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Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 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 
30.07.2018 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет (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  

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 01.07.2018р. 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 01.07.2018р. становить 478, 5 осiб 

працюють за сумiсництвом та 23 особи працює за цивiльно правовими договорами 

3. Банк протягомм II 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 II кварталу 2018 року такi рiшення не приймалися. 

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

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

8.6) Iнформацiя про прийняття рiшеня про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть. 

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 II 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 

Змiни в персональному складi посадових осiб ПАТ "АБ "РАДАБАНК", що вiдбулися протягом II 

кварталу 2018 року: 

Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 20.04.2018р. 

прийнято рiшення про припинення та обрання Голови та членiв Наглядової ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" (Протокол № 80) змiни вiдбулися у звязку з прийняттям акцiонерами рiшення щодо 

змiни складу Наглядової ради ПАТ "АБ"РАДАБАНК", що обумовлене ч.1 чт.53 ЗУ "Про 

акцiонернi товариства". 

Припинення повноваження: 

Голова Наглядової ради - Городницька Тетяна Iгорiвна 

Член Наглядової ради - Городницький Володимир Iгоревич 

Член Наглядової ради - Жиркевич Володимир Володимирович 

Член Наглядової ради - Рижкова Свiтлана Петрiвна 

Член Наглядової ради - Кузько Ольга Володимирiвна 

Обрано: 

Голова Наглядової ради - Городницька Тетяна Iгорiвна 

Член Наглядової ради - Городницький Володимир Iгоревич 

Член Наглядової ради - Жиркевич Володимир Володимирович 

Член Наглядової ради - Рижкова Свiтлана Петрiвна 

Член Наглядової ради - Кузько Ольга Володимирiвна 

Член Наглядової ради - Колдриш Свiтлана Борисiвна 

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 - 

емiтент не вчиняв 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 II КВАРТАЛ 2018 

РОКУ ПАТ «АБ «РАДАБАНК» 

Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена вiдповiдно до вимог МСБО 34 

«Промiжна фiнансова звiтнiсть» за шiсть мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 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 МСФЗ 9 у складi вхiдного сальдо на вiдповiдних рахунках капiталу (Нерозподiленi 

прибутки минулих рокiв). 



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 II 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 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

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 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

1. Посада Голова Наглядової Ради, акцiонер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 

або повне найменування юридичної особи 
Городницька Тетяна Iгорiвна 

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 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 



посадовi злочини. 

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 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

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 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

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 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 



корисливi та 

посадовi злочини. 

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 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

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 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

1. Посада Член Ревiзiйної комiсiї 

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 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 



Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

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 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

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 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

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 "АБ "РАДАБАНК", Заступник Голови 

Правлiння 

8. Опис 
Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 



Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

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  

8. Опис 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

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 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

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 

ПАТ "АБ"РАДАБАНК", Заступник Голови 

Правлiння 

8. Опис Посадова особа згоди на розкриття паспортних 



даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

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 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

1. Посада Член Наглядової ради, незалежний член 

2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 

або повне найменування юридичної особи 
Колдриш Свiтлана Борисiвна 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи 
 

4. Рік народження 1963 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 30 

7. Найменування підприємства та попередня 

посада, яку займав 
ТОВ "БАСТI ГРУП", Головний бухгалтер 

8. Опис 

Посадова особа згоди на розкриття паспортних 

даних не надавала. 

Посадова особа не має непогашеної судимостi за 

корисливi та 

посадовi злочини. 

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 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

Серiя 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 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 

телефон/факс 
(044) 5273977 (044)5273153 

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 (056) 745-15-41 (056) 745-03-58  



телефон/факс 

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 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №263463 

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 1043 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0.000 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 977527 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 978570 X X 

Опис: д/н 



Проміжний скорочений звіт 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 30.06.2018 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 4 215878 183730 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України  
0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток  
0 0 

Кошти в інших банках 
 

0 39035 

Кредити та заборгованість клієнтів 5 804624 604153 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 6 125632 243755 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
 

0 0 

Інвестиційна нерухомість 7 10 10 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
0 0 

Відстрочений податковий актив 16 424 353 

Гудвіл 
 

0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 8 64158 56652 

Інші фінансові активи 
 

0 0 

Інші активи 9 28359 33865 

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: 
 

1239084 1161553 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 
 

0 0 

Кошти клієнтів 10 962996 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 16 1043 886 

Відстрочені податкові зобов'язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 
 

0 0 

Інші фінансові зобов’язання 
 

0 0 



Інші зобов'язання 11 14531 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: 
 

978570 910041 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 
 

200000 200000 

Емісійні різниці 
 

0 0 

Незареєстрований статутний капітал 
 

0 0 

Інший додатковий капітал 
 

0 0 

Резервні та інші фонди банку 
 

19360 18640 

Резерви переоцінки 
 

0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

41154 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 
 

260514 251512 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

1239084 1161553 

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

otchetnost.html 

Затверджено до випуску та підписано       
 

27.07.2018 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 2 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 12 87592 70544 

Процентні витрати 12 -28312 -19211 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 12 59280 51333 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках  
-19156 -24626 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після 

створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
 

40124 26707 

Комісійні доходи 13 25914 16579 

Комісійні витрати 13 -6576 -4158 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

332 5693 

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 
 

5367 -3015 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

-360 -532 

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  
-153 -101 

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 14 2573 862 

Адміністративні та інші операційні витрати 15 -56231 -34054 

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 
 

10989 7981 

Витрати на податок на прибуток 16 -1988 -1438 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

9002 6543 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування  
0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

9002 6543 

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 
 

9002 6543 

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

9002 6543 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

9002 6543 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 17 0.4501 0.3869 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 17 0.4501 0.3869 

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 17 0.4501 0.3869 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 

за рік 
17 0.4501 0.3869 

 

Промiжну скорочену звiтнiсть оприлюднено на сторiнцi: 

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

Затверджено до випуску та підписано       
 

27.07.2018 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 2 квартал 2018 року 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрольована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатковий 

капітал 

незареєстрований 

статутний 

капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцінки 

нерозподілений 

прибуток 

додаткові 

статті 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
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 6543 0 0 0 6543 

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 0 550 0 -550 0 0 0 0 

Незареєстрований 

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

Операції з 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



акціонерами 

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 
200000 0 0 18640 0 32872 0 0 0 251512 

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(збиток) 

за рік  
0 0 0 0 0 9002 0 0 0 9002 

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 0 720 0 -720 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 19360 0 41154 
 

0 0 260514 

 

Промiжну скорочену звiтнiсть оприлюднено на сторiнцi: 

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

Затверджено до випуску та підписано       
 

27.07.2018 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 2 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 2 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

10989 7981 

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
 

4197 2585 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 
 

17793 24727 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

661 63 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

0 -199 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

360 532 

(Нараховані доходи) 
 

-3651 -1159 

Нараховані витрати 
 

2410 1461 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
 

-1165 -1511 

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  
31594 34479 

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 -20000 

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів  
-216543 -151303 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
 

863 -3204 

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
 

4624 6998 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

67861 -24282 

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 
 

-4747 -1131 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

2888 1114 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток  
-74460 -157329 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

-1901 -722 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності  
-76361 -158051 

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 
 

-42702 -10557 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку 

до погашення  
47408 1482 

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 
 

1492 0 

Придбання основних засобів 
 

-14375 -1479 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

2779 0 

Придбання нематеріальних активів 
 

0 -348 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності  
-5398 -10902 

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  
8555 1879 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
-73204 -167075 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 4, 6 299424 272948 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 4, 6 226220 105873 

Промiжну скорочену звiтнiсть оприлюднено на сторiнцi: 

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

Затверджено до випуску та підписано       
 

27.07.2018 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 2 квартал 2018 року 

 

№ 

з/п 
Текст примітки 
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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 30 червня 2018 року Банк має 27 вiддiлень, якi розташованi: 12 вiддiлень у м. 

Днiпро та областi, по три вiддiлення у мiстах Львiв та Запорiжжя, по два вiддiлення у мiстах Київ та 

Хмельницький, по одному вiддiленню у мiстах Одеса, Тернопiль, Iвано-Франкiвськ, Черкаси, Харкiв. 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%.  
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Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть Зростання валового 

внутрiшнього продукту України (ВВП) в другому кварталi 2018 року незначно, але прискорилося – до 3,2% з 

3,1% в першому кварталi. В II кварталi 2018 року темпи зростання реального ВВП залишилися практично 

незмiнними (3,2% р/р) й пiдтримувалися перш за все внутрiшнiм попитом – як споживчим, так i 

iнвестицiйним. Зростання економiки прискорилося на тлi високих дiлових очiкувань пiдприємств i пiдвищення 

доходiв населення (в тому числi за рахунок вiйськових пенсiй, заробiтних плат та грошових переказiв). 

Останнє пiдтримувало високi темпи зростання роздрiбного товарообiгу. Водночас зберiгся ефект бази 

порiвняння, пов'язаний iз розривом зв'язкiв iз неконтрольованими територiями в цей перiод минулого року. Як 



наслiдок, значний внесок у зростання економiчної активностi мало збiльшення обсягiв виробництва у 

металургiї, в енергетицi та видобувнiй промисловостi. Бiльш раннiй початок збиральної компанiї порiвняно з 

минулим роком зумовив зростання сiльського господарства. 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 активного зростання. 

Попри зростання кредитування населення та проведену банками низку успiшної реструктуризацiї проблемної 

заборгованостi бiзнесу, частка непрацюючих кредитiв є достатньо високою. Ставки за депозитами населення 

залишитися без iстотних змiн. З жовтня 2017 року НБУ чотири рази пiдвищував облiкову ставку. Пiсля цього 

банки перестали знижувати вiдсотки за депозитами населення у гривнi. Вiдносно стабiльною залишилася 

ставка за 12 мiсячними депозитами. Проте ставки за депозитами на 3-6 мiсяцiв дещо зросли. У результатi ще 

на початку травня ставка за 6 мiсячними депозитами перевищувала вiдсоток за рiчними. Лише на початку 

червня вони вирiвнялися, проте замало, щоб стимулювати населення вкладати кошти на довший термiн.  
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Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi Промiжна скорочена фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена 

вiдповiдно до вимог МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть» за шiсть мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 

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 МСФЗ 9 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.) 30 

червня 2018р. 31 грудня 2017р. 1 Готiвковi кошти та банкiвськi метали 80 113 48 769 2 Кошти в 

Нацiональному банку України 48 586 1 739 3 Кореспондентськi рахунки у банках: 87 179 133 222 3.1 України 6 

641 11 732 3.1.1 у т.ч. сформовано резерв (10) (4) 3.2 iнших країн 80 538 121 490 3.2.1 у т.ч. сформовано резерв 

(290) (61) 4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 215 878 183 730 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 6). 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. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 5.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.) 30 

червня 2018р. 31 грудня 2017р. 1 Кредити, що наданi юридичним особам (у т. ч. фiзичним особам - 

пiдприємцям) 890 113 676 585 2 Iпотечнi кредити фiзичних осiб 5 862 6 570 3 Кредити фiзичним особам на 

поточнi потреби 47 386 33 178 4 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв до вирахування резервiв 943 361 716 334 5 

Резерв пiд знецiнення кредитiв (138 737) (112 180) 6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 804 624 604 153 

Станом на 30 червня 2018 року загальна сума кредитiв та заборгованостi 5-ти найбiльших позичальникiв/груп 

позичальникiв Банку становила 235 237 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017 року – 207 737 тис. грн.) або 25% 

кредитного портфелю Банку (станом на 31 грудня 2017 року – 29%). Таблиця 5.2. Аналiз змiни резервiв пiд 

заборгованiсть за кредитами (тис. грн.) Кредити, що наданi юридичним особам (у т. ч. фiзичним особам - 

пiдприємцям) Iпотечнi кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 

1 Залишок за станом на 01 сiчня 2017 року (62 519) - (2 111) (64 629) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд 

знецiнення протягом перiоду (17 863) - (4 757) (22 621) 3 Залишок за станом на 30 червня 2017 року (80 382) - 

(6 868) (87 250) Кредити, що наданi юридичним особам (у т. ч. фiзичним особам - пiдприємцям) Iпотечнi 

кредити фiзичних осiб Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 4 Залишок за станом 

на 31 грудня 2017 року (95 750) (2 273) (11 252) (109 275) 5 Змiни вiд застосування МСФЗ 9 (14 878) 2 263 9 

709 (2 906) 6 Скоригований залишок на початок звiтного перiоду (110 628) (10) (1 543) (112 180) 7 

(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (25 664) (18) (2 391) (28 073) 7.1. у т. ч. 

вплив корегування нарахованих вiдсоткiв за ефективною ставкою вiдсотка 8 737 3 400 9 140 8 Списання 

безнадiйної заборгованостi за рахунок резерву 1 516 - - 1 516 9 Залишок за станом на 30 червня 2018 року (134 

776) (28) (3 934) (138 737)  
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Примiтка 6. Iнвестицiї в цiннi папери Таблиця 6.1. Iнвестицiї в цiннi папери (тис. грн.) 30 червня 2018р. 31 

грудня 2017р. 1 Депозитнi сертифiкати, емiтованi Нацiональним банком України 10 042 115 627 2 Облiгацiї 

внутрiшньої державної позики 115 590 128 129 3 Усього iнвестицiй в цiннi папери 125 632 243 755 Станом на 

30 червня 2018 року Банк облiковує облiгацiї внутрiшньої державної позики (ОВДП) у доларах США на 

загальну суму 4,2 млн. доларiв США (довгостроковi) номiнальною вартiстю 1 тис. доларiв США та у гривнi на 

загальну суму 3,8 млн. грн. (короткостроковi) номiнальною вартiстю 1 тис. грн.  
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Примiтка 7. Iнвестицiйна нерухомiсть Станом на 30 червня 2018 року в Банку облiковується нежитлове 

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

прямолiнiйний метод амортизацiї. Таблиця 7.1. Iнвестицiйна нерухомiсть оцiнена за методом собiвартостi 

(тис. грн.) 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 30 червня 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 Знос (15) (15) 7 Вибуття (1 487) (1 487) 8 Залишок станом на 30 червня 2018 

року - 10 10 8.1 Первiсна вартiсть - 10 10 8.2 Знос - - - Протягом II кварталу 2018 року Банком здiйснено 

продаж iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 9). Збиток вiд реалiзацiї склав 10 тисяч гривень.(Примiтка 15)  
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Примiтка 8. Основнi засоби та нематерiальнi активи (тис. грн.) Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої 

Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi засоби Iншi 

необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення Нематерiальнi активи Усього 1 Балансова 

вартiсть на 31 грудня 2016 року 711 7 560 2 906 2 233 488 2 658 - 1 116 17 671 1.1 Первiсна (переоцiнена) 

вартiсть 1 238 10 968 6 271 2 964 595 6 321 - 1 420 29 777 1.2 Знос на кiнець звiтного перiоду (528) (3 409) (3 

365) (731) (107) (3 663) - (304) (12 106) 2 Надходження - 926 69 81 199 - 348 1 623 3 Капiтальнi iнвестицiї на 

добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - 143 60 2 - - - - 205 4 Вибуття - (18) - - - - 

- - (18) 5 Переведення - (222) - 13 209 - - - - 6 Амортизацiйнi вiдрахування (30) (846) (452) (160) (30) (1 024) - 

(43) (2 585) 7 Балансова вартiсть на 30 червня 2017 року 680 7 544 2 514 2 156 747 1 832 - 1 422 16 894 7.1 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть 1 238 11 796 6 331 3 047 884 6 516 - 1 767 31 580 7.2 Знос на кiнець звiтного 

перiоду (558) (4 252) (3 817) (891) (137) (4 684) - (347) (14 684) 8 Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року 36 

138 11 032 3 076 2 539 791 1 405 - 1 670 56 652 8.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 37 026 16 215 7 370 3 599 

965 7 935 - 2 076 75 187 8.2 Знос на кiнець звiтного перiоду (888) (5 183) (4 294) (1 061) (174) (6 530) - (406) (18 

534) 9 Надходження - 2 324 1 780 1 185 2 835 615 - 2 028 10 767 10 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних 

засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв - 306 933 5 - 3 608 - 4 852 11 Вибуття - (12) - - (2 675) - - - (2 

687) 12 Переведення - - - - (1 244) - (1 244) 13 Амортизацiйнi вiдрахування (630) (1 346) (561) (221) (118) (1 

234) - (73) (4 183) 14 Балансова вартiсть на 30 червня 2018 року 35 508 12 305 5 227 3 508 834 786 2 364 3 626 

64 158 14.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 37 026 18 819 10 083 4 789 1 049 8 529 2 364 4 104 86 763 14.2 Знос 

на кiнець звiтного перiоду (1 518) (6 515) (4 856) (1 281) (215) (7 743) - (478) (22 605) У II кварталi 2018 року 

здiйснено продаж майна з категорiї «Iншi основнi засоби» (Примiтка 9). Прибуток вiд реалiзацiї склав 89 тисяч 

гривень.(Примiтка 15)  
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Примiтка 9. Iншi активи Таблиця 9.1. Iншi активи (тис. грн.) 30 червня 2018р. 31 грудня 2017р. 1 Грошовi 

кошти з обмеженим правом використання 13 300 15 744 2 Майно, що перейшло у власнiсть банку як 

заставодержателя 4 844 11 038 3 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 2 469 45 4 

Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 1 739 2 215 5 Витрати майбутнiх перiодiв 1 718 1 170 6 Запаси 

1 268 666 7 Iншi фiнансовi активи за розрахунками з клiєнтами 1 267 902 8 Ювiлейнi монети 1 260 37 9 

Передплата за послуги 467 525 10 Дебiторська заборгованiсть з банками, що лiквiдуються 334 334 11 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками 241 99 12 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за 

платiжними системами 187 571 13 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з податкiв та зборiв, крiм 

податку на прибуток 36 314 14 Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 13 3 15 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями з iноземною валютою - 824 16 Усього iнших активiв до вирахування 

резерву 29 144 34 488 17 Резерви пiд iншi активи (785) (623) 18 Усього iнших активiв 28 359 33 865 Змiни за 

статтею «Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя» у 2018 року обумовлено наступними 

подiями: - 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 15); - 

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

загальну суму 1,5 млн. грн. (Примiтка 7); - переведення майна, що отримано Банком як заставодержателем, до 

категорiї «Iншi основнi засоби» на загальну суму 2,8 млн. грн. (Примiтка 8).  
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Примiтка 10. Кошти клiєнтiв Таблиця 10.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) 30 червня 2018р. 31 грудня 2017р. 1 

Юридичнi особи 460 947 495 264 1.1 Поточнi рахунки 345 930 338 075 1.2 Строковi кошти 115 017 157 190 2 

Фiзичнi особи: 502 050 397 501 2.1 Поточнi рахунки 84 932 69 115 2.2 Строковi кошти 417 118 328 386 3 

Усього коштiв клiєнтiв 962 996 892 766 Станом на 30 червня 2018 року загальна сума грошових коштiв 5-ти 

найбiльших кредиторiв/груп кредиторiв Банку становила 118 443 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017 року – 

212 584 тис. грн.) або 12% вiд загальної суми коштiв клiєнтiв Банку (станом на 31 грудня 2017 року – 24%).  
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Примiтка 11. Iншi зобов'язання (тис. грн.) 30 червня 2018р. 31 грудня 2017р. 1 Кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками з працiвниками банку 5 364 3 481 2 Доходи майбутнiх перiодiв 5 810 5 137 3 Кредиторська 

заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 1 585 1 234 4 Кредиторська заборгованiсть 

за операцiями з клiєнтами 1 431 1 012 5 Нарахованi витрати за наданi послуги 237 257 6 Кредиторська 

заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 104 5 269 7 Усього 14 531 16 389 За статтею 

«Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку» за станом на 30 червня 2018 року 

облiковуються: резерв вiдпусток у сумi 4 001 тис. грн. (станом на 31 грудня 2017р - 3 439 тис. грн.); iншi 

(депонована заробiтна плата, виплати за ЦПХ, кошти на вiдрядження) у сумi 1 364 тис. грн. (станом на 31 

грудня 2017р - 42 тис. грн.).  
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Примiтка 12. Процентнi доходи та витрати (тис. грн.) Станом на 30 червня 2018 року Станом на 30 червня 

2017 року три мiсяцi, що закiнчилися 30 червня наростаючим пiдсумком з початку року три мiсяцi, що 

закiнчилися 30 червня наростаючим пiдсумком з початку року ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 1 Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв 40 722 75 205 16 036 41 105 2 Iнвестицiї в цiннi папери 2 185 6 028 2 774 7 754 3 

Процентнi доходи за знецiненими фiнансовими активами 2 762 4 532 16 945 21 212 4 Кошти в iнших банках ( у 



т.ч. на кореспондентських рахунках) 999 1 827 421 473 5 Усього процентних доходiв 46 669 87 592 36 174 70 

544 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 6 Строковi кошти фiзичних осiб (9 869) (18 593) (7 305) (13 222) 7 Поточнi 

рахунки та депозити на вимогу (3 383) (6 373) (1 801) (3 582) 8 Строковi кошти юридичних осiб (1 843) (3 332) 

(1 209) (2 407) 9 Строковi кошти iнших банкiв (9) (15) - - 10 Усього процентних витрат (15 105) (28 312) (10 

314) (19 211) 11 Чистий процентний дохiд 31 564 59 280 25 860 51 333  
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Примiтка 13. Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.) Станом на 30 червня 2018 року Станом на 30 червня 2017 

року три мiсяцi, що закiнчилися 30 червня наростаючим пiдсумком з початку року три мiсяцi, що закiнчилися 

30 червня наростаючим пiдсумком з початку року КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 1 Розрахунково-касовi операцiї 8 

150 14 848 4 826 8 975 2 Операцiї на валютному ринку для банкiв та клiєнтiв 3 322 6 594 2 835 4 928 3 

Iнкасацiя 664 1 296 630 1 138 4 Iндивiдуальнi сейфи 485 922 304 591 5 Гарантiї наданi 411 828 144 205 6 

Операцiї довiрчого управлiння 542 748 313 527 7 Операцiї з цiнними паперами 175 367 45 92 8 За кредитними 

операцiями 152 311 79 123 9 Усього комiсiйних доходiв 13 900 25 914 9 177 16 579 КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 10 

Розрахунково-касовi операцiї (3 583) (6 558) (2 159) (4 142) 11 Операцiї з цiнними паперами (11) (17) (6) (16) 

12 Iншi комiсiйнi витрати (1) (1) - - 13 Усього комiсiйних витрат (3 595) (6 576) (2 165) (4 158) 14 Чистий 

комiсiйний дохiд 10 306 19 338 7 011 12 421  
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Примiтка 14. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) Станом на 30 червня 2018 року Станом на 30 червня 2017 року 

три мiсяцi, що закiнчилися 30 червня наростаючим пiдсумком з початку року три мiсяцi, що закiнчилися 30 

червня наростаючим пiдсумком з початку року 1 Дохiд вiд дострокового припинення фiнансових активiв 942 1 

360 191 377 2 Дохiд вiд операцiйної оренди 366 584 6 14 3 Дохiд вiд дострокового припинення фiнансових 

зобов’язань 127 138 13 19 4 Винагорода страхового посередника 81 120 27 75 5 Штрафи, пенi, що отриманi 

банком 72 100 26 66 6 Дохiд вiд продажу пам’ятних монет 48 96 32 64 7 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та 

нематерiальних активiв 92 92 - - 8 Дохiд вiд реалiзацiї заставного майна - - 74 225 9 Iншi 7 82 16 22 10 Усього 

iнших операцiйних доходiв 1 736 2 573 386 862  

15 

Примiтка 15. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (тис. грн.) Станом на 30 червня 2018 року Станом на 

30 червня 2017 року три мiсяцi, що закiнчилися 30 червня наростаючим пiдсумком з початку року три мiсяцi, 

що закiнчилися 30 червня наростаючим пiдсумком з початку року 1 Витрати на утримання основних засобiв та 

нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (3 715) (7 468) (2 480) (5 088) 2 

Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (3 029) (6 008) (1 762) (3 505) 3 Витрати на охорону (1 246) (2 689) 

(968) (1 969) 4 Вiдрахування до Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб (812) (1 472) (515) (887) 5 

Професiйнi послуги (575) (1 100) (177) (565) 6 Витрати на маркетинг та рекламу (238) (553) (194) (378) 7 

Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (184) (473) (601) (870) 8 Витрати на 

засоби криптозахисту (71) (158) (53) (118) 9 Спонсорство та доброчиннiсть (39) (39) - - 10 Збиток вiд реалiзацiї 

заставного майна - (28) (199) (199) 11 Збиток вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi (10) (10) - - 12 Iншi (5) (11) 

(25) (41) 13 Усього iнших адмiнiстративних та операцiйних витрат (9 926) (20 011) (6 975) (13 620)  
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Примiтка 16. 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 16.1. Витрати на 

сплату податку на прибуток (тис. грн.) Станом на 30 червня 2018 року Станом на 30 червня 2017 року три 

мiсяцi, що закiнчилися 30 червня наростаючим пiдсумком з початку року три мiсяцi, що закiнчилися 30 червня 

наростаючим пiдсумком з початку року 1 Поточний податок на прибуток (1 044) (2059) (917) (1 538) 2 Змiна 

вiдстроченого податку на прибуток, пов'язана з: 31 71 51 100 2.1 виникненням чи списанням тимчасових 

рiзниць 31 71 51 100 3 Усього витрат з податку на прибуток (1013) (1 988) (866) (1 438) Таблиця 16.2. 

Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) (тис. грн.) Станом на 

30 червня 2018 року Станом на 30 червня 2017 року три мiсяцi, що закiнчилися 30 червня наростаючим 

пiдсумком з початку року три мiсяцi, що закiнчилися 30 червня наростаючим пiдсумком з початку року 1 

Прибуток до оподаткування 5 574 10 989 4 811 7 981 2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною 

ставкою оподаткування (1 003) (1 978) (866) (1 437) КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): 3 

Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в 

бухгалтерському облiку (10) (10) - (2) 4 Сума витрат з податку на прибуток (1 013) (1 988) (866) (1 438) 

Таблиця 16.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених 

податкових зобов'язань на 30 червня 2018р. (тис. грн.) Залишок на 31 грудня 2017р. Визнанi в прибутках/ 

збитках Залишок на 30 червня 2018р. Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) 

суму оподаткування 1 Основнi засоби та нематерiальнi активи 353 71 424 2 Чистий вiдстрочений податковий 

актив (зобов'язання) 353 71 424 Таблиця 16.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених 

податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань на 30 червня 2017р. (тис. грн.) Залишок на 31 



грудня 2016р. Визнанi в прибутках/ збитках Залишок на 30 червня 2017р. Податковий вплив тимчасових 

рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування 1 Основнi засоби та нематерiальнi активи 155 110 

265 2 Резерви пiд знецiнення активiв 20 (10) 10 3 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 175 

100 275  
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Примiтка 17. Чистий прибуток на одну просту акцiю Таблиця 17.1. Чистий прибуток на одну просту акцiю 

(тис. грн.) Станом на 30 червня 2018 року Станом на 30 червня 2017 року три мiсяцi, що закiнчилися 30 червня 

наростаючим пiдсумком з початку року три мiсяцi, що закiнчилися 30 червня наростаючим пiдсумком з 

початку року 1 Прибуток, що належить власникам простих акцiй банку 4 562 9 002 3 944 6 543 2 Прибуток за 

рiк 4 562 9 002 3 944 6 543 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 20 000 20 000 20 000 16 

912 4 Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцiю (грн.) 0,2281 0,4501 0,1972 0,3869 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 30 червня 2017 року була перерахована ретроспективно вiдповiдно до вимог МСБО 

33.64. Таблиця 17.2. Розрахунок прибутку, що належить власникам простих акцiй банку (тис. грн.) Станом на 

30 червня 2018 року Станом на 30 червня 2017 року три мiсяцi, що закiнчилися 30 червня наростаючим 

пiдсумком з початку року три мiсяцi, що закiнчилися 30 червня наростаючим пiдсумком з початку року 1 

Прибуток за рiк, що належить власникам банку 4 562 9 002 3 944 6 543 2 Нерозподiлений прибуток за рiк 4 562 

9 002 3 944 6 543 3 Прибуток за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих акцiй 4 562 9 002 3 944 6 

543  
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Примiтка 18. Операцiйнi сегменти Таблиця 18.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за три 

мiсяцi, що закiнчилися 30 червня 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 74 513 5 223 7 855 - 87 592 2 Комiсiйнi доходи 13 659 10 992 1 263 25 914 3 Iншi 

операцiйнi доходи 2 327 247 - 2 573 4 Усього доходiв сегментiв вiд зовнiшнiх клiєнтiв 90 499 16 462 9 118 - 116 

080 5 Процентнi витрати (8 171) (20 126) (15) - (28 312) 6 Чистий збиток вiд зменшення корисностi фiнансових 

активiв (17 097) (2 001) (211) - (19 309) 7 Чистий прибуток вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, якi 

облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - 332 - 332 8 Чистий прибуток вiд 

операцiй з iноземною валютою - - - 5 367 5 367 9 Чистий збиток вiд переоцiнки iноземної валюти - - - (360) 

(360) 10 Комiсiйнi витрати - (4 992) (1 584) - (6 576) 11 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (43 839) (7 

975) (4 417) - (56 231) 12 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 21 392 (18 631) 3 223 5 007 10 989 13 

Витрати на податок на прибуток (1 988) (1 988) 14 Прибуток 9 002 Таблиця 18.2. Доходи, витрати та 

результати звiтних сегментiв за шiсть мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 2017р. (тис. грн.) Найменування 

звiтних сегментiв Усього Комерцiйнi банкiвськi операцiї Роздрiбнi банкiвськi операцiї Операцiї на фiнансових 

ринках Iншi сегменти та операцiї 1 Процентнi доходи 60 694 1 622 8 227 - 70 544 2 Комiсiйнi доходи 9 139 6 

439 1 001 - 16 579 3 Iншi операцiйнi доходи 673 189 1 - 862 4 Усього доходiв сегментiв вiд зовнiшнiх клiєнтiв 

70 506 8 250 9 229 - 87 986 5 Процентнi витрати (4 690) (14 521) - - (19 211) 6 Чистий збиток вiд зменшення 

корисностi фiнансових активiв (17 929) (4 788) (2 009) - (24 727) 7 Чистий прибуток вiд операцiй з 

фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - 5 693 

- 5 693 8 Чистий прибуток вiд операцiй з iноземною валютою - - - (3 015) (3 015) 9 Чистий збиток вiд 

переоцiнки iноземної валюти (532) (532) 10 Комiсiйнi витрати - (3 250) (908) - (4 158) 11 Адмiнiстративнi та 

iншi операцiйнi витрати (27 289) (3 193) (3 572) - (34 054) 12 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 20 

598 (17 502) 8 433 (3 547) 7 981 13 Витрати на податок на прибуток - - - (1 438) (1 438) 14 Прибуток - - - - 6 543 

Таблиця 18.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв на 30 червня 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 757 968 65 341 214 142 - 1 

037 451 2 Нерозподiленi активи - - - 201 632 201 632 3 Усього активiв 757 968 65 341 214 142 201 632 1 239 084 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 4 Усього зобов'язань сегментiв 461 107 503 422 - - 964 529 5 Нерозподiленi 

зобов'язання - - - 14 042 14 042 6 Усього зобов'язань 461 107 503 422 - 14 042 978 570 Таблиця 18.4. 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 19. Операцiї з пов'язаними сторонами Станом на 30 червня 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 19.1. – 19.4. наводяться данi за операцiями Банку з пов’язаними 

особами. Таблиця 19.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами: (тис. грн.) Акцiонери банку 



Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Станом на 30 червня 2018 року: 1 Кредити та 

заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка у гривнi 0,01-38 %%) , у т.ч.: 90 39 38 864 1.1 Резерв пiд 

заборгованiсть за кредитами - - (150) 2 Iншi фiнансовi активи 16 - - 3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна 

ставка: у доларах США 1,0-4,2%%; у гривнi – 12,05-14,5%%; у золотi -1%-1,5%) 13 163 896 3 427 4 Iншi 

зобов'язання 17 4 78 Iншi права та зобов'язання 5 Зобов'язання з кредитування 409 352 2 547 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 19.2. 

Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами (тис. грн.) Акцiонери банку Провiдний 

управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Шiсть мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 2018 року: 1 

Процентнi доходи 1 5 3 362 2 Процентнi витрати (88) (21) (31) 3 Комiсiйнi доходи 255 20 36 4 Вiдрахування до 

резерву пiд знецiнення кредитiв (2) 131 44 5 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (249) (1 289) (1 782) 

Шiсть мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 2017 року: 6 Процентнi доходи 4 7 2 130 7 Процентнi витрати (683) 

(25) (103) 8 Комiсiйнi доходи 61 20 34 9 Iншi операцiйнi доходи - - 58 10 Вiдрахування до резерву пiд 

знецiнення кредитiв - (92) (13) 11 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (178) (891) (1 471) Таблиця 19.3. 

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами (тис. грн.) 

Акцiонери банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони Шiсть мiсяцiв, що закiнчилися 30 

червня 2018 року: 1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 1 036 666 29 416 2 Сума 

кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду (991) (755) (10 351) 3 Iншi змiни у складi 

балансової вартостi - 129 (380) Шiсть мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 2017 року: 4 Сума кредитiв, наданих 

пов'язаним сторонам протягом перiоду 669 646 30 353 5 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами 

протягом перiоду (669) (565) (5 123) 6 Iншi змiни у складi балансової вартостi - (92) (54) Таблиця 19.4. 

Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис. грн.) Шiсть мiсяцiв, що закiнчилися 30 червня 2018р. 

2017р. витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 1 Поточнi виплати працiвникам (1 

289) 128 (891) 91 За нарахованими зобов’язаннями облiковуються суми резервiв вiдпусток провiдному 

управлiнському персоналу. Затверджено до випуску та пiдписано «27» липня 2018 року Голова Правлiння С.Б. 

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

 


