роботи регiональної мережi ПАТ «АБ «РАДАБАНК», 

Начальник управлiння продажiв та пiдтримки роздрiбного бiзнесу 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Член Наглядової Ради ПАТ 

"АБ"РАДАБАНК". 

Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 24 роки. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

1. Посада Член Наглядової ради, представник акцiонера 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Жиркевич Володимир Володимирович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1960 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 31 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, Член Наглдядової ради 

8. Опис 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" що вiдбулись 29.10.2016 р. (Протокол № 76) 

прийнято рiшення про обрання з 29.10.2016 р. Членом Наглядової 

ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Жиркевича Володимира 

Володимировича, який є представником акцiонера ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" Городницького В.I. 

Член Наглядової ради зобов'язаний: 

- 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 обґрунтованi 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. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи -31 роки. 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник 

управлiння безпеки ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Начальник управлiння 

служби безпеки ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Член Наглядової ради 

ПАТ "АБ РАДАБАНК" м.Днiпро 

Згоду на розкриття паспортних даних не надавав. 

1. Посада член Правлiння, Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Бабаєв Юрiй Володимирович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1971 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 25 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Заступник директора 

Днiпропетровського роздрiбного регiонального центру 

8. Опис 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на засiданнi, яке 

вiдбулося 12.01.2015 р., було прийнято рiшення про змiну складу 

Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Протокол засiдання № 4-1 вiд 

12.01.2015 р.), а саме: 

Призначено з 12.01.2015 р. Членом Правлiння ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК» громадянина України, Заступника Голови Правлiння 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Бабаєва Юрiя Володимировича.  

Приймає участь у роботi Правлiння та вирiшеннi питань дiяльностi 

Банку. 

Член Правлiння зобов’язанi: 

- дiяти в iнтересах Банку добросовiсно, розумно та не перевищувати 

своїх повноважень. Обов’язок дiяти добросовiсно i розумно означає 

необхiднiсть проявляти сумлiннiсть, обачливiсть та належну 

обережнiсть, якi були б у особи на такiй посадi за подiбних 



обставин; 

- при виконаннi своїх обов’язкiв дiяти на користь Банку та його 

клiєнтiв i ставити iнтереси Банку вище власних. Не використовувати 

службове становище у власних iнтересах; 

- виконувати рiшення, прийнятi Загальними зборами акцiонерiв та 

Наглядовою радою Банку, а також вимоги законодавчих та 

пiдзаконних нормативно-правових актiв України в сферi 

кредитування, розрахунково-касового обслуговування, зберiгання 

грошей та iнших матерiальних цiнностей, внутрiшнього контролю, 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами, 

якiсного забезпечення iнтересiв клiєнтiв, а також забезпечувати 

виконання iнших завдань поточної дiяльностi Банку; 

- особисто брати участь у засiданнях Правлiння. Завчасно 

повiдомляти Секретаря Правлiння про неможливiсть присутностi на 

засiданнi Правлiння не пiзнiше нiж за 3 години до початку засiдання 

iз зазначенням причини; 

- неухильно виконувати прийнятi на засiданнях Правлiння рiшення, 

у встановлений термiн виконувати данi їм доручення; 

- контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до 

засiдання Правлiння; 

- завчасно готуватися до засiдання Правлiння, зокрема, знайомитися 

з пiдготовленими до засiдання матерiалами, збирати та аналiзувати 

додаткову iнформацiю, у разi необхiдностi отримувати консультацiї 

фахiвцiв тощо; 

-виконувати рiшення та доручення Загальних зборiв акцiонерiв, 

Наглядової ради, Голови Правлiння i Правлiння Банку, 

дотримуватися вимог Статуту та iнших внутрiшнiх документiв 

Банку; 

- своєчасно надавати Наглядовiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, Правлiнню, 

внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну 

iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку; 

- дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та iнших 

документiв Банку; 

- очолювати вiдповiдний напрям роботи та спрямовувати дiяльнiсть 

пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв Банку вiдповiдно до 

розподiлу обов’язкiв мiж членами Правлiння Банку; 

- дотримуватися всiх встановлених у Банку правил, пов’язаних iз 

режимом обiгу, безпеки та збереження iнформацiї з обмеженим 

доступом. Не розголошувати банкiвську, конфiденцiйну та 

iнсайдерську iнформацiю, яка стала вiдомою у зв’язку iз виконанням 

обов’язкiв члена Правлiння, особам, якi не мають доступу до такої 

iнформацiї, а також використовувати її у своїх iнтересах або в 

iнтересах третiх осiб. 

Члени Правлiння можуть нести також iншi обов’язки вiдповiдно до 

Статуту Банку та чинного законодавства України. 

Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: 

Регiональний директор роздрiбного бiзнесу ПАТ "ВiЕйБi Банк"; 

Регiональний директор з продажiв РБ, ПАТ "ВiЕйБi Банк"; Директор 

II Днiпропетровського РЦ, ПАТ "ВiЕйБi Банк"; Заступник 

начальника Днiпропетровського РУ з роздрiбного бiзнесу ПАТ 

"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; Заступник директора 

Днiпропетровського роздрiбного регiонального центру ПАТ "БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО" в м.Днiпропетровськ; Заступник Голови 



Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» м.Днiпро. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 25 роки. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав 

1. Посада член Правлiння, Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Довгаль Роман Володимирович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1969 

5. Освіта немає 

6. Стаж роботи (років) 26 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, Заступник Голови Правлiння 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

8. Опис 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», на засiданнi, яке 

вiдбулося 21.10.2015 р. було прийнято рiшення про змiну складу 

Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (Протокол засiдання № 109-1 

вiд 21.10.2015 р.), а саме: 

Призначено з 21.10.2015 р. Членом Правлiння ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК» громадянина України Заступника Голови Правлiння 

ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Довгаля Романа Володимировича 

Приймає участь у роботi Правлiння та вирiшеннi питань дiяльностi 

Банку. 

Права та обов'язки членiв Правлiння Банку визначаються чинним 

законодавством, Статутом Банку та Положенням про Правлiння 

Банку, а також контрактом, що укладається з кожним членом 

Правлiння. Вiд iменi Банку контракт пiдписує голова Наглядової 

ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою 

радою.Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку 

його хибними рiшеннями.Правлiння дiє на пiдставi Положення, 

затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Банку. 

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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», здiйснює 

постановку завдань працiвникам Департаменту та контролює їх 

виконання та здiйснює наступнi функцiї: 

- Здiйснює загальне управлiння потоком платежiв через 

кореспондентський рахунок Банку у Нацiональному банку України 

в гривнi та кореспондентськi рахунки Банку в iноземнiй валютi; 

- Здiйснює контроль за виконанням банком економiчних нормативiв 

лiквiдностi та норм обов‘язкового резервування, встановлених 

Нацiональним банком України; 

- Контролює регулювання грошових ресурсiв Банку в нацiональнiй 

та iноземнiй валютi, в касах Банку. 



- Забезпечує виконання працiвниками Департаменту своїх функцiй 

вiдповiдно до чинного законодавства, нормативних актiв Банку, 

Положення про Департамент; 

Iншi посади, якi обiймав протягом п'яти рокiв: Заступник 

начальника Другого Днiпропетровського управлiння з середнього та 

малого бiзнесу Днiпропетровського регiонального департаменту 

АКIБ "УкрСиббанк", Керуючий групою вiддiлень 

Днiпропетровсього регiонального управлiння АКIБ "УкрСиббанк", 

Керуючий групою вiддiлень Днiпропетровського регiонального 

управлiння ПАТ "УкрСиббанк", Начальник департаменту продажiв 

банкiвських продуктiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Начальник 

департаменту корпоративного бiзнесу ПАТ "АБ "РАДАБАНК", 

Заступник Голови Правлiння ПАТ «АБ «РАДАБАНК» м. Днiпро, 

Україна. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 26 роки. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав 

1. Посада Незалежний член Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Кузько Ольга Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 13 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, Незалежний Член Наглядової 

Ради  

8. Опис 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" що вiдбулись 29.10.2016 р. (Протокол № 78) обрано 

Членом Наглядової ради ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Кузько Ольгу 

Володимирiвн. 

До виключної компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 

1) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних 

напрямiв дiяльностi, визначених Загальними зборами акцiонерiв 

Банку; 

2) затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння 

ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх 

граничних розмiрiв; 

4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю 

Банку та контролю за її ефективнiстю; 

5) контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння 

ризиками; 

6) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; 



7) визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 

8) визначення кредитної полiтики Банку; 

9) визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; 

10) затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують 

дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку; 

11) призначення i звiльнення Голови та членiв Правлiння Банку, 

керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; 

12) здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння, внесення 

пропозицiй щодо її вдосконалення; 

13) визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту i контроль за його дiяльнiстю; 

14) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього 

аудиту, затвердження умов договору, що укладається з нею, 

встановлення розмiру оплати послуг; 

15) розгляд висновку зовнiшнього аудиту Банку та пiдготовка 

рекомендацiй Загальним зборам акцiонерiв Банку для прийняття 

рiшення щодо нього; 

16) контроль за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним 

банком України та iншими органами державної влади та управлiння, 

якi в межах компетенцiї здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, 

пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за 

результатами проведення зовнiшнього аудиту; 

17) прийняття рiшення щодо створення дочiрнiх пiдприємств та 

участi в них, їх реорганiзацiї та лiквiдацiї, створення вiдокремлених 

пiдроздiлiв Банку, затвердження їх статутiв i положень; 

18) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, що 

укладаються з членами Правлiння банку та працiвниками пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту, встановлення розмiру їхньої винагороди, у 

тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат; 

19) забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком 

достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до 

законодавства; 

20) скликання Загальних зборiв акцiонерiв Банку, пiдготовка 

порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку, прийняття 

рiшення про дату їх проведення; 

21) повiдомлення про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку 

вiдповiдно до законодавства; 

22) прийняття рiшення про розмiщення Банком цiнних паперiв, крiм 

акцiй; 

23) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком цiнних 

паперiв, крiм акцiй; 

24) прийняття рiшення про продаж акцiй, ранiше викуплених 

Банком; 

25) вирiшення питань про участь Банку у групах; 

26) прийняття рiшень про вчинення 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 (при цьому, пiд термiном «значний 

правочин» слiд розумiти як один правочин, так i сукупнiсть чинних 

правочинiв (договорiв, угод, додаткових угод, тощо) укладених 

Банком з однiєю особою); 

27) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або 



клiрингової установи та затвердження умов договору, що 

укладається з нею, встановлення розмiру оплати послуг; 

28) надсилання у випадках, передбачених законодавством, 

пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй; 

29) затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з 

банком особами; 

30) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених 

законами України; 

31) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених Законом України «Про акцiонернi товариства»; 

32) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв, (у 

межах граничного строку, визначеного законодавством України), 

пiдготовка рекомендацiй за розмiром дивiдендiв; 

33) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення Загальних зборiв акцiонерiв Банку та 

мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог 

законодавства України; 

34) вирiшення питань про заснування iнших юридичних осiб, участь 

в асоцiацiях та iнших об'єднаннях комерцiйних органiзацiй (за 

винятком банкiвських об'єднань) з додержанням обмежень, 

встановлених Законом України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»; 

35) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової ради 

чинним законодавством України, у разi злиття, приєднання, подiлу, 

видiлу або перетворення Банку; 

36) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

37) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (суб'єкта оцiночної 

дiяльностi) майна Банку та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

38) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; 

39) прийняття рiшення про проведення Ревiзiйною комiсiєю 

перевiрки (ревiзiї) фiнансово-господарської дiяльностi Банку, 

розгляд результатiв перевiрки Ревiзiйною комiсiєю дiяльностi Банку, 

проведеної за рiшенням Наглядової ради, а також iнших наданих 

Ревiзiйною комiсiєю матерiалiв та прийняття рiшень по них; 

Наглядова рада може приймати рiшення по iнших питаннях 

дiяльностi Банку, крiм тих, що не вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Директор 

ТОВ «Арбат на Московськiй», Комерцiйний директор ТОВ «БАСТИ 

ГРУП», Член Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро. 

Згоду на розкриття паспортних даних не надавала. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 13 рокiв. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

Сковера Юлiя Василiвна 



юридичної особи 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 15 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" м.Днiпро, Член Наглядової ради 

8. Опис 

Згiдно рiшення позхачергових Загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ"АБ"РАДАБАНК" (Протокол № 78 вiд 29.10.2016 р.) обрано 

Сковеру Юлiю Василiвну на посаду члена Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

"АБ "РАДАБАНК". 

Права та обов'язки члена Ревiзiйної комiсiї визначаються чинним 

законодавством, iншими актами законодавства, Статутом ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", а також договором, що укладається з членом 

Ревiзiйної комiсiї. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не 

виплачувалась. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 15 рокiв. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх пяти рокiв: 

Заступник начальника вiддiлення № 3 ПАТ "АБ "РАДАБАНК", 

Начальник вiддiлення № 3 ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Член 

Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Фадєєв Василь Генадiйович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи 
немає 

4. Рік народження 1980 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

АБ "ДIАМАНТБАНК", Вiце-президент регiональної мережi 

8. Опис 

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 



Приймає участь у роботi Правлiння та вирiшеннi питань дiяльностi 

Банку. 

Права та обов'язки членiв Правлiння Банку визначаються чинним 

законодавством, Статутом Банку та Положенням про Правлiння 

Банку, а також контрактом, що укладається з кожним членом 

Правлiння. Вiд iменi Банку контракт пiдписує голова Наглядової 

ради чи особа, уповноважена на таке пiдписання Наглядовою 

радою.Несе персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку 

його хибними рiшеннями.Правлiння дiє на пiдставi Положення, 

затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Банку. 

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 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», здiйснює 

постановку завдань працiвникам Департаменту та контролює їх 

виконання та здiйснює наступнi функцiї: 

- Здiйснює загальне управлiння потоком платежiв через 

кореспондентський рахунок Банку у Нацiональному банку України 

в гривнi та кореспондентськi рахунки Банку в iноземнiй валютi; 

- Здiйснює контроль за виконанням банком економiчних нормативiв 

лiквiдностi та норм обов‘язкового резервування, встановлених 

Нацiональним банком України; 

- Контролює регулювання грошових ресурсiв Банку в нацiональнiй 

та iноземнiй валютi, в касах Банку. 

- Забезпечує виконання працiвниками Департаменту своїх функцiй 

вiдповiдно до чинного законодавства, нормативних актiв Банку, 

Положення про Департамент; 

Iншi посади, якi обiймав протягом п'яти рокiв: Вiце-президент 

регiональної мережi АБ "ДIАМАНТБАНК". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 16 роки. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав 

1. Посада 
Член Правлiння, Начальника департаменту ризик-менеджменту та 

аналiтики 

2.Прізвище, ім’я, по 

батькові фізичної особи або 

повне найменування 

юридичної особи 

Грiгель Андрiй Валерiйович 

3. Ідентифікаційний код 

юридичної особи  

4. Рік народження 1984 

5. Освіта вища 

6. Стаж роботи (років) 10 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

ТОВ "Оптiмусагро Трейд", Головний економiст з фiнансової 

аналiтики Департаменту фiнансового 

8. Опис 
Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК» на засiданнi, яке 

вiдбулося 10.01.2018 р., було прийнято рiшення про призначення 



(Протокол засiдання № 4-1) з 10.01.2018 р. Членом Правлiння ПАТ 

«АБ «РАДАБАНК» громадянина України, Начальника департаменту 

ризик-менеджменту та аналiтики ПАТ «АБ «РАДАБАНК» Грiгеля 

Андрiя Валерiйовича. 

Ппосадова особа дiє у межах повноважень, визначених чинним 

законодавством, Статутом ПАТ "АБ "РАДАБАНК" та Положенням 

про Правлiння ПАБ "АБ "РАДАБАНК" та виконує функцiї, 

пов’язанi iз забезпеченням поточної дiяльностi ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Iншi посади, якi обiймав протягом п'яти рокiв: Начальник вiддiлу 

МСФО-звiтностi Фiнансово-економiчного управлiння ПАТ"БАНК 

КРЕДИТ ДНIПРО"; Заступник начальника Фiнансово-економiчного 

управлiння ПАТ"БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"; Начальник управлiння 

планування та економiчного аналiзу ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; 

Начальник фiнансового департаменту ПАТ "АКБ "КОНКОРД"; 

Радник Голови Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК"; Начальник 

фiнансово-аналiтичного управлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК"; 

Головний економiст фiнансової аналiтики Департаменту 

фiнансового ТОВ "ОПТIМУС ПЛЮС"; Головний економiст 

фiнансової аналiтики Департаменту фiнансового ТОВ "Оптiмусагро 

Трейд" за переведенням ТОВ "ОПТIМУС ПЛЮС" 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 16 роки. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ 

Аудит-фiнанси" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 34619277 

4. Місцезнаходження м.Київ 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

3886 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
26.10.2006 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 501-25-31 (044) 501-25-31 

8. Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

9. Опис 

Надає послуги незалежного зовнiшнього аудиту та пiдтвердження 

рiчної фiнансової звiтностi Банку. 

Вiдповiдно до вимог статтi 70 Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть" та постанови Правлiння НБУ №389 вiд 09.09.2003 року 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" укладений договiр №82 вiд 29.09.2015року з 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ 

Аудит-фiнанси" про надання аудиторських послуг з проведення аудиту 

рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2015 рiк. 



1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова 

компанiя" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33908322 

4. Місцезнаходження м.Днiпро 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №584497 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
15.06.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(0562) 23-61-45 (0562) 23-71-29 

8. Вид діяльності Надання послуг страхування 

9. Опис 
Надає послуги з обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi Банку як власника наземного транпортного засобу. 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 16480462 

4. Місцезнаходження Київ 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

4 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
12.04.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044)383-04-76 (044)484-00-53 

8. Вид діяльності 
визначення кредитних рейтингiв за Нацiональною рейтинговою 

шкалою 

9. Опис 

НРА "Рюрiк" займається виключно рейтингуванням (визначенням 

кредитних рейтингiв позичальникiв та їхнiх окремих 

борговихiнструментiв) та наданням iнформацiйно- аналiтичних 

iконсультацiйних послуг у сферi рейтингування. НРА "РЮРIК" 

здiйснює визначення довгострокового кредитного рейтингу емiтента 

на пiдставi Договору №13/06/14-КРП-01 вiд 14.06.2013 р. 

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно - страхова 

компанiя" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33231605 

4. Місцезнаходження Днiпро 

5. Номер ліцензії або Серiя АВ № 584497 



іншого документа на цей 

вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
15.06.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(0562) 23-61-45 (0562) 23-71-29 

8. Вид діяльності Надання послуг страхування 

9. Опис 
Надає послуги з обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi Банку як власника наземного транпортного засобу. 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй України»  

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження м. Київ 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №581322 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
06.07.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 279-65-40 (044) 279-13-25 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть - депозитарiю цiнних паперiв 

9. 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. 

1. Найменування Нацiональний банк України  

2. Організаційно-правова 

форма 
Філія (інший відокремлений підрозділ)  

3. Kод за ЄДРПОУ 21684221 

4. Місцезнаходження м. Київ 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

н/д 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та (044) 5273977 (044)5273153 



телефон/факс 

8. Вид діяльності Депозитарна та клiрингова дiяльнiсть 

9. Опис 
Ведення рахункiв в цiнних паперах, зберiгання та облiк цiнних паперiв, 

обслуговування операцiй на рахунках в цiнних паперах. 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Унiверсальна» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 20113829 

4. Місцезнаходження Київ 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ 569713 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
23.03.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
0-800-500-381 044 281 61 50/55 

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис 
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"ДНIПРО" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 02305896 

4. Місцезнаходження Днiпро 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ 198741 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
30.05.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 745-15-41 (056) 745-03-58  

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 

1. Найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ 

ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ 

РИНКАХ» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 35917889 

4. Місцезнаходження м. Київ 

5. Номер ліцензії або АЕ №263463 



іншого документа на цей 

вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
07.06.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 585-42-42 (044) 48-00-99 

8. Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-клiрингова дiяльнiсть  

9. 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.  

1. Найменування 
Публiчне акцiонерне товариства "Схiдно - Європейська фондова 

бiржа"  

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 35524548 

4. Місцезнаходження м.Київ 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 581397 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
21.06.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 200–09–70 (044) 200–09–71,72 

8. Вид діяльності 
провадження професiйної дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на 

фондовому ринку 

9. Опис 

ПАТ "Схiдно - Європейська фондова бiржа" надає емiтенту послуги 

щодо допуску цiнних паперiв до торгiвлi Простi iменнi акцiї Банку 

включенi до бiржового списку Публiчного акцiонерного товариства 

"Схiдно - Європейська фондова бiржа" за категорiєю позалiстингових 

цiнних паперiв. 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Рюрiк» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 16480462 

4. Місцезнаходження Київ 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

4 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
12.04.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 489 65 63 (044) 383 04 76 



8. Вид діяльності 
Рейтингування та надання iнформацiйно-аналiтичних i 

консультацiйних послуг у сферi рейтингування 

9. Опис 
Надання послуг з проведення рейтингових оцiнок та надання 

iнформацiйно-аналiтичних послуг. 

1. Найменування Нацiональний банк України 

2. Організаційно-правова 

форма 
Орган державної влади  

3. Kод за ЄДРПОУ 00032106 

4. Місцезнаходження м.Київ 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 253-01-80 (044) 230-20-33, (044) 253-77-50 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Нацiонального банку України 

9. 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. 

1. Найменування 
Публiчне акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 33718227 

4. Місцезнаходження м. Київ 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя АВ №483591  

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
31.08.2009 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 537-62-12; (056) 373-95-94 (056) 373-95-94 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку  

9. Опис 

ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» надає послуги з органiзацiї торгiвлi 

цiнними паперами та iншими фiнансовими iнструментами на фондовiй 

бiржi. 



VIII. 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 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

20.10.2011 483/1/11 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000059885 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
0.100 1200000000 

 
100.000000000000 

Опис 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" створений у формi публiчного акцiонерного товариства. 

З 08.09.2011р. простi iменнi акцiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (ЄДРПОУ: 21322127, ISIN: UA4000059885) були включенi до Бiржового списку ПАТ 

"Схiдно - Європейська фондова бiржа", м.Київ та знаходились у ньому в категорiї позалiстингових. 

Торгiвля акцiями Банку на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. 

Спосiб розмiщення - закритий. 

Факту лiстингу/делiстингу акцiй Банку у звiтному роцi не було. 

24.02.2016 74/1/2015 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000059885 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
0.10 110000000 

 
100 

Опис 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" створений у формi публiчного акцiонерного товариства. 

простi iменнi акцiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (ЄДРПОУ: 21322127, ISIN: UA4000059885) були включенi до Бiржового списку ПАТ "Схiдно - 

Європейська фондова бiржа", м.Київ i знаходились у ньому в категорiї позалiстингових. 

Торгiвля акцiями Банку на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. 

Спосiб розмiщення - приватне (закрите) розмiщення 

Факту лiстингу/делiстингу акцiй Банку у звiтному роцi не було. 

Мета додаткової емiсiї: 

Приведення статутного та регулятивного капiталiв Банку у вiдповiднiсть до вимог частини першої статi 31 Закону України «Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть», а саме банк зобов’язаний привести розмiр статутного капiталу до розмiру, не меншого, нiж: 

120 мiльйонiв гривень - до 17 червня 2016 року; 

200 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2017 року; 

300 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2018 року; 

400 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2019 року; 

450 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2020 року; 

500 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2024 року. 



26.04.2016 40/1/2016 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000059885 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
0.10 2000000000 

 
100 

Опис 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" створений у формi публiчного акцiонерного товариства. 

простi iменнi акцiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (ЄДРПОУ: 21322127, ISIN: UA4000059885) були включенi до Бiржового списку ПАТ"ФОНДОВА 

БIРЖА"ПЕРСПЕКТИВА", м.Днiпро i знаходились у ньому в категорiї позалiстингових. 

Торгiвля акцiями Банку на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. 

Спосiб розмiщення - приватне (закрите) розмiщення 

Факту лiстингу/делiстингу акцiй Банку у звiтному роцi не було. 

Приведення статутного та регулятивного капiталiв Банку у вiдповiднiсть до вимог частини першої статi 31 Закону України «Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть», а саме банк зобов’язаний привести розмiр статутного капiталу до розмiру, не меншого, нiж: 

120 мiльйонiв гривень - до 17 червня 2016 року; 

200 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2017 року; 

300 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2018 року; 

400 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2019 року; 

450 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2020 року; 

500 мiльйонiв гривень - до 11 липня 2024 року. 

01.09.2017 91/1/2017 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000199095 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
10 20000000 

 
100 

Опис 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" створений у формi публiчного акцiонерного товариства. 

простi iменнi акцiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (ЄДРПОУ: 21322127, ISIN: UA4000199095) були включенi до Бiржового списку ПАТ"ФОНДОВА 

БIРЖА"ПЕРСПЕКТИВА", м.Днiпро i знаходились у ньому в категорiї позалiстингових. 

Торгiвля акцiями Банку на зовнiшнiх ринках не здiйснювалась. 

Спосiб розмiщення - приватне (закрите) розмiщення 

Факту лiстингу/делiстингу акцiй Банку у звiтному роцi не було. 

Станом на 31.12.2017 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.  

Вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року Банком проведено деномiнацiю простих iменних акцiй 

шляхом консолiдацiї з коефiцiєнтом деномiнацiї 0,01. Нацiональним банком України зареєстровано змiни до Статуту Банку 18 липня 2017 року, 

Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку вiдповiднi змiни щодо деномiнацiї акцiй зареєстровано 01 вересня 2017 року. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. 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 0.000 X X 

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0.000 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 16598 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 789733 X X 

Опис: д/н 



6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 

правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№ 

з/

п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуван

ня 

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 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодост

упній 

інформаційні

й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 04.01.2018 

Наглядова 

Рада ПАТ 
"АБ 

"РАДАБАНК

" 

2510 819392 0.3063 

розмiщення коштiв за 

вкладом вiдповiдно до 

типової форми заяви 
на приєднання до 

«Договору 

комплексного 
банкiвського 

обслуговування 

фiзичних осiб» 
(вiдкриття та 

обслуговування 

депозитних рахункiв в 
нацiональнiй та 

iноземнiй валютi) 

Городницькою 
Тетяною Iгорiвною, у 

сумi 90 000,00 доларiв 

США (еквiвалент 
2510140,60 грн), 

термiном на шiсть 

днiв, вiдсоткова ставка 
1,00 рiчних.  

05.01.2018 
http://www.radabank.com.ua/files/
new/Spechialnoya_Infomaciya_Em

it_11.01.2018.pdf.pdf 

Зміст інформації: 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», на засiданнi, яке вiдбулося 04.01.2018 р. (Протокол засiдання № 2-1) було прийнято рiшення про надання 

згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, 
визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 2510 тис.грн. Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 819 

392 тис. грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 0,3063%. Iстотнi умови правочину та предмет правочину: розмiщення коштiв за вкладом 
вiдповiдно до типової форми заяви на приєднання до «Договору комплексного банкiвського обслуговування фiзичних осiб» (вiдкриття та 

обслуговування депозитних рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi) Городницькою Тетяною Iгорiвною, у сумi 90 000,00 доларiв США (еквiвалент 

2510140,60 грн), термiном на шiсть днiв, вiдсоткова ставка 1,00 рiчних.  
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України "Про 

акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницька Тетяна Iгорiвна - Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiйована 

особа до акцiонерiв ПАТ «АБ «РАДАБАНК», члена Наглядової ради та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi. 

2 10.01.2018 

Наглядова 

Рада ПАТ 

"АБ 
"РАДАБАНК

" 

626 819392 0.0763 

Додатковий договiр до 
договору оренди 

нежитлового 

примiщення, 
сторонами якого є 

акцiонер 

ПАТ"АБ"РАДАБАНК
" Городницька Тетяна 

Iгорiвна (Орендовець) 

та ПАТ "АБ 
"РАДАБАНК" (далi - 

Банк),щодо 

викладення пункту 3.2. 
договору оренди 

нежитлового 

примiщення в новiй 
редакцiї : з 

01.01.2018р.-

10.01.2018р. розмiр 
орендної плати 

складає 6 099,68 грн, з 

11.01.2018р.-

11.01.2018 

http://www.radabank.com.ua/files/

new/Spechialnoya_Infomaciya_Em
it_17.01.2018.pdf 



№ 

з/

п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуван

ня 

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 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодост

упній 

інформаційні

й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31.01.2018р. розмiр 

орендної плати 
складає 18502,35 грн, з 

01.02.2018р. (строком 

на 22 мiсяцi) розмiр 
орендної плати на 

мiсяць складає 27 

313,00 грн, загальна 
сума додаткового 

договору складає 

625488,03 грн. (без 
НДС).  

Зміст інформації: 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», на засiданнi, яке вiдбулося 10.01.2018 р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 

щодо яких є заiнтересованiсть (Протокол засiдання № 4-2). 

Iстотнi умови правочину та предмет правочину: додатковий договiр до договору оренди нежитлового примiщення, сторонами якого є акцiонер 
ПАТ"АБ"РАДАБАНК" Городницька Тетяна Iгорiвна (Орендовець) та ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (далi - Банк),щодо викладення пункту 3.2. договору 

оренди нежитлового примiщення в новiй редакцiї : з 01.01.2018р.-10.01.2018р. розмiр орендної плати складає 6 099,68 грн, з 11.01.2018р.-31.01.2018р. 

розмiр орендної плати складає 18502,35 грн, з 01.02.2018р. (строком на 22 мiсяцi) розмiр орендної плати на мiсяць складає 27 313,00 грн, загальна сума 
додаткового договору складає 625488,03 грн. (без НДС). 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi вiдповiдно до п.2 ст. 71 Закону України "Про акцiонернi 

товариства": стороною правочину буде стороною правочину є Городницька Тетяна Iгорiвна - Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", 
афiлiйована особа до акцiонерiв ПАТ «АБ «РАДАБАНК», члена Наглядової ради та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку.  

Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 626 тис.грн. 
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 819392 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної 

фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 0,0763%. 
Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi. 

3 10.01.2018 

Наглядова 
Рада ПАТ 

«АБ 

«РАДАБАНК
» 

4727 819392 0.57 

Додатковий договiр до 

договору оренди 

нежитлового 
примiщення, 

сторонами якого є 

фiзична особа Шалiт 
Алла Iсакiвна 

(Орендодавець -1), 

фiзична особа 
Городницький 

Володимир Iгоревич 

(Орендодавець-2) та 
ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" (далi - 

Банк), щодо 
викладення п.3.2. 

договору оренди 

нежитлового 
примiщення викласти 

в наступнiй редакцiї: з 

01.01.2018р.-
10.01.2018р. розмiр 

орендної плати 

складає 52043,23, з 
11.01.2018р.-

31.01.2018р. розмiр 

орендної плати 
складає 139649,32 грн, 

з 01.02.2018р. 

(строком на 22 мiсяцi) 
розмiр орендної плати 

на мiсяць складає 

206149,00 грн, 

 

http://www.radabank.com.ua/files/

new/Spechialnoya_Infomaciya_Em

it_17.01.2018.pdf 



№ 

з/

п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуван

ня 

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 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодост

упній 

інформаційні

й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт товариства, на якому 

розміщена інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

загальна сума 

додаткового договору 
складає 4726970,55 

грн. (без НДС).  

Зміст інформації: 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», на засiданнi, яке вiдбулося 10.01.2018 р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, 

щодо яких є заiнтересованiсть (Протокол засiдання № 4-2). 
Iстотнi умови правочину та предмет правочину: додатковий договiр до договору оренди нежитлового примiщення, сторонами якого є фiзична особа 

Шалiт Алла Iсакiвна (Орендодавець -1), фiзична особа Городницький Володимир Iгоревич (Орендодавець-2) та ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (далi - Банк), 

щодо викладення п.3.2. договору оренди нежитлового примiщення викласти в наступнiй редакцiї: з 01.01.2018р.-10.01.2018р. розмiр орендної плати 
складає 52043,23, з 11.01.2018р.-31.01.2018р. розмiр орендної плати складає 139649,32 грн, з 01.02.2018р. (строком на 22 мiсяцi) розмiр орендної плати на 

мiсяць складає 206149,00 грн, загальна сума додаткового договору складає 4726970,55 грн. (без НДС). 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi вiдповiдно до п.1,2 ст. 71 Закону України "Про акцiонернi 
товариства": стороною правочину будеГородницький Володимир Iгоревич - член Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiйована особа 

до акцiонерiв ПАТ «АБ «РАДАБАНК», Голови Наглядової ради та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку, та афiлiйована особа акцiонерiв ПАТ «АБ 

«РАДАБАНК», Голови Наглядової ради та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку Шалiт Алла Iсакiвна. 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 4727 тис.грн. 

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 819392 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 0,57%. 

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi. 

4 21.02.2018 

Наглядова 
Рада ПАТ 

«АБ 

«РАДАБАНК
» 

2708 819392 0.3304 

розмiщення коштiв за 
вкладом вiдповiдно до 

типової форми заяви 

на приєднання до 
«Договору 

комплексного 

банкiвського 
обслуговування 

фiзичних осiб» 

(вiдкриття та 
обслуговування 

депозитних рахункiв в 

нацiональнiй та 
iноземнiй валютi та 

банкiвських металах) 

Городницькою 
Тетяною Iгорiвною, у 

сумi 98 500,00 доларiв 

США (еквiвалент 
2707593,66 грн), 

термiном на шiсть 

днiв, вiдсоткова ставка 
1,00 рiчних.  

22.02.2018 

http://www.radabank.com.ua/files/

new/Spechialnoya_Infomaciya_Em

it_28.02.2018.pdf 

Зміст інформації: 

Наглядовою Радою ПАТ «АБ «РАДАБАНК», на засiданнi, яке вiдбулося 21.02.2018 р. (Протокол засiдання № 25-1) було прийнято рiшення про надання 

згоди на вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть, а саме: 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства, становить: 2708 тис.грн. 

Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 819 392 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв Банку за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi (у вiдсотках) складає 0,3304%. 

Iстотнi умови правочину та предмет правочину: розмiщення коштiв за вкладом вiдповiдно до типової форми заяви на приєднання до «Договору 

комплексного банкiвського обслуговування фiзичних осiб» (вiдкриття та обслуговування депозитних рахункiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi та 
банкiвських металах) Городницькою Тетяною Iгорiвною, у сумi 98 500,00 доларiв США (еквiвалент 2707593,66 грн), термiном на шiсть днiв, вiдсоткова 

ставка 1,00 рiчних. 

Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до пп. 1,2 п.2 ст. 71 Закону України "Про 
акцiонернi товариства" стороною правочину є Городницька Тетяна Iгорiвна - Голова Наглядової ради, акцiонер ПАТ "АБ "РАДАБАНК", афiлiйована 

особа до акцiонерiв ПАТ «АБ «РАДАБАНК», члена Наглядової ради та Голови Ревiзiйної комiсiї Банку. 

Iншi iстотнi умови правочину вiдсутнi. 



Проміжний скорочений звіт 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 31.03.2018 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 4 114866 183730 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України  
0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток  
2709 2825 

Кошти в інших банках 
 

0 39035 

Кредити та заборгованість клієнтів 
 

651193 604153 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 5 187377 240930 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
 

0 0 

Інвестиційна нерухомість 6 1512 10 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
160 0 

Відстрочений податковий актив 14 393 353 

Гудвіл 
 

0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 
 

61657 56652 

Інші фінансові активи 
 

16564 18149 

Інші активи 7 9256 15716 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття  
0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 
 

Активи – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Усього активів: 
 

1045685 1161553 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 
 

0 0 

Кошти клієнтів 8 772119 892766 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток  
0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 
 

0 0 

Інші залучені кошти 
 

0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 14 1015 886 

Відстрочені податкові зобов'язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 
 

0 0 

Інші фінансові зобов’язання 
 

0 0 



Інші зобов'язання 9 16598 16389 

Субординований борг 
 

0 0 

Зобов'язання групи вибуття 
 

0 0 

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Усього зобов'язань: 
 

789733 910041 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 18 200000 200000 

Емісійні різниці 
 

0 0 

Незареєстрований статутний капітал 
 

0 0 

Інший додатковий капітал 
 

0 0 

Резервні та інші фонди банку 
 

18640 18640 

Резерви переоцінки 
 

0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

37313 32872 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Неконтрольована частка 
 

0 0 

Усього власного капіталу 
 

255952 251512 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

1045685 1161553 

Промiжну скорочену звiтнiсть оприлюднено на сторiнцi: http://www.radabank.com.ua/finansovaya-

otchetnost.html 

Затверджено до випуску та підписано       
 

27.04.2018 року   Голова правління С.Б.Стоянов 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iсаєва Т.В. тел: (0562) 38-76-95   Головний бухгалтер  А.Т.Ахе 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 10 40923 34370 

Процентні витрати 10 -13207 -8897 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 10 27716 25473 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках  
-5743 -13321 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після 

створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
 

21973 12152 

Комісійні доходи 11 12014 7402 

Комісійні витрати 11 -2981 -1992 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

194 5266 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
 

0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

2056 -3863 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

-351 149 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання 

фінансових активів за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, ніж ринкова 
 

0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання 

фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, ніж ринкова 
 

0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів  
-305 -19 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку на продаж  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних 

паперів у портфелі банку до погашення  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 

Інші операційні доходи 12 837 476 

Адміністративні та інші операційні витрати 
 

-28022 -16400 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
 

0 0 



Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

5415 3170 

Витрати на податок на прибуток 14 -975 -572 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

4440 2598 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування  
0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

4440 2598 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
 

0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного 

доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток  
0 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток після оподаткування  
0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових 

потоків  
0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання 

звітності  
0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст 

показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 

статтями  
0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи 

збиток 
 

0 0 



Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування  
0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 
 

0 0 

Усього сукупного доходу за рік 
 

4440 2598 

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

4440 2598 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

4440 2598 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 15 0.2220 0.1884 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 15 0.2220 0.1884 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку:  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 15 0.2220 0.1884 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
15 0.2220 01884 

 

Промiжну скорочену звiтнiсть оприлюднено на сторiнцi: 

http://www.radabank.com.ua/finansovaya-otchetnost.html 

Затверджено до випуску та підписано       
 

27.04.2018 року   Голова правління С.Б.Стоянов 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iсаєва Т.В. тел: (0562) 38-76-95   Головний бухгалтер  А.Т.Ахе 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрол

ьована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додаткови

й капітал 

незареєстр

ований 

статутний 

капітал 

резервн

і та інші 

фонди 

резерви 

переоцінк

и 

нерозподілений 

прибуток 

додатков

і статті 

усьог

о 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
131000 0 69000 18090 0 19387 0 0 0 237477 

Вплив змін 

облікової 

політики, 
виправлення 

помилок та вплив 

переходу на нові 
та/або 

переглянуті 

стандарти і 
тлумачення 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок 
попереднього 

періоду 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного 

доходу:  

прибуток/(збиток) 

за рік  
0 0 0 0 0 2598 0 0 0 2598 

інший сукупний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація 
резерву 

переоцінки 

основних засобів 
або реалізований 

результат 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований 
статутний капітал  

69000 0 -69000 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з 

акціонерами  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій: 
 

номінальна 
вартість  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 



купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 
кінець 

попереднього 

періоду 

 
200000 0 0 18640 0 32872 0 0 0 251512 

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(збиток) 
за рік  

0 0 0 0 0 4440 0 0 0 4440 

інший сукупний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація 

резерву 
переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 
результат 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку до 
резервних та 

інших фондів 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований 

статутний капітал  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з 
акціонерами  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що 
викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – 

опис статей та 
вміст показників 

 

Додаткові статті – 

усього за 

додатковими 
статтями 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець звітного 
періоду 

 
200000 0 0 18640 0 37312 

 
0 0 255952 

 



Промiжну скорочену звiтнiсть оприлюднено на сторiнцi: 

http://www.radabank.com.ua/finansovaya-otchetnost.html 

Затверджено до випуску та підписано       
 

27.04.2018 року   Голова правління С.Б.Стоянов 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iсаєва Т.В. тел: (0562)38-76-95   Головний бухгалтер  А.Т.Ахе 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
   

Процентні витрати, що сплачені 
   

Комісійні доходи, що отримані 
   

Комісійні витрати, що сплачені 
   

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
   

Інші отримані операційні доходи 
   

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
   

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
   

Податок на прибуток, сплачений 
   

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях    

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
   

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
   

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів    

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
   

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
   



Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
   

Придбання основних засобів 
   

Надходження від реалізації основних засобів 
   

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
   

Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
   

Додаткові внески в дочірню компанію 
   

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   

Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності    



Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
   

Промiжну скорочену звiтнiсть оприлюднено на сторiнцi: 

http://www.radabank.com.ua/finansovaya-otchetnost.html  

Затверджено до випуску та підписано       
 

27.04.2018 року   Голова правління С.Б.Стоянов 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iсаєва Т.В. тел: (0562)38-76-95   Головний бухгалтер  А.Т.Ахе 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 

 

 



 

Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

5415 3170 

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
 

2193 1314 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 
 

6048 13340 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

240 -66 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

-35 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

0 -69 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

351 -149 

(Нараховані доходи) 
 

-4714 -119 

Нараховані витрати 
 

779 663 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
 

2885 -655 

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
 

0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях  
13163 17430 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 0 

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що 

обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
 

39000 0 

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів  
-51778 -69750 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
 

1141 3440 

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
 

1965 1731 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

-121412 -68692 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком  
0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 
 

-3234 -1675 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

3443 61 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток  
-117712 -117454 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

-1046 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності  
-118758 -117454 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
 

-13922 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення  
6207 470 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів  
0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів  
0 0 

Придбання асоційованих компаній 
 

0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
 

0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

217 0 

Придбання основних засобів 
 

-4434 -841 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

0 0 

Придбання нематеріальних активів 
 

0 -106 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
-11932 -477 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
 

0 0 

Емісія привілейованих акцій 
 

0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
 

0 0 

Викуп власних акцій 
 

0 0 

Продаж власних акцій 
 

0 0 

Отримання субординованого боргу 
 

0 0 

Погашення субординованого боргу 
 

0 0 

Отримання інших залучених коштів 
 

0 0 

Повернення інших залучених коштів 
 

0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 
 

0 0 



Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
 

0 0 

Дивіденди, що виплачені 
 

0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності  
0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України 

на грошові кошти та їх еквіваленти  
6863 149 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
-123827 -117782 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 4,5 299424 272948 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 4,5 175597 155167 

Промiжну скорочену звiтнiсть оприлюднено на сторiнцi: 

http://www.radabank.com.ua/finansovaya-otchetnost.html  

Затверджено до випуску та підписано       
 

27.04.2018 року   Голова правління С.Б.Стоянов 

        (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 проміжного скороченого звіту 

за 1 квартал 2018 року 

 

№ 

з/п 
Текст примітки 

1 

Примiтка 1. Iнформацiя про банк ПУБЛIЧНЕ 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 – ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО «АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «РАДАБАНК»; росiйською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «РАДАБАНК»; англiйською мовою – JOINT STOCK BANK 

«RADABANK». Скорочене: українською мовою – ПАТ «АБ «РАДАБАНК»; росiйською мовою – ПАО «АБ 

«РАДАБАНК»; англiйською мовою – JOINT STOCK BANK «RADABANK». Мiсцезнаходження Банку: 

Юридична адреса Банку: 49054, Україна, м. Днiпро, проспект Олександра Поля, 46 (попередньо - проспект 

Кiрова, 46). Поштова адреса Банку: 49000, Україна, м. Днiпро, вул. Володимира Мономаха, 5 (попередньо – 

вул. Московська, 5). Станом на 31 березня 2018 року Банк має 26 вiддiлення, якi розташованi: 12 вiддiлень у м. 

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

вiддiленню у мiстах Одеса, Тернопiль, Iвано-Франкiвськ, Черкаси, Харкiв, Хмельницький. Країна, у якiй 

зареєстровано Банк: Україна. Органiзацiйно-правова форма Банку: Акцiонерне товариство. Тип товариства – 

публiчне. Банк дiє на пiдставi БАНКIВСЬКОЇ ЛIЦЕНЗIЇ Нацiонального банку України № 166 вiд 14.11.2011 р. 

та ГЕНЕРАЛЬНОЇ ЛIЦЕНЗIЇ на здiйснення валютних операцiй №166-4 вiд 17.02.2017 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. ПАТ «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 2018 

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) надання гарантiй юридичним особам; 7) надання кредитiв банкiвським установам; 8) 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 на валютному ринку України; 9) здiйснення 

брокерської, дилерської та депозитарної дiяльностi з цiнними паперами на фондовому ринку; 10) зберiгання 

цiнностей та надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа; 11) реалiзацiя пам’ятних 

та ювiлейних монет України; 12) прийом платежiв за комунальнi послуги та iнших платежiв вiд населення; 13) 

переказ та виплата коштiв через системи грошових переказiв «Western Union», «Welsend», «MoneyGram 

International», “RIA Money Transfer”, ”IBOX MONEY TRANSFER”; 14) здiйснення iнкасацiї коштiв та 

перевезення валютних цiнностей; 15) випуск банкiвських платiжних карток i здiйснення операцiй з 

використанням цих карток; 16) довiрчi операцiї. Частка керiвництва в акцiях Банку вiдсутня. Власниками 

iстотної участi в Банку є фiзичнi особи-резиденти: Городницький Володимир Iгоревич – пряма участь – 

54,57%; Городницька Тетяна Iгорiвна - пряма участь – 30,21%; Городницький Iгор Зiновiйович – пряма участь 

– 13,43%.  

2 

Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть Протягом першого 

кварталу 2018 року споживча iнфляцiя незначно сповiльнилася до 14.0% р/р з 14.1% р/р у сiчнi-лютому. Iндекс 

споживчих цiн зрiс на 0.9%. Фактична iнфляцiя була дещо вищою насамперед через бiльш суттєве 

подорожчання сирих продуктiв харчування та палива. У цiлому поточна динамiка споживчої iнфляцiї та її 

складових свiдчить про збереження значного iнфляцiйного тиску. Водночас його посиленню протидiяло 

змiцнення гривнi. Уповiльнилося зростання оптового та роздрiбного товарообороту. На показниках 

останнього, серед iншого, позначилися дещо нижчi, нiж у попереднi перiоди, темпи зростання реальної 

заробiтної плати, якi утiм залишилися досить значними. Знизилися обсяги виробництва в сiльському 



господарствi через погiршення всiх показникiв тваринництва. Повiльнiше зростали обсяги виробництва в 

переробнiй промисловостi насамперед через спад у харчовiй промисловостi, зниження темпiв зростання в 

металургiї та машинобудуваннi. Водночас, на тлi зниження бази порiвняння минулого року, спричиненого 

впливом торговельної блокади неконтрольованих територiй, у 2018 року вiдновилося зростання в добувнiй 

промисловостi, а також уповiльнилося падiння в енергетицi. Через уповiльнення виробничої дiяльностi в 

окремих галузях та транспортнi ускладнення унаслiдок несприятливих погодних умов експорт товарiв зростав 

меншими темпами. Зростання iмпорту також iстотно сповiльнилося через зниження iмпорту енергетичних та 

хiмiчних товарiв на тлi їх значних обсягiв у попереднi мiсяцi та вiрогiдного пiзнiшого, нiж у попереднi роки, 

старту весняних сiльськогосподарських робiт. Банкiвський сектор Ключовi ризики розвитку сектору – суттєва 

присутнiсть держави та висока частка непрацюючих кредитiв на балансах банкiв. Додатковий ризик на 2018 

рiк – можливе погiршення очiкувань бiзнесу та населення в разi вiдсутностi спiвпрацi з мiжнародними 

фiнансовими органiзацiями (МФО). Суттєвий вплив мають такi фактори, як висока вартiсть кредитного 

ресурсу та бойовi дiї на сходi країни, що продовжують негативно вiдбиватись на рiвнi кредитоспроможностi 

позичальникiв. Проте споживче кредитування має тенденцiю до зростання. Частка простроченої кредитної 

заборгованостi є достатньо високою. Ставки за рiчними гривневими депозитами протягом 2018 року 

продовжують знижуватися, але пiдвищення облiкової ставки призвело до збiльшення вартостi 

короткострокових (до 6 мiсяцiв) гривневих депозитiв.  

3 

Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена 

вiдповiдно до вимог МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» за три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2018 

року. Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Банку складена у нацiональнiй валютi України – Гривнi. Всi 

статтi звiтностi та примiток визначенi у тисячах гривень. Показники прибутку на одну акцiю зазначено в 

гривнях. 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. Станом на 01 сiчня 2018 року 

Банком визнано рiзницю мiж попередньою балансовою вартiстю фiнансових iнструментiв та новою 

балансовою вартiстю фiнансових iнструментiв у зв’язку iз застосуванням МСФЗ9 у складi вхiдного сальдо на 

вiдповiдних рахунках капiталу (Нерозподiленi прибутки минулих рокiв). Вплив МСФЗ 9 на класифiкацiю та 

оцiнку фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань Банку станом на дату складання фiнансової звiтностi, 

представлений наступним чином: Таблиця 3.1 Вплив змiн (тис. грн.) 01 сiчня 2018 року Залишок 

Скоригований залишок Вплив змiн Звiт про фiнансовий стан 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 183 797 183 

730 (67) 2 Кредити та заборгованiсть банкiв 36 273 39 035 2 762 3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 607 059 

604 153 (2 906) 4 Iншi активи 18 157 18 149 (8) 5 Нерозподiлений прибуток 33 091 32 872 (218) Звiт про змiни у 

власному капiталi 1 Скоригований залишок на початок звiтного перiоду: 1.1 Нерозподiлений прибуток 33 091 

32 872 (218) 1.2 Усього власного капiталу 251 730 251 512 (218) 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 обґрунтованим 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: 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 Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi позик, включають iсторiю погашення та 

своєчаснiсть погашення заборгованостi, тип контрагента (банк, юридична особа, фiзична особа або фiзична 

особа пiдприємець), вид кредиту (на поточнi потреби, на споживчi потреби, iпотечнi), наявнiсть 

реструктуризацiї, пов’язаної з погiршенням фiнансового стану позичальника, негативнi змiни у станi платежiв 

позичальникiв у групi та забезпечення за кредитом. По цих показниках розраховуються коефiцiєнти втрат по 

портфелям груп однорiдних кредитiв, якi використовуються при розрахунку резерву знецiнення кредитiв на 

груповiй основi та резерву за зобов’язаннями кредитного характеру. У випадку вiдсутностi або недостатностi 

досвiду збиткiв Банк застосовує досвiд, отриманий зi спецiалiзованих джерел iнформацiї для подiбних 

фiнансових активiв. Резерв розраховується, як рiзниця балансової вартостi та теперiшньої вартостi майбутнiх 

грошових потокiв, з врахуванням реалiзацiї застави, амортизованих за ефективною ставкою, розрахованою 

при первiсному визнаннi активу. 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, 

визначаються 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.  
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Примiтка 4. Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) 31 

березня 2018р. 31 грудня 2017р. 1 Готiвковi кошти та банкiвськi метали 66 342 48 769 2 Кошти в 

Нацiональному банку України 25 932 1 739 3 Кореспондентськi рахунки у банках: 22 592 133 222 3.1 України 

9 627 11 732 3.1.1 у т.ч. сформовано резерв (196) (4) 3.2 iнших країн 12 965 121 490 3.2.1 у т.ч. сформовано 

резерв (265) (61) 4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 114 866 183 730 Для цiлей складання Звiту про 

рух грошових коштiв до статтi «Грошовi кошти та їх еквiваленти» включаються депозитнi сертифiкати, 

емiтованi Нацiональним банком України, зi строком погашення до 90 днiв (Примiтка 5). Банкiвськi метали у 

зливках, якi вiльно обертаються на ринку, вiдображаються у складi Грошових коштiв та їх еквiвалентiв. 

Монети iноземних держав вiдображено у складi «Iншi активи».  
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Примiтка 5. Iнвестицiї в цiннi папери Таблиця 5.1. Iнвестицiї в цiннi папери (тис. грн.) 31 березня 2018р. 31 

грудня 2017р. 1 Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 60 270 115 627 2 Облiгацiї 

внутрiшньої державної позики 129 816 128 129 3 Усього iнвестицiй в цiннi папери 190 086 243 755 Станом на 

31 березня 2018 року Банк облiковує облiгацiї внутрiшньої державної позики (ОВДП) за загальну суму 4,8 

млн. доларiв США (довгостроковi) номiнальною вартiстю 1 тис. доларiв США Депозитнi сертифiкати, 

емiтованi Нацiональним банком України, зi строком погашення до 90 днiв для цiлей складання Звiту про рух 

грошових коштiв включаються до статтi «Грошовi кошти та їх еквiваленти» оскiльки мають незначний ризик 

змiни вартостi та можуть вiльно конвертуватися у вiдому грошову суму.  
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Примiтка 6. Iнвестицiйна нерухомiсть Станом на 31 березня 2018 року в Банку облiковується нежитлове 

примiщення (гараж). Строк корисного використання даного об’єкту складає 30 рокiв, застосовується 

прямолiнiйний метод амортизацiї. Таблиця 6.1. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом собiвартостi 

(тис. грн.) Примiтки Земля Будiвлi (споруди) Усього 1 Залишок станом на 31 грудня 2016 року 4 454 - 4 454 

1.1 Первiсна вартiсть 4 454 - 4 454 1.2 Знос - - - 2 Переведення з майна, що перейшло у власнiсть банку як 

заставодержателя - 10 10 3 Залишок станом на 31 березня 2017 року 4 454 10 4 465 4 Залишок станом на 31 

грудня 2017 року - 10 10 4.1 Первiсна вартiсть - 10 10 4.2 Знос - - - 5 Переведення з майна, що перейшло у 

власнiсть банку як заставодержателя - 1 502 1 502 6 Залишок станом на 31 березня 2018 року - 1 512 1 512 6.1 

Первiсна вартiсть - 1 512 1 512 6.2 Знос - 1 512 1 512 Протягом I кварталу 2018 року Банком здiйснено 

переведення майна, що отримано Банком як заставодержателем, до категорiї iнвестицiйна нерухомiсть. Данi 

об’єкти надано в короткострокову оренду. Строк корисного використання даних об’єктiв складає 20 рокiв, 

застосовується прямолiнiйний метод амортизацiї.  

7 

Примiтка 7. Iншi активи Таблиця 7.1. Iншi активи (тис. грн.) 31 березня 2018р. 31 грудня 2017р. 1 Грошовi 

кошти з обмеженим правом використання 14 050 15 744 2 Майно, що перейшло у власнiсть банку як 

заставодержателя 4 844 11 038 3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 1 251 45 4 

Iншi фiнансовi активи за розрахунками з клiєнтами 1 053 902 5 Витрати майбутнiх перiодiв 1 568 1 170 6 

Запаси 1 661 704 7 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 796 2 215 8 Передплата за послуги 670 525 

9 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 310 824 10 Дебiторська заборгованiсть з 

банками, що лiквiдуються 334 334 11 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за платiжними системам 

215 571 12 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з податкiв та зборiв, крiм податку на прибуток 189 314 

13 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 70 99 14 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з 

працiвниками банку 10 3 15 Усього iнших активiв до вирахування резерву 27 021 34 488 16 Резерви пiд iншi 

активи (1 201) (623) 17 Усього iнших активiв 25 820 33 865 Протягом I кварталу 2018 року Банком здiйснено : 

- продаж майна, що отримано Банком як заставодержателем, на загальну суму 1,9 млн. грн. - нежитловi 

примiщення загальною площею 467,7 кв.м.; збиток вiд реалiзацiї склав 28 тис. грн. (Примiтка 13); - 

переведення майна, що отримано Банком як заставодержателем, до категорiї iнвестицiйна нерухомiсть на 



загальну суму 1,5 млн. грн. (Примiтка 6); - переведення майна, що отримано Банком як заставодержателем, до 

категорiї основних засобiв на загальну суму 2,8 млн. грн.  
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Примiтка 8. Кошти клiєнтiв Таблиця 8.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) 31 березня 2018р. 31 грудня 2017р. 1 

Юридичнi особи 317 288 495 264 1.1 Поточнi рахунки 251 351 338 075 1.2 Строковi кошти 65 937 157 190 2 

Фiзичнi особи: 454 831 397 501 2.1 Поточнi рахунки 81 375 69 115 2.2 Строковi кошти 373 456 328 386 3 

Усього коштiв клiєнтiв 772 119 892 766 Станом на 31 березня 2018 року загальна сума грошових коштiв 5-ти 

найбiльших кредиторiв/груп кредиторiв Банку становила 104 163 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017 року – 

212 584 тис. грн.) або 13% вiд загальної суми коштiв клiєнтiв Банку (станом на 31 грудня 2017 року – 24%).  
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Примiтка 9. Iншi зобов'язання (тис. грн.) 31 березня 2018р. 31 грудня 2017р. 1 Кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками з працiвниками банку 5 828 3 481 2 Доходи майбутнiх перiодiв 5 546 5 137 3 Кредиторська 

заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 2 060 5 269 4 Кредиторська заборгованiсть за податками 

та зборами, крiм податку на прибуток 1 838 1 234 5 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 

965 1 012 6 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою 22 - 7 Iншi зобов'язання 340 257 

8 Усього 16 598 16 389 За статтею «Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку» за 

станом на 31 березня 2018 року облiковуються: резерв вiдпусток у сумi 3 964 тис. грн. (станом на 31 грудня 

2017р - 3 439 тис. грн.); iншi (депонована заробiтна плата, виплати за ЦПХ, кошти на вiдрядження) у сумi 1 

865 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017р - 42 тис. грн.).  

10 

Примiтка 10. Процентнi доходи та витрати (тис. грн.) Три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2018р. 2017р. 

ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 34 483 25 070 2 Iнвестицiї в цiннi папери 3 843 4 

981 3 Процентнi доходи за знецiненими фiнансовими активами 1 769 4 267 4 Кошти в iнших банках ( у т.ч. на 

кореспондентських рахунках) 829 53 5 Усього процентних доходiв 40 923 34 370 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 6 

Строковi кошти фiзичних осiб (8 724) (5 917) 7 Поточнi рахунки та депозити на вимогу (2 988) (1 781) 8 

Строковi кошти юридичних осiб (1 489) ( 1 198) 9 Строковi кошти iнших банкiв (6) - 10 Усього процентних 

витрат (13 207) (8 897) 11 Чистий процентний дохiд 27 716 25 473  
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Примiтка 11. Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.) Три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2018р. 2017р. 

КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 1 Розрахунково-касовi операцiї 6 698 4 149 2 Операцiї на валютному ринку для банкiв 

та клiєнтiв 3 272 2 093 3 Iнкасацiя 631 508 4 Iндивiдуальнi сейфи 437 286 5 Гарантiї наданi 417 61 6 Операцiї 

довiрчого управлiння 206 214 7 Операцiї з цiнними паперами 192 47 8 За кредитними операцiями 159 43 9 

Усього комiсiйних доходiв 12 014 7 402 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 10 Розрахунково-касовi операцiї (2 975) (1 

983) 11 Операцiї з цiнними паперами (6) (8) 12 Усього комiсiйних витрат (2 981) (1 992) 13 Чистий комiсiйний 

дохiд 9 033 5 410  
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Примiтка 12. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) Три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2018р. 2017р. 1 Дохiд 

вiд дострокового припинення фiнансових активiв 418 186 2 Дохiд вiд операцiйної оренди 217 7 3 Дохiд вiд 

продажу пам’ятних монет 48 32 4 Винагорода страхового посередника 39 48 5 Штрафи, пенi, що отриманi 

банком 28 40 6 Дохiд вiд дострокового припинення фiнансових зобов’язань 11 2 7 Дохiд вiд реалiзацiї 

заставного майна - 151 8 Iншi 75 6 9 Усього iнших операцiйних доходiв 837 476  
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Примiтка 13. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (тис. грн.) Три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 

2018р. 2017р. 1 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi 

експлуатацiйнi послуги (3 753) (2 608) 2 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (2 979) (1 743) 3 Витрати на 

охорону (1 443) (1 001) 4 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (660) (372) 5 Професiйнi 

послуги (525) (387) 6 Витрати на маркетинг та рекламу (315) (185) 7 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, 

крiм податку на прибуток (289) (269) 8 Витрати на вiдрядження (236) (89) 9 Збиток вiд реалiзацiї заставного 

майна (28) - 10 Iншi (93) (81) 11 Усього iнших адмiнiстративних та операцiйних витрат (10 321) (6 734)  
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Примiтка 14. Витрати на податок на прибуток Поточний податок на прибуток розраховувався та сплачувався 

Банком згiдно з дiючим податковим законодавством за ставкою 18% у 2017-2018 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 14.1. Витрати на 

сплату податку на прибуток (тис. грн.) Три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2018р. 2017р. 1 Поточний 

податок на прибуток (1015) (621) 2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов'язана з: 40 49 2.1 

виникненням чи списанням тимчасових рiзниць 40 49 3 Усього витрат з податку на прибуток (975) (572) 

Таблиця 14.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) (тис. 

грн.) Три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2018р. 2017р. 1 Прибуток до оподаткування 5 415 3 170 2 

Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (975) (571) КОРИГУВАННЯ 

ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): 3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку 



податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку - (2) 4 Сума витрат з податку на прибуток 

(975) (572)  
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Примiтка 15. Чистий прибуток на одну просту акцiю Таблиця 15.1. Чистий прибуток на одну просту акцiю 

(тис. грн.) Три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2018р. 2017р. 1 Прибуток, що належить власникам простих 

акцiй банку 4 440 2 598 2 Прибуток за рiк 4 440 2 598 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. 

шт.) 20 000 13 790 4 Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцiю (грн.) 0,2220 0,1884 У 2017 роцi 

проведено деномiнацiю простих iменних акцiй Банку шляхом консолiдацiї з коефiцiєнтом деномiнацiї 0,01 

вiдповiдно до рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2017 року. Середня кiлькiсть простих 

акцiй в обiгу станом на 31 березня 2017 року була перерахована ретроспективно вiдповiдно до вимог МСБО 

33.64. Таблиця 15.2. Розрахунок прибутку, що належить власникам простих акцiй банку (тис. грн.) Три мiсяцi, 

що закiнчилися 31 березня 2018р. 2017р. 1 Прибуток за рiк, що належить власникам банку 4 440 2 598 2 

Нерозподiлений прибуток за рiк 4 440 2 598 3 Прибуток за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих 

акцiй 4 440 2 598  

16 

Примiтка 16. Операцiйнi сегменти Таблиця 16.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за три 

мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2018р. (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 33 761 2 491 4 671 - 40 923 2 Комiсiйнi доходи 6 610 4 777 627 - 12 014 3 Iншi 

операцiйнi доходи 721 117 - - 837 4 Усього доходiв сегментiв вiд зовнiшнiх клiєнтiв 41 092 7 385 5 298 - 53 775 

5 Процентнi витрати (3 747) (9 454) (6) - (13 207) 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв 

в iнших банках (18 500) 10 736 2 020 - (5 743) 7 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської 

заборгованостi (305) (14) 14 - (305) 8 Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, якi 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - 194 - 194 9 Чистий прибуток вiд 

операцiй з iноземною валютою - - - 2 056 2 056 10 Чистий збиток вiд переоцiнки iноземної валюти - - - (351) 

(351) 11 Комiсiйнi витрати - (2 216) (765) - (2 981) 12 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (21 413) (3 

848) (2 761) - (28 022) 13 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) (2 872) 2 588 3 995 1 705 5 415 14 

Витрати на податок на прибуток (975) (975) 15 Прибуток 4 440 Таблиця 16.2. Доходи, витрати та результати 

звiтних сегментiв за три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2017р. (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 28 573 764 5 033 - 34 370 2 Комiсiйнi доходи 3 971 497 - 7 402 3 

Iншi операцiйнi доходи 376 100 - - 476 4 Усього доходiв сегментiв вiд зовнiшнiх клiєнтiв 32 920 3 845 5 483 - 

42 248 5 Процентнi витрати (2 346) (6 550) - - (8 897) 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та 

коштiв в iнших банках (10 021) (3 300) - - (13 321) 7 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської 

заборгованостi (19) - - - (19) 8 Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, якi облiковуються 

за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - 5 266 - 5 266 9 Чистий збиток вiд операцiй з 

iноземною валютою - - - (3 863) (3 863) 10 Чистий прибуток вiд переоцiнки iноземної валюти 149 149 11 

Комiсiйнi витрати - (1 567) (425) - (1 992) 12 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (12 779) (1 492) (2 

129) - (16 400) 13 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 7 754 (9 065) 8 196 (3 714) 3 170 14 Витрати на 

податок на прибуток - - - (572) (572) 15 Прибуток - - - - 2 598 Таблиця 16.3. Активи та зобов'язання звiтних 

сегментiв на 31 березня 2018р. (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 614 649 58 258 210 567 883 473 2 Нерозподiленi активи - - - 162 210 

162 210 3 Усього активiв 614 649 58 258 210 567 162 210 1 045 685 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 4 Усього 

зобов'язань сегментiв 317 688 463 770 - - 781 458 5 Нерозподiленi зобов'язання - - - 8 275 8 275 6 Усього 

зобов'язань 317 688 463 770 - 8 275 789 733 Таблиця 16.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв на 31 

грудня 2017р. (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 569 231 57 595 413 778 - 1 040 604 2 Нерозподiленi активи - - - 120 948 120 948 3 

Усього активiв 569 231 57 595 413 778 120 948 1 161 553 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 4 Усього зобов'язань 

сегментiв 495 819 407 425 - - 903 244 5 Нерозподiленi зобов'язання - - - 6 796 6 796 6 Усього зобов'язань 495 

819 407 425 - 6 796 910 041  
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Примiтка 17. Операцiї з пов'язаними сторонами Станом на 31 березня 2018 року найбiльшими акцiонерами 

Банку є спорiдненi фiзичнi особи, громадяни України: Городницький Володимир Iгоревич; Городницька 

Тетяна Iгорiвна; Городницький Iгор Зiновiйович. Загальна спiльна частка у статутному капiталi найбiльших 

акцiонерiв Банку складає 98%. У Таблицях 17.1. – 17.4. наводяться данi за операцiями Банку з пов’язаними 

особами. Таблиця 17.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами: (тис. грн.) Акцiонери банку 

Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Станом на 31 березня 2018 року: 1 Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,01-25 %%) , у т.ч.: 22 90 22 830 1.1 Резерв пiд 

заборгованiсть за кредитами - - (6) 2 Iншi фiнансовi активи 20 - - 3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна 

ставка: у доларах США 1,0-5,4%%; у гривнi – 12,5-14,25%%) 9 852 737 2 742 4 Iншi зобов'язання 17 1 92 Iншi 



права та зобов'язання 5 Зобов'язання з кредитування 478 293 2 557 Станом на 31 грудня 2017 року: 6 Кредити 

та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0,01-25 %%) , у т.ч.: 46 - 20 180 6.1 Резерв пiд 

заборгованiсть за кредитами - (124) (51) 7 Iншi фiнансовi активи 4 - - 8 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна 

ставка: у доларах США 1,0-5,4%%; у гривнi – 12,5-14,25%%) 8 068 696 2 030 9 Iншi зобов'язання 22 257 110 

Iншi права та зобов'язання 10 Зобов'язання з кредитування 454 261 955 Таблиця 17.2. Доходи та витрати за 

операцiями з пов'язаними сторонами (тис. грн.) Акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi 

пов'язанi сторони Три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2018 року: 1 Процентнi доходи 1 3 1 265 2 Процентнi 

витрати (29) (9) (17) 3 Комiсiйнi доходи 142 9 16 4 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв (1) 123 46 

5 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (117) (592) (938) Три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2017 

року: 6 Процентнi доходи 4 2 500 7 Процентнi витрати (12) (12) (79) 8 Комiсiйнi доходи 25 11 12 9 Iншi 

операцiйнi доходи - - 31 10 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв - (71) 9 11 Адмiнiстративнi та 

iншi операцiйнi витрати (89) (442) (754) Таблиця 17.3. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та 

погашених пов'язаними сторонами (тис. грн.) Акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi 

пов'язанi сторони Три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2018 року: 1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним 

сторонам протягом перiоду 261 380 7 275 2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом 

перiоду (285) (413) (4 654) 3 Iншi змiни у складi балансової вартостi - 123 29 Три мiсяцi, що закiнчилися 31 

березня 2017 року: 4 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 208 230 1 825 5 Сума 

кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду (224) (279) (4 402) 6 Iншi змiни у складi 

балансової вартостi (13) (1) (2 336) Таблиця 17.4. Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис. грн.) 

Три мiсяцi, що закiнчилися 31 березня 2018р. 2017р. витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане 

зобов'язання 1 Поточнi виплати працiвникам (592) 192 (442) 136 За нарахованими зобов’язаннями 

облiковуються суми резервiв вiдпусток провiдному управлiнському персоналу.  

18 
Примiтка 18. Подiї пiсля дати балансу Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 20 квiтня 2018 

року до резервного фонду Банку спрямовано 750 тис. гривень прибутку за 2017 рiк.  

 


