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Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. 

Голова Правлiння       Стоянов Сергiй Борисович 

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

М.П. 
20.04.2012 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2011 рік  

1. Загальні відомості 

1.1. Повне найменування емітента 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 21322127 

1.4. Місцезнаходження емітента 49054, мiсто Днiпропетровськ, проспект Кiрова, 46 

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0562387660 0562323673 

1.6. Електронна поштова адреса емітента bank@radabank.com.ua 

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 20.04.2012 

 (дата) 

2.2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Державної комiсiї з цінних паперів та 

фондового ринку № 77 
  

24.04.2012 

 
(номер та найменування офіційного друкованого 

видання) 
  (дата) 

2.3. Річна інформація розміщена на сторінці http://www.radabank.com.ua 
в мережі 

Інтернет 03.05.2012 

  (адреса сторінки)   (дата) 
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Зміст 

1. Основні відомості про емітента: 

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X 

б) інформація про державну реєстрацію емітента X 

в) банки, що обслуговують емітента X 

г) основні види діяльності X 

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств X 

е) інформація про рейтингове агентство  

є) інформація про органи управління емітента  

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 

(розміру часток, паїв) 
X 

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X 

4. Інформація про посадових осіб емітента: 

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

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X 

6. Інформація про загальні збори акціонерів X 

7. Інформація про дивіденди  

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

9. Відомості про цінні папери емітента: 

а) інформація про випуски акцій емітента X 

б) інформація про облігації емітент  

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

г) інформація про похідні цінні папери  

ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду  

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів  

10. Опис бізнесу X 

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента: 

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

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

в) інформація про зобов'язання емітента X 
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г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції  

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів  

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду 
X 

14. Інформація про стан корпоративного управління X 

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
 

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після 

змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 

періоду 

 

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

нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
 

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду 
 

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні 

активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 
 

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів 

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

іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 

 

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

20. Основні відомості про ФОН  

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

24. Правила ФОН  

25. Річна фінансова звітність X 

26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для 

акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) 
X 

27. Аудиторський висновок X 

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності 
 

29. 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) 
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30. Примітки 

1. е ) Iнформацiя про рейтингове агенство: рейтингова оцiнка в 2011 роцi Банком не 

замовлялася. 

1. є ) Iнформацiя про органи управлiння емiтента: не заповнюють емiтенти - 

акцiонернi товариства, згiдно з пунктом 1.5 глави 2 роздiлу V Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням Державної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006р. №1591 (далi - 

Положення). 

7. Iнформацiя про дивiденди - не надається, оскiльки протягом звiтного перiоду 

дивiденди Банком не виплачувались. 

9. б) Iнформацiя про облiгацiї емiтента: Банк не здiйснював випуску облiгацiй у 2011 

роцi. 

9. в) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом: iншi цiннi папери, емiсiя 

яких пiдлягає реєстрацiї, у 2011 роцi Банком не випускались. 

9. г) Iнформацiя про похiднi цiннi папери: протягом звiтного перiоду Банк не випускав 

i не розмiщував похiдних цiнних паперiв. 

9. ґ) Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду: протягом 

звiтного перiоду Банк не здiйснював викупу власних акцiй. 

9. д) Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв: протягом звiтного 

перiоду бланки сертифiкатiв цiнних паперiв Банком не замовлялись i сертифiкати 

цiнних паперiв не видавались. 

11. б) Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента: згiдно з пунктом 1.15 глави 

2 роздiлу V Положення iнформацiя щодо вартостi чистих активiв не надається 

оскiльки емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть. 

11. г) 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. 

11. г) Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається оскiльки Банк 

не здiйснює дiяльнiсть у сферi матерiального виробництва та торгiвлi. 

12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних 

паперiв не розкривається, тому що гарантiї третiми особами щодо виконання 

зобов'язань Банку щодо випускiв боргових цiнних паперiв не надавались. 

15-24. Iнформацiя за п.п.15-24 не надається тому, що у звiтному перiодi випускiв 

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

28. Фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерськоє 

звiтностi Банк не складав. Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена у 

вiдповiдностi з Iнструкцiєю про порядок складання та оприлюднення фiнансової 

звiтностi банкiв України, що затверджена постановою Правлiння Нацiонального банку 

України вiд 27 грудня 2007 року №480 iз змiнами та доповненнями. 

29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що випускiв цiльових 

облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi у 

звiтному роцi не здiйснювалось. 
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3. Основні відомості про емітента 

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 

3.1.1. Повне найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ 

БАНК "РАДАБАНК" 

3.1.2. Скорочене найменування (за 

наявності) 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

3.1.4. Поштовий індекс 49054 

3.1.5. Область, район  - 

3.1.6. Населений пункт мiсто Днiпропетровськ 

3.1.7. Вулиця, будинок проспект Кiрова, 46 

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 

3.2.1. Серія і номер свідоцтва Серiя А01 №054657 

3.2.2. Дата державної реєстрації 03.12.1993 

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської ради 

3.2.4. Зареєстрований статутний 

капітал (грн.) 

120 000 000.00 

3.2.5. Сплачений статутний капітал 

(грн.) 

120 000 000.00 

3.3. Банки, що обслуговують емітента 

3.3.1. Найменування банку (філії, 

відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

Управлiння Нацiонального банку України в Днiпропетровськiй 

областi 

3.3.2. МФО банку 305006 

3.3.3. Поточний рахунок 32001102600 

  

3.3.4. Найменування банку (філії, 

відділення банку), який обслуговує 

емітента за поточним рахунком у 

іноземній валюті 

ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК" 

3.3.5. МФО банку 300670 

3.3.6. Поточний рахунок 1600800015550 

3.4. Основні види діяльності 

65.12.0 Iнше грошове посередництво 

- - 

- - 
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3.5. 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 
безстроково 

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 фондовому ринку - 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: дилерська 

дiяльнiсть 

АВ 

№493445 
04.11.2009 

Державна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондофого 

ринку 

04.11.2014 

Опис 

На пiдставi Лiцензiї Серiя АВ №493445 вiд 

04.11.2009р., виданої Державною комiсiїю 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. Пiсля закiнчення 

термiну дiї лiцензiї Банк має намiр отримати нову 

лiцензiю Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку та продовжити професiйну 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами на 

фондовому ринку. 

  

Валютнi операцiї 166 14.11.2011 
Нацiональний 

банк України 
безстроково 

Опис 

На пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення 

валютних операцiй №166 вiд 14.11.2011р., виданої 

Нацiональним Банком України, Банк здiйснює 

валютнi операцiї згiдно з Додатком до Генеральної 

лiцензiї на здiйснення валютних операцiй №166 вiд 

14.11.2011р. Банк має намiр i надалi продовжувати 

здiйснення валютних операцiй у вiдповiдностi до 

отриманої Генеральної лiцензiї з дотриманням 

встановлених законодавством України i 

Нацiональним банком України вимог щодо 

проведення зазначених у нiй валютних операцiй 

  

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.  
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3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств 

Найменування 

об'єднання 
Місцезнаходження об'єднання 

Асоцiацiя українських 

банкiв (АУБ) 
Україна, 02660, м. Київ, вул. М.Раскової, 15 

Опис 

Асоцiацiя українських банкiв (АУБ) (далi - Асоцiацiя) створена в 1990р. як 

всеукраїнська недержавна, незалежна, добровiльна, некомерцiйна органiзацiя. 

АУБ об'єднує дiючi в Українi комерцiйнi банки та представляє їх системнi 

iнтереси у вiдносинах з Нацiональним банком, Верховною Радою, 

Адмiнiстрацiєю Президента, Кабiнетом Мiнiстрiв, Державною податковою 

адмiнiстрацiєю, Верховним судом України, iншими державними та 

недержавними установами та органiзацiями. Асоцiацiя дiє на основi Закону 

України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв 

України та Статуту Асоцiацiї. Вона є правонаступницею Асоцiацiї 

комерцiйних та кооперативних банкiв УРСР. Асоцiацiя створена для сприяння 

розвитку банкiвської системи України, представництва iнтересiв своїх членiв 

у органах державної влади та управлiння, захисту прав банкiв, забезпечення 

зв'язкiв з громадськiстю, закордонними банками та їх об'єднаннями. Асоцiацiя 

є недержавна, незалежна, добровiльна, некомерцiйна органiзацiя, що об'єднує 

українськi банки та банкiвськi об'єднання (далi - банки). Асоцiацiя є 

юридичною особою, має свiй баланс, печатку, штамп, символiку, вiдкриває 

рахунки в банку. Асоцiацiя володiє вiдокремленим майном на правi власностi, 

може вiд свого iменi набувати прав i нести обов'язки, бути позивачем i 

вiдповiдачем у судових органах. 

Банк є членом Асоцiацiї з 26.06.2003р. 

Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член Асоцiацiї. Членство в 

Асоцiацiї не накладає на її членiв нiяких обмежень щодо комерцiйної, 

громадської та будь-якої iншої дiяльностi, що не заборонена законом. 

  

Асоцiацiя "Днiпровський 

Банкiвський Союз" 
Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, пр. Карла Маркса, 60 , офiс 519 

Опис 

Асоцiацiя "Днiпровський Банкiвський Союз" (далi - Союз) - добровiльне 

об'єднання банкiв та iнших юридичних осiб, зареєстрованих у вiдповiдностi 

до чинного законодавства. Союз створено на пiдставi закону України "Про 

банки та банкiвську дiяльнiсть", закону України "Про пiдприємства в 

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

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

Цивiльного Кодексу України на всiй територiї України та за її межами. Союз 

здiйснює свою дiяльнiсть у взаємодiї з органами державної влади, мiсцевого 

самоврядування, суспiльними та iншими органiзацiями, установами та 

пiдприємствами, в тому числi i мiжнародними. Дiяльнiсть Союзу фiнансується 

за рахунок вступних i членських внескiв, благодiйної допомоги та iнших 

джерел. Союз є неприбутковою органiзацiєю, утворений лише як договiрне 

об'єднання, яке не є господарським товариством чи пiдприємством. Метою 

Союзу є створення умов для реалiзацiї статутних цiлей та задач учасникiв 

Союзу. Союз не допускає можливостi здiйснення вирiшального впливу на 

господарську дiяльнiсть учасникiв або погодження їх конкурентної поведiнки. 

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

органах державної влади, суспiльних, а також в iнших органiзацiях, установах 

та пiдприємствах як в Українi, так i за кордоном; - формування професiйної 

цiлiсностi та етики, спираючись на фундаментальнi основи добросовiсної 

конкуренцiї; - сприяння банкам в проведеннi (реалiзацiї) фiнансових програм, 

координацiя господарської дiяльностi учасникiв без права втручання в їх 

виробничу й комерцiйну дiяльнiсть, прийняття управлiнських рiшень; - 

органiзацiйне забезпечення спiльних довготермiнових програм; - створення 

ефективної системи iнформацiйного забезпечення та впровадження нових 
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банкiвських технологiй; - вирiшення взаємних претензiй за допомогою 

постiйно дiючого Третейського суду, утвореного в межах Союзу; - участь в 

розробцi та суспiльнiй експертизi законодавчих та iнших нормативних актiв 

про банкiвську дiяльнiсть. З метою досягнення намiчених цiлей Союз 

здiйснює: - захист прав та iнтересiв учасникiв Союзу в органах державної 

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

як в Українi, так i за кордоном; - узгоджує свою дiяльнiсть з Нацiональним 

банком України, представляє iнтереси Союзу в органах державної влади та 

мiсцевого самоврядування з питань нормативно-правового врегулювання 

загальних засад функцiонування на ринку банкiвських послуг; - роз'яснює цiлi 

Союзу шляхом органiзацiї лекцiй, дискусiй, семiнарiв i конференцiй, виступiв 

у засобах масової iнформацiї, надання консультацiй, залучення мiсцевих i 

закордонних спецiалiстiв-консультантiв; - формує систему професiйної 

пiдготовки учасникiв, регулярно публiкує iнформацiю про роботу Союзу та її 

учасникiв, про галузевi проблеми, iноземний досвiд; - розповсюджує 

передовий досвiд використання ефективних технологiй, впровадження заходiв 

зниження витрат, тощо; - органiзовує аналiтичну роботу з питань 

менеджменту та маркетингу на ринку банкiвських послуг i розповсюджує 

результати цих робiт серед учасникiв Союзу; - надає методичну допомогу 

учасникам пiд час усунення недолiкiв у роботi чи пiдвищення квалiфiкацiї 

працiвникiв учасникiв Союзу; - органiзує симпозiуми, семiнари, виставки, 

обмiн досвiдом роботи, сприяє встановленню дiлових контактiв; - здiйснює 

iнформацiйно-методичне обслуговування банкiв - учасникiв Союзу та iнших 

банкiвських установ на договiрних засадах або на пiдставi рiшень керiвного 

органу; - здiйснює рекламно-видавницьку дiяльнiсть, спрямовану на 

виконання статутних задач; - ознайомлює громадськiсть з дiяльнiстю банкiв, 

їх роллю в економiчному життi України, зберiгаючи при цьому комерцiйну 

таємницю; - спiвпрацює з вiтчизняними, зарубiжними банкiвськими союзами, 

асоцiацiями, якi входять в коло iнтересiв Союзу; - сприяє створенню умов для 

виходу учасникiв на закордоннi ринки. 

Банк є членом Союзу з 16.04.1998р. 

Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член Союзу. 

  

Саморегулiвна органiзацiя 

Асоцiацiя "Українськi 

Фондовi Торговцi" 

Україна, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30 

Опис 

Саморегулiвна органiзацiя на ринку цiнних паперiв - Асоцiацiя "Українськi 

Фондовi Торговцi" (до 17.03.2009р. - Асоцiацiя "Регiональний Фондовий 

Союз") (далi - Асоцiацiя) була заснована 14 грудня 2004р. та здiйснює свою 

дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв на пiдставi Cвiдоцтва про реєстрацiю 

об'єднання як саморегулiвної органiзацiї, що видано ДКЦПФР 14 червня 

2005р. №16. Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" створена 12.03.2009 р. 

шляхом консолiдацiї трьох СРО (СРО "Регiональний Фондовий Союз", СРО 

ВАТ "Київська Мiжнародна Фондова Бiржа", СРО ЗАТ "Українська Фондова 

Бiржа") на перших Загальних зборах Асоцiацiї. Асоцiацiя є вiдкритим 

добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних 

паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами. Основними напрямками 

дiяльностi Асоцiацiї є: - забезпечення високого професiйного рiвня 

провадження дiяльностi учасникiв на ринку; - захист прав та законних 

iнтересiв членiв СРО, професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв; - 

посилення дiєвостi саморегулювання на фондовому ринку шляхом 

розширення повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї; - активний 

захист iнтересiв членiв Асоцiацiї шляхом нормативних iнiцiатив, що 

спрямованi на забезпечення стабiльного розвитку та модернiзацiї 

iнфраструктури вiтчизняного фондового ринку, надання конкурентних 

переваг за рахунок автоматизацiї дiяльностi, представництва членiв у 

вiдносинах з органами державної влади; - створення нормативних, 

технологiчних та органiзацiйних умов для максимального залучення на ринок 

iнвесторiв - фiзичних осiб, для розвитку рiтейлової складової ринку цiнних 
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паперiв. Дiяльнiсть Асоцiацiї грунтується на принципах: добровiльностi 

вступу та свободи виходу з Асоцiацiї, рiвноправностi членiв Асоцiацiї, 

самоврядування, iнформацiйної вiдкритостi. 

Банк є членом Асоцiацiї з 23.09.2008р. 

Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член Асоцiацiї. 

  

Фонд гарантування вкладiв 

фiзичних осiб 
Україна, 01034, м. Київ, вул. Ярославiв Вал, 32А 

Опис 

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

захисту прав фiзичних осiб - вкладникiв комерцiйних банкiв", яким було 

затверджене Положення про порядок створення Фонду гарантування вкладiв 

фiзичних осiб (далi - Фонд), формування та використання його коштiв. 20 

вересня 2001 року Верховна Рада України прийняла Закон України "Про Фонд 

гарантування вкладiв фiзичних осiб", який набув чинностi 24 жовтня 2001 

року. Фонд є державною, спецiалiзованою установою, яка виконує функцiї 

державного управлiння у сферi гарантування вкладiв фiзичних осiб. 

Основною метою дiяльностi Фонду в Українi є захист прав та iнтересiв 

фiзичних осiб - вкладникiв банкiв, фiлiй iноземних банкiв. Керiвним органом 

Фонду є адмiнiстративна рада, яка формується шляхом делегування до її 

складу двох представникiв Кабiнету Мiнiстрiв Українi, двох представникiв 

Нацiонального банку Українi та одного представника асоцiацiї банкiв. Фонд 

гарантує вклади громадян, якi розмiщенi в учасниках (тимчасових учасниках) 

Фонду в нацiональнiй та iноземнiй валютi, включаючи вiдсотки, в розмiрi 

вкладiв, але не бiльше 150 000 грн. по вкладах у кожному банку, фiлiї 

iноземного банку на день настання недоступностi вкладiв. 

Банк є учасником Фонду з 02.09.1999р. 

Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Учасник Фонду. 

  

Асоцiацiя "Українська 

Нацiональна Група Членiв 

та Користувачiв СВIФТ 

"УкрСВIФТ" 

Україна, 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 21-а 

Опис 

Українська Нацiональна група Членiв та Користувачiв СВIФТ iснує з 1993 

року. Реєстрацiя юридичної особи в формi Асоцiацiї УкрСВIФТ вiдбулася в 

червнi 2004 року. Асоцiацiя об'єднує членiв та користувачiв мiжнародної 

системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є незалежною 

асоцiацiєю з неприбутковим статусом. Головним органом Асоцiацiї є Загальнi 

збори. Керування дiяльнiстю Асоцiацiї вiдбувається Радою УкрСВIФТ, до 

якої входять представники членiв та користувачiв СВIФТ на Українi. Поточна 

дiяльнiсть Асоцiацiї здiйснюється Виконавчою дирекцiєю УкрСВIФТ. 

Членами асоцiацiї на сьогоднiшнiй день є 127 українських фiнансових 

установ.  

Банк є членом Асоцiацiї з 20.10.2011р. 

Позицiя емiтента в структурi об'єднання - Член Асоцiацiї. 
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4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної особи засновника 

та/або учасника 

Код за 

ЄДРПОУ 

засновника 

та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та 

найменування органу, який 

видав паспорт* 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної кількості) 

Городницький Володимир Iгоревич н/д н/д н/д 49.830000000000  

Городницька Тетяна Iгорiвна н/д н/д н/д 25.160000000000  

Городницький Iгор Зiновiйович н/д н/д н/д 22.010000000000  

Сисенко Вадим Анатолiйович н/д н/д н/д 1.500000000000  

Усаненко Олег Михайлович н/д н/д н/д 1.500000000000  

Усього 100.000000000000  

* Не обов'язково для заповнення.  

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці 

За станом на 31 грудня 2011 року штатна кiлькiсть працiвникiв Банку складала 120 осiб (в т.ч. працюючих 

на умовах неповного робочого часу - 4 особи, працюючих за сумiсництвом - 1 особа). 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за перiод с початку року склала - 62 особи, за грудень 

2011 - 102 особи. 

Фонд оплати працi штатних працiвникiв у 2011 роцi збiльшився вiдносно попереднього року на 

412,5 тис.грн. та склав 4 860,5 тис.грн. 

Банк на протязi 2011 року сприяв пiдвищенню рiвня квалiфiкацiї своїх працiвникiв шляхом: - забезпечення 

участi у семiнарах, що органiзовувались Нацiональним центром пiдготовки банкiвських працiвникiв 

України; - проведення навчання силами працiвникiв Банку, що приймали участь у семiнарах та проходили 

курси пiдвищення квалiфiкацiї; - навчання керiвниками структурних пiдроздiлiв своїх пiдлеглих в процесi 

роботи.  

6. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

6.1.1. Посада Голова Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Стоянов Сергiй Борисович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 
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6.1.4. Рік народження** 1964 

6.1.5. Освіта** Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Член Правлiння, Тимчасово виконуючий обов'язки Голови 

Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

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

пiдставi рiшення Комiсiї Нацiонального банку України з питань 

нагляду та регулювання дiяльностi банкiв № 676 вiд 

18.11.2011р. про погодження Голови Правлiння ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", доведеного у Листi Нацiонального банку 

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

вiд 25.11.2011р.) було призначено з 25.11.2011р. Члена 

Правлiння, Тимчасово виконуючого обов'язки Голови 

Правлiння Стоянова Сергiя Борисовича на посаду Голови 

Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Голова Правлiння Банку керує дiяльнiстю Правлiння i несе 

персональну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на 

Правлiння завдань, несе вiдповiдальнiсть перед Банком за 

збитки, завданi йому своїми дiями (бездiяльнiстю) у 

вiдповiдностi до чинного законодавства України. Голова 

Правлiння має право без доручення (довiреностi) здiйснювати 

дiї вiд iменi Банку. Голова Правлiння: - видає накази та 

розпорядження з питань дiяльностi Банку; - розпоряджається 

згiдно з чинним законодавством та у межах визначеної цим 

Статутом компетенцiї майном та коштами Банку; - представляє 

Банк у всiх органiзацiях як в Українi, так i за її межами, видає 

довiреностi; - за умови погодження з Наглядовою радою 

затверджує штатний розклад Банку, встановлює посадовi 

оклади працiвникiв Банку; - в установленому порядку 

призначає на посади та звiльняє працiвникiв Банку, матерiально 

i морально заохочує працiвникiв, якi вiдзначились, накладає 

дисциплiнарнi стягнення; - затверджує положення про 

структурнi пiдроздiли Банку; - розподiляє обов'язки мiж 

заступниками та членами Правлiння; - виконує iншi обов'язки i 

функцiї за дорученням Загальних зборiв акцiонерiв та 

Наглядової ради Банку; - доручає виконання окремих питань 

своєї компетенцiї заступникам, членам Правлiння чи 

керiвникам пiдроздiлiв. Голова Правлiння є сертифiкованим 

Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

фахiвцем i має право здiйснювати професiйну дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами на фондовому ринку України. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не 

виплачувалась. 

Призначений на посаду Голови Правлiння Банку замiсть, 

переведеного на посаду Заступника Голови Правлiння 

Данiльяна Вячеслава Альбертовича. 

Змiна Голови Правлiння вiдбулась у зв'язку iз змiною складу 

акцiонерiв Банку. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: начальник 

вiддiлу кореспондентських вiдносин, начальник управлiння 

клiрингових розрахункiв, начальник управлiння мiжнародних 

розрахункiв, заступник Голови Правлiння - начальник 

управлiння мiжнародних розрахункiв, заступник Голови 

Правлiння, виконуючий обов'язки Голови Правлiння, Голова 

Правлiння, перший заступник Голови Правлiння, заступник 

Голови Правлiння - член Правлiння ПУБЛIЧНОГО 
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АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ 

КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "НОВИЙ", м. Днiпропетровськ, 

Україна. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

6.1.1. Посада Заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Данiльян Вячеслав Альбертович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 1953 

6.1.5. Освіта** Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 18 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Голова Правлiння 

6.1.8. Опис Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке 

вiдбулося 28.09.2011 р. було прийнято рiшення про змiну 

складу Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол засiдання 

№ 51 вiд 28.09.2011 р.), а саме: Данiльяна Вячеслава 

Альбертовича призначено з 29.09.2011 р. членом Правлiння та 

на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" у зв'язку з поданням ним особистої заяви про 

переведення на посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Приймає участь у роботi Правлiння та вирiшеннi питань 

дiяльностi Банку. Права та обов'язки членiв Правлiння Банку 

визначаються чинним законодавством, Статутом Банку та 

Положенням про Правлiння Банку, а також контрактом, що 

укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку 

контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, 

уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Несе 

персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку його 

хибними рiшеннями. Правлiння дiє на пiдставi Положення, 

затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Банку. 

Правлiння Банку: - попередньо обговорює всi питання, якi 

необхiдно розглянути на Загальних зборах акцiонерiв чи на 

засiданнi Наглядової ради, готує по них необхiднi документи, 

органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, 

Наглядової ради; - розглядає результати дiяльностi Банку, 

питання органiзацiї кредитування, розрахункiв, 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами 

та iншi питання дiяльностi Банку; - затверджує правила, 

процедури та iншi внутрiшнi документи Банку; - за умови 

погодження з Наглядовою радою визначає органiзацiйну 

структуру Банку; - затверджує умови цивiльно-правових, 

трудових договорiв, що укладатимуться з керiвниками дочiрнiх 

пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; - забезпечує 

дотримання законодавства в Банку, його вiдокремлених 

пiдроздiлах; - вирiшує питання добору, розмiщення, пiдготовки 

та перепiдготовки персоналу; - розглядає проекти наказiв, 

положення про пiдроздiли та приймає по них рiшення; - 

розглядає матерiали перевiрок i ревiзiй, звiти керiвникiв 
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пiдроздiлiв Банку, та приймає по них рiшення; - розглядає 

баланси Банку та звiти керiвникiв структурних пiдроздiлiв 

Банку; - вирiшує iншi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що 

вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та 

Наглядової ради. Правлiння правомочне приймати рiшення, 

якщо на його засiданнi присутнi не менше 1/2 його складу. 

Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв вiд 

кiлькостi присутнiх його членiв. У випадку однакової кiлькостi 

голосiв, голос Голови Правлiння Банку є вирiшальним. У 

випадку незгоди з рiшенням Правлiння його члени можуть 

довести свою думку Загальним зборам акцiонерiв чи Наглядовiй 

радi Банку. Рiшення Правлiння оформлюються протоколом за 

пiдписом його Голови. Курирує пiдпорядкованi йому пiдроздiли 

Банку: - Управлiння грощового обiгу; - Управлiння карткових 

та депозитних продуктiв фiзичних осiб; - Казначейство; - 

Управлiння мiжбанкiвських операцiй; - Вiддiл депозитарної 

дiяльностi зберiгача цiнних паперiв; - Адмiнiстративно - 

господарський вiддiл. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не 

виплачувалась. 

Переведений на посаду Заступника Голови Правлiння Банку у 

зв'язку iз змiною складу акцiонерiв Банку за власним бажанням. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

Стаж керiвної роботи - 18 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: Заступник 

Начальника вiддiлу кореспондентських вiдносин, Завiдуючий 

вiддiлом кореспондентських вiдносин, Заступник Начальника 

управлiння мiжнародних розрахункiв АКБ "НОВИЙ" 

м.Днiпропетровськ; Заступник Голови Правлiння АБ "АГРОС", 

м.Хмельницький; член Правлiння, Заступник Голови Правлiння, 

Голова Правлiння ЗАТ АБ "Радабанк", м.Днiпропетровськ. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

6.1.1. Посада Заступник Голови Правлiння, член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Кухарев Володимир Валентинович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 1960 

6.1.5. Освіта** Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "IнтерКредитБанк", Голова Правлiння. 

6.1.8. Опис Наглядовою Радою ПАТ "АБ "РАДАБАНК", на засiданнi, яке 

вiдбулося 01.11.2011 р. було прийнято рiшення про змiну 

складу Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол засiдання 

Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" № 58 вiд 01.11.2011 

р.), а саме: призначено з 01.11.2011 р. громадянина України 

Кухарева Володимира Валентиновича членом Правлiння та на 

посаду Заступника Голови Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Приймає участь у роботi Правлiння та вирiшеннi питань 
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дiяльностi Банку. Права та обов'язки членiв Правлiння Банку 

визначаються чинним законодавством, Статутом Банку та 

Положенням про Правлiння Банку, а також контрактом, що 

укладається з кожним членом Правлiння. Вiд iменi Банку 

контракт пiдписує голова Наглядової ради чи особа, 

уповноважена на таке пiдписання Наглядовою радою. Несе 

персональну вiдповiдальнiсть за збитки, завданi Банку його 

хибними рiшеннями. Правлiння дiє на пiдставi Положення, 

затвердженого Загальними зборами акцiонерiв Банку. 

Правлiння Банку: - попередньо обговорює всi питання, якi 

необхiдно розглянути на Загальних зборах акцiонерiв чи на 

засiданнi Наглядової ради, готує по них необхiднi документи, 

органiзовує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, 

Наглядової ради; - розглядає результати дiяльностi Банку, 

питання органiзацiї кредитування, розрахункiв, 

зовнiшньоекономiчної дiяльностi, роботи з цiнними паперами 

та iншi питання дiяльностi Банку; - затверджує правила, 

процедури та iншi внутрiшнi документи Банку; - за умови 

погодження з Наглядовою радою визначає органiзацiйну 

структуру Банку; - затверджує умови цивiльно-правових, 

трудових договорiв, що укладатимуться з керiвниками дочiрнiх 

пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв Банку; - забезпечує 

дотримання законодавства в Банку, його вiдокремлених 

пiдроздiлах; - вирiшує питання добору, розмiщення, пiдготовки 

та перепiдготовки персоналу; - розглядає проекти наказiв, 

положення про пiдроздiли та приймає по них рiшення; - 

розглядає матерiали перевiрок i ревiзiй, звiти керiвникiв 

пiдроздiлiв Банку, та приймає по них рiшення; - розглядає 

баланси Банку та звiти керiвникiв структурних пiдроздiлiв 

Банку; - вирiшує iншi питання дiяльностi Банку, крiм тих, що 

вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та 

Наглядової ради. Правлiння правомочне приймати рiшення, 

якщо на його засiданнi присутнi не менше 1/2 його складу. 

Рiшення Правлiння приймається простою бiльшiстю голосiв вiд 

кiлькостi присутнiх його членiв. У випадку однакової кiлькостi 

голосiв, голос Голови Правлiння Банку є вирiшальним. У 

випадку незгоди з рiшенням Правлiння його члени можуть 

довести свою думку Загальним зборам акцiонерiв чи Наглядовiй 

радi Банку. Рiшення Правлiння оформлюються протоколом за 

пiдписом його Голови. Курирує пiдпорядкованi йому пiдроздiли 

Банку: - Операцiйний департамент; - Департамент активно - 

пасивних операцiй; - Управлiння методологiї банкiвських 

технологiй; - Управлiння розвитку та координацiї роботи 

вiддiлень; - Вiддiл фiнансового монiторингу. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не 

виплачувалась. 

Призначений на посаду Заступника Голови Правлiння Банку 

замiсть, вiдкликаного зi складу Правлiння ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" та звiльненого з посади Заступника Голови 

Правлiння з економiчної безпеки Дiденка Миколи 

Олексiйовича. Змiна Заступника Голови Правлiння вiдбулась у 

зв'язку iз змiною складу акцiонерiв Банку. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: економiст, 

Завiдуючий вiддiлом валютних операцiй, Заступник начальника 

управлiння мiжнародних розрахункiв-начальник вiддiлу 

валютних операцiй та мiжнародних розрахункiв АКБ 

"НОВИЙ", м. Днiпропетровськ; Начальник валютного 

управлiння АБ "Класик", м. Днiпропетровськ; Заступник 

начальника управлiння мiжнародних розрахункiв, Заступник 
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Голови Правлiння, Начальник департаменту супроводження 

банкiвських операцiй, Начальник операцiйного управлiння АКБ 

"НОВИЙ", м.Днiпропетровськ; Фiнансовий директор ТОВ 

"Iндустрiал-Груп", м. Днiпропетровськ. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

6.1.1. Посада Головний бухгалтер, член Правлiння 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Ахе Андрiй Тайвович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 1968 

6.1.5. Освіта** Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 17 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Тимчасово виконуючий обов'язки 

Головного бухгалтера, член Правлiння. 

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

25.11.2011 р., на пiдставi рiшення Комiсiї Нацiонального банку 

України з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв № 

677 вiд 18.11.2011 р. про погодження Головного бухгалтера 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", доведеного у Листi Нацiонального 

банку України № 41-47/5941-14098 вiд 22.11.2011 р. (вхiдний № 

1563 вiд 25.11.2011 р.) було призначено з 25.11.2011 р. члена 

Правлiння, Тимчасово виконуючого обов'язки Головного 

бухгалтера ПАТ "АБ "РАДАБАНК" Ахе Андрiя Тайвовича на 

посаду Головного бухгалтера ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Головний бухгалтер забезпечує підтримання єдиних 

методологічних засад бухгалтерського обліку в Банку та 

контроль за рацiональним, економiчним використанням 

матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. Основним 

завданням Головного бухгалтера є: 

- дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського 

облiку; 

- органiзацiя контролю за вiдображенням в облiку всiх операцiй, 

якi здiйснюються Банком; 

- складання i подання у встановленi строки податкової та 

фiнансової звiтностi. 

У вiдповiдностi до основних завдань на Головного бухгалтера 

покладаються такi обов'язки: 

- здiйснення загального керiвництва службою бухгалтерського 

облiку; 

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

регламентують правила бухгалтерського облiку та операцiйної 

дiяльностi Банку; 

- участь у розробцi типових договорiв Банку; 

- пiдтримання застосування єдиних правил бухгалтерського 

облiку у всiх пiдроздiлах Банку; 

- органiзацiя контролю за своєчасним та повним вiдображенням 

в облiку всiх виконаних операцiй Банку; 

- органiзацiя перевiрки стану бухгалтерського облiку у 

пiдроздiлах Банку шляхом органiзацiї проведення послiдуючого 

бухгалтерського контролю; 
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- органiзацiя зберiгання бухгалтерських документiв Банку до 

передачi їх до архiву; 

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

вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв 

Банку, крiм розгляду матерiалiв нестач грошових коштiв, як що 

винну особу визначено та вона компенсує суму нестачi; 

- органiзацiя складання та своєчасного подання фiнансової та 

податкової звiтностi Банку. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не 

виплачувалась. 

Призначений на посаду Головного бухгалтера, Члена Правлiння 

Банку замiсть, вiдкликаної зi складу Правлiння ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" та звiльненої з посади Головного бухгалтера 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" Перехрест Галини Миколаївни у 

зв'язку з поданням нею особистої заяви про звiльнення. Змiна 

Головного бухгалтера вiдбулась у зв'язку iз змiною складу 

акцiонерiв Банку. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

Стаж керiвної роботи - 17 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: бухгалтер, 

заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер 

Синельниковського фiлiалу АКБ "НОВИЙ", м. 

Днiпропетровськ, Україна; заступник головного бухгалтера, 

Головний бухгалтер ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 

"НОВИЙ", м. Днiпропетровськ, Україна. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

6.1.1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Усик Вiктор Iванович 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 1952 

6.1.5. Освіта** Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 31 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", Радник Голови Правлiння. 

6.1.8. Опис Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiд 23.09.2011р. призначено Усика Вiктора 

Івановича (представник акціонера Городницького Володимира 

Ігоревича) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Ревiзiйна комiсiя: - контролює дотримання Банком 

законодавства України i нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України; - складає висновки по рiчних 

звiтах та балансах, розглядає звiти внутрiшнiх та зовнiшнiх 

аудиторiв. Без висновку Ревiзiйної комiсiї Загальнi збори 

акцiонерiв не вправi затверджувати фiнансовий звiт Банку; - 

доповiдає Загальним зборам акцiонерiв чи Наглядовiй радi 

Банку про результати перевiрок i ревiзiй; - розглядає звiти 
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внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї 

Загальним зборам акцiонерiв; - має право залучати до ревiзiй та 

перевiрок зовнiшнiх та внутрiшнiх експертiв i аудиторiв; - 

вносить на Загальнi збори акцiонерiв або Наглядовiй радi Банку 

пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї 

Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i 

стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. Голова 

Ревiзiйної комiсiї обирається Загальними зборами акцiонерiв 

Банку. Голова Ревiзiйної комiсiї може бути переобраний у будь-

який час за рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку. Голова 

Ревiзiйної комiсiї складає План роботи Ревiзiйної комiсiї, 

розподiляє обов'язки серед її членiв та керує їх роботою. 

Вказiвки Голови Ревiзiйної комiсiї з органiзацiйних питань 

(зокрема про необхiднiсть та строки проведення перевiрки 

фiнансово-господарської дiяльностi Банку) обов'язковi для 

членiв Ревiзiйної комiсiї. Голова Ревiзiйної комiсiї не має права 

впливати на висновки члена Ревiзiйної комiсiї, якi робляться за 

наслiдками проведеної перевiрки. Рiшення Ревiзiйної комiсiї 

приймаються бiльшiстю голосiв членiв Ревiзiйної комiсiї, що 

брали участь в засiданнi. Кожен член Ревiзiйної комiсiї володiє 

одним голосом. При рiвностi голосiв голос Голови Ревiзiйної 

комiсiї є вирiшальним. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не 

виплачувалась. 

Призначений на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Банку замiсть 

звiльненого з цiєї посади Ковкути Андрiя Олеговича. 

Змiна Голови Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

вiдбулась згiдно рiшення позачергових Загальних зборiв 

акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" вiд 23.09.2011р. у зв'язку зi 

змiнами у складi акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

Стаж керiвної роботи - 31 рiк. 

Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: 

Генеральний директор МП Брокерський дiм "Юг", 

м.Днiпропетровськ; Директор ТОВ Фiрма "Марка", 

м.Днiпропетровськ; Генеральний директор АТII Футбольний 

клуб "Днiпро", м.Днiпропетровськ; Заступник Директора-

начальника вiддiлу по роботi з цiнними паперами ЦФ АКБ 

"ЮГТОКОБАНК", Начальник Управлiння фондових операцiй, 

Заступник Голови Правлiння - начальник управлiння цiнних 

паперiв АКБ "ЮГТОКОБАНК" (АКБ "ПРЕМ'ЄРБАНК"), 

м.Днiпропетровськ; Начальник Управлiння фондових операцiй, 

Заступник Голови Правлiння - начальник управлiння фондових 

операцiй АКБ "ПРИЧОРНОМОР'Я", м.Днiпропетровськ; 

Заступник Голови Правлiння, Голова Правлiння ВАТ "КБ 

"ПРИЧОРНОМОР'Я", м.Днiпропетровськ; Заступник 

начальника Управлiння Нацiонального банку України в 

Днiпропетровськiй областi, Заступник начальника Управлiння - 

начальник вiддiлу готiвкового обiгу i касових операцiй 

Нацiонального банку України в Днiпропетровськiй областi. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

6.1.1. Посада Голова Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Городницька Тетяна Iгорiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи д/н д/н д/н 
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(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

6.1.4. Рік народження** 1975 

6.1.5. Освіта** Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 3 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Арбат на Московськiй", Заступник директора 

6.1.8. Опис Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiд 22.08.2011р. призначено Городницьку Тетяну 

Iгорiвну на посаду Голови Наглядової Ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

Голова Наглядової ради обирається загальними зборами 

акцiонерiв Банку. Загальнi збори акцiонерiв Банку мають право 

в будь-який час припинити повноваження Голови Наглядової 

ради та вибрати нового Голову Наглядової ради. У разi 

вiдсутностi Голови Наглядової ради Банку всi його функцiї (в 

тому числi право пiдпису документiв) здiйснює один з членiв 

Наглядової ради за рiшенням Наглядової ради Банку, що 

приймається бiльшiстю голосiв його членiв, якi беруть участь в 

засiданнi. Голова Наглядової ради здiйснює такi функцiї: 

1) здiйснює загальну органiзацiю дiяльностi Наглядової ради 

Банку; 

2) скликає плановi та позачерговi засiдання Наглядової ради, 

зокрема, забезпечує повiдомлення членiв Наглядової ради про 

найближче засiдання Наглядової ради в порядку, 

передбаченому цим Положенням, визначає порядок денний та 

форму проведення засiдань (очне або заочне голосування), якщо 

форма засiдання не встановлена ранiше рiшенням Наглядової 

ради або планом роботи Наглядової ради, курирує процесом 

проведення засiдань Наглядової ради заочним голосуванням; 

3) виконує функцiї головуючого на засiданнях Наглядової ради 

Банку, у тому числi : 

- офiцiйно фiксує кворум на засiданнi та його вiдсутнiсть, а 

також iнформує членiв Наглядової ради про наявнiсть кворуму 

для прийняття рiшення Наглядовою радою Банку з вiдповiдного 

питання; 

- вказує на можливiсть змiни послiдовностi розгляду питань 

порядку денного засiдання, змiни порядку денного засiдання в 

цiлому; 

- при необхiдностi iнiцiює обговорення можливостi змiни 

послiдовностi розгляду питань планового порядку денного; - 

забезпечує остаточне затвердження порядку денного даного 

засiдання Наглядової ради та за пiдсумками затвердження 

повiдомляє членам Наглядової ради офiцiйний порядок денний 

засiдання; 

- офiцiйно вiдкриває засiдання або повiдомляє присутнiх членiв 

Наглядової ради про неправомочнiсть Наглядової ради на 

даному засiданнi; - приймає заходи щодо перенесення засiдань з 

даним порядком денним у разi вiдсутностi кворуму та 

органiзовує iнформування вiдсутнiх про прийняте рiшення; 

- надає слово доповiдачам, виступаючим та охочим подати 

реплiку, а так само при необхiдностi вiдкриває вiльну дискусiю 

з вiдповiдного питання; 

- здiйснює облiк офiцiйних пропозицiй членiв Наглядової ради з 

вiдповiдного проекту (проектiв) рiшення (рiшень) Наглядової 

ради; 

- ставить на голосування в порядку надходження проекти 
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рiшень, запропонованi членами Наглядової ради на засiданнi 

та/або в процесi його пiдготовки; органiзовує проведення 

голосування за поставленим проектом рiшення Наглядової 

ради; 

- офiцiйно оголошує на засiданнi Наглядової ради, що 

проводиться в очнiй формi, про прийняте рiшення Наглядової 

ради (за пiдсумками голосування) або письмово iнформує всiх 

членiв Наглядової ради про прийняте Радою рiшення за 

пiдсумками проведення засiдання заочним голосуванням; 

- офiцiйно закриває засiдання Наглядової ради пiсля закiнчення 

розгляду порядку денного або вiдповiдно до рiшення 

Наглядової ради про дострокове завершення засiдання; 

- органiзовує складання та пiдписання як головуючим 

протоколу засiдання Наглядової ради. 

4) органiзовує взаємодiю Наглядової ради з Головою Правлiння 

Банку, членами Правлiння Банку, акцiонерами Банку. 

5) вiдкриває загальнi збори акцiонерiв та за необхiдностi 

головує на загальних зборах акцiонерiв, реалiзуючи вiдповiднi 

функцiї, якi передбаченi Статутом Банку та Положенням про 

загальнi збори акцiонерiв Банку. 

6) представляє Наглядову раду у вiдносинах з 

представницькими органами iнших органiзацiй та у державних i 

мiсцевих органах влади. 

7) пiдписує листи та iншi документи вiд iменi Наглядової ради 

Банку. 

8) з урахуванням думки Наглядової ради офiцiйно коментує та 

тлумачить ранiше прийнятi рiшення Наглядової ради, а також 

викладає точку зору Наглядової ради з питань, що розглядалися 

на засiданнях Наглядової ради. 

9) реалiзує iншi функцiї, якi витiкають з передбачених Статутом 

Банку повноважень (компетенцiї) Наглядової ради, а також 

повноваження, передбаченi дiючим законодавством та 

Статутом Банку. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не 

виплачувалась. 

Призначена на посаду Голови Наглядової Ради Банку замiсть 

звiльненої з цiєї посади Курачевої Наталiї Володимирiвни. 

Змiна Голови Наглядової Ради вiдбулась згiдно рiшення 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiд 22.08.2011р. у зв'язку iз змiнами у складi 

акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

Стаж керiвної роботи - 3 роки. 

Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: Заступник 

директора ТОВ "Арбат на Московськiй", м.Днiпропетровськ. На 

iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давала. 

6.1.1. Посада Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Городницький Володимир Iгоревич 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 1968 
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6.1.5. Освіта** Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Фiлiя Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ "Державний 

ощадний банк України", Заступник Завiдуючого територiально 

вiдокремленого безбалансового вiддiлення 

6.1.8. Опис Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiд 22.08.2011р. призначено Городницького 

Володимира Iгоревича на посаду члена Наглядової Ради ПАТ 

"АБ "РАДАБАНК". 

До виключної компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 

регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку: 

а) з управлiння банкiвськими ризиками; 

б) з органiзацiї внутрiшнього аудиту; 

в) iншi документи, за виключенням внутрiшнiх документiв, що 

регулюють дiяльнiсть органiв Банку, та затверджуються 

Загальними зборами акцiонерiв Банку, а також iнших 

внутрiшнiх документiв Банку, затвердження яких вiднесено 

Статутом Банку до компетенцiї виконавчого органу Банку; 

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй 

до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

Загальних зборiв, затвердження порядку денного Загальних 

зборiв, пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на 

Загальнi збори акцiонерiв; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових 

Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю 

Правлiння та у випадках, встановлених чинним законодавством; 

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком 

акцiй власної емiсiї; 

5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй; 

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, 

крiм акцiй, цiнних паперiв; 

7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених законами України; 

8) призначення та припинення повноважень (вiдкликання) 

Голови i членiв Правлiння, прийняття рiшення про 

вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Голови Правлiння; 

9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, 

якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру 

винагороди Голови та членiв Правлiння; 

10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

11) обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 

12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право 

на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв, (у межах граничного строку, визначеного 

законодавством України), пiдготовка рекомендацiй за розмiром 

дивiдендiв; 

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають 

бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають 

право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог 

законодавства України; 

14) вирiшення питань про заснування iнших юридичних осiб, 
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участь у промислово-фiнансових групах, асоцiацiях та iнших 

об'єднаннях комерцiйних органiзацiй (за винятком банкiвських 

об'єднань) з додержанням обмежень, встановлених Законом 

України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"; 

15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової 

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

видiлу або перетворення Банку; 

16) прийняття рiшення про укладення значного правочину, 

якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, 

становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку (при цьому, пiд 

термiном "значний правочин" слiд розумiти як один правочин, 

так i сукупнiсть чинних правочинiв (договорiв, угод, 

додаткових угод, тощо) укладених Банком з однiєю особою); 

17) визначення ймовiрностi визнання Банку 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй; 

18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (суб'єкта 

оцiночної дiяльностi) майна Банку та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 

19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю 

цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 

20) надсилання в порядку та випадках, передбачених Законом 

України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам 

про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Банку; 

21) розгляд i затвердження представленого Правлiнням Банку 

фiнансово-господарського плану (бюджету) Банку, стратегiї 

розвитку Банку та звiтiв Правлiння Банку про виконання 

фiнансово-господарського плану (бюджету) Банку; 

22) контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку; 

23) призначення керiвника Служби внутрiшнього аудиту Банку; 

24) розгляд висновкiв (звiтiв, iнформацiї) аудитора 

(внутрiшнього i зовнiшнього) Банку, пiдготовка рекомендацiй 

Загальним зборам акцiонерiв Банку для прийняття рiшення 

щодо нього; 

25) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; 

26) прийняття рiшення про проведення Ревiзiйною комiсiєю 

перевiрки (ревiзiї) фiнансово-господарської дiяльностi Банку, 

розгляд результатiв перевiрки Ревiзiйною комiсiєю дiяльностi 

Банку, проведеної за рiшенням Наглядової Ради Банку, а також 

iнших наданих Ревiзiйною комiсiєю матерiалiв та прийняття 

рiшень по них; 

27) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та 

лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв 

Банку, затвердження їх статутiв та положень; 

28) приймає рiшення щодо покриття збиткiв. Наглядова Рада 

може приймати рiшення по iнших питаннях дiяльностi Банку, 

крiм тих, що не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних 

зборiв акцiонерiв. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не 

виплачувалась. 

Змiна члена Наглядової Ради вiдбулась згiдно рiшення 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiд 22.08.2011р. у зв'язку iз змiнами у складi 

акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК". 
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Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

Стаж керiвної роботи - 6 рокiв. 

Iншi посади, якi обiймав протягом своєї дiяльностi: Директор 

ТОВ "IСКО", м.Днiпропетровськ; Заступник Начальника 

територiально вiдокремленого вiддiлення АКБ 

"ПIВДЕНКОМБАНК", м.Днiпропетровськ; Заступник 

Завiдуючого територiально вiдокремленого безбалансового 

вiддiлення Фiлiї Днiпропетровське обласне управлiння ВАТ 

"Державний ощадний банк України". 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давав. 

6.1.1. Посада Член Наглядової Ради 

6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне найменування 

юридичної особи 

Лушнiкова Свiтлана Михайлiвна 

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи 

(серія, номер, дата видачі, орган, який 

видав)* або ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

д/н д/н д/н 

6.1.4. Рік народження** 1978 

6.1.5. Освіта** Вища 

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 0 

6.1.7. Найменування підприємства та 

попередня посада, яку займав** 

Керiвних посад не займала. 

6.1.8. Опис Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiд 22.08.2011р. призначено Лушнiкову Свiтлану 

Михайлiвну (представниця акціонера Городницького Ігора 

Зіновійовича) на посаду члена Наглядової Ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

До виключної компетенцiї Наглядової ради Банку належить: 

1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими 

регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку: 

а) з управлiння банкiвськими ризиками; 

б) з органiзацiї внутрiшнього аудиту; 

в) iншi документи, за виключенням внутрiшнiх документiв, що 

регулюють дiяльнiсть органiв Банку, та затверджуються 

Загальними зборами акцiонерiв Банку, а також iнших 

внутрiшнiх документiв Банку, затвердження яких вiднесено 

Статутом Банку до компетенцiї виконавчого органу Банку; 

2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття 

рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй 

до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових 

Загальних зборiв, затвердження порядку денного Загальних 

зборiв, пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на 

Загальнi збори акцiонерiв; 

3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових 

Загальних зборiв на вимогу акцiонерiв, за пропозицiєю 

Правлiння та у випадках, встановлених чинним законодавством; 

4) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком 

акцiй власної емiсiї; 

5) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй; 

6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, 

крiм акцiй, цiнних паперiв; 
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7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених законами України; 

8) призначення та припинення повноважень (вiдкликання) 

Голови i членiв Правлiння, прийняття рiшення про 

вiдсторонення Голови або члена Правлiння вiд здiйснення його 

повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме 

повноваження Голови Правлiння; 

9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, 

якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру 

винагороди Голови та членiв Правлiння; 

10) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених Законом України "Про акцiонернi товариства"; 

11) обрання зовнiшнього аудитора Банку та визначення умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 

12) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право 

на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати 

дивiдендiв, (у межах граничного строку, визначеного 

законодавством України), пiдготовка рекомендацiй за розмiром 

дивiдендiв; 

13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають 

бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв та мають 

право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до вимог 

законодавства України; 

14) вирiшення питань про заснування iнших юридичних осiб, 

участь у промислово-фiнансових групах, асоцiацiях та iнших 

об'єднаннях комерцiйних органiзацiй (за винятком банкiвських 

об'єднань) з додержанням обмежень, встановлених Законом 

України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть"; 

15) вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї Наглядової 

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

видiлу або перетворення Банку; 

16) прийняття рiшення про укладення значного правочину, 

якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, 

становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку (при цьому, пiд 

термiном "значний правочин" слiд розумiти як один правочин, 

так i сукупнiсть чинних правочинiв (договорiв, угод, 

додаткових угод, тощо) укладених Банком з однiєю особою); 

17) визначення ймовiрностi визнання Банку 

неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе 

зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати 

дивiдендiв або викупу акцiй; 

18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача (суб'єкта 

оцiночної дiяльностi) майна Банку та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру 

оплати його послуг; 

19) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю 

цiнних паперiв та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 

20) надсилання в порядку та випадках, передбачених Законом 

України "Про акцiонернi товариства", пропозицiй акцiонерам 

про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що 

дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Банку; 

21) розгляд i затвердження представленого Правлiнням Банку 

фiнансово-господарського плану (бюджету) Банку, стратегiї 

розвитку Банку та звiтiв Правлiння Банку про виконання 

фiнансово-господарського плану (бюджету) Банку; 

22) контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку; 

23) призначення керiвника Служби внутрiшнього аудиту Банку; 

24) розгляд висновкiв (звiтiв, iнформацiї) аудитора 
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(внутрiшнього i зовнiшнього) Банку, пiдготовка рекомендацiй 

Загальним зборам акцiонерiв Банку для прийняття рiшення 

щодо нього; 

25) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку; 

26) прийняття рiшення про проведення Ревiзiйною комiсiєю 

перевiрки (ревiзiї) фiнансово-господарської дiяльностi Банку, 

розгляд результатiв перевiрки Ревiзiйною комiсiєю дiяльностi 

Банку, проведеної за рiшенням Наглядової Ради Банку, а також 

iнших наданих Ревiзiйною комiсiєю матерiалiв та прийняття 

рiшень по них; 

27) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та 

лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, вiдокремлених пiдроздiлiв 

Банку, затвердження їх статутiв та положень; 

28) приймає рiшення щодо покриття збиткiв. Наглядова Рада 

може приймати рiшення по iнших питаннях дiяльностi Банку, 

крiм тих, що не вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних 

зборiв акцiонерiв. 

Винагорода, в тому числi в натуральнiй формi, Банком не 

виплачувалась. 

Змiна члена Наглядової Ради вiдбулась згiдно рiшення 

позачергових Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiд 22.08.2011р. у зв'язку iз змiнами у складi 

акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК". 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має. 

Стажу керiвної роботи - немає. 

Iншi посади, якi обiймала протягом своєї дiяльностi: керiвних 

посад не обiймала. 

На iнших пiдприємствах посад не обiймає. 

Згоди на розкриття паспортних даних не давала. 

 

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

посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб.  
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6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

посадової 

особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який 

видав)* або 

ідентифікаційний код за 

ЄДРПОУ юридичної 

особи 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Голова 

Правлiння 

Стоянов Сергiй 

Борисович 
д/н д/н д/н  0 0.000000 0 0 0 0 

Заступник 

Голови 

Правлiння, 

член 

Правлiння 

Данiльян 

Вячеслав 

Альбертович д/н д/н д/н  0 0.000000 0 0 0 0 

Заступник 

Голови 

Правлiння, 

член 

Правлiння 

Кухарев 

Володимир 

Валентинович д/н д/н д/н  0 0.000000 0 0 0 0 

Головний 

бухгалтер, 

член 

Правлiння 

Ахе Андрiй 

Тайвович 
д/н д/н д/н  0 0.000000 0 0 0 0 

Голова 

Ревiзiйної 

комiсiї 

Усик Вiктор 

Iванович д/н д/н д/н  0 0.000000 0 0 0 0 

Голова 

Наглядової 

Ради 

Городницька 

Тетяна Iгорiвна д/н д/н д/н  301920000 25.160000 301920000 0 0 0 
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Член 

Наглядової 

Ради 

Городницький 

Володимир 

Iгоревич 

д/н д/н д/н  597960000 49.830000 597960000 0 0 0 

Член 

Наглядової 

Ради 

Лушнiкова 

Свiтлана 

Михайлiвна 

д/н д/н д/н  0 0.000000 0 0 0 0 

Усього 899880000 74.990000 899880000 0 0 0 

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

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної 

особи 

Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Дата 

внесення 

до 

реєстру 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на 

пред'явника 

фiзична особа н/д н/д н/д  597960000 49.830000 597960000 0 0 0 

фiзична особа н/д н/д н/д  301920000 25.160000 301920000 0 0 0 

фiзична особа н/д н/д н/д  264120000 22.010000 264120000 0 0 0 

Усього 1164000000 97.000000 1164000000 0 0 0 

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

** Не обов'язково для заповнення.  
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8. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X  

Дата проведення 22.04.2011 

Кворум зборів** 100.000000 

Опис 

Черговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (далi - Банк) вiдбулися 

22.04.2011р. (Протокол №68 вiд 22.04.2011р.) за адресою: 49054, м.Днiпропетровськ, 

проспект Кiрова, 46. 

Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на Загальних зборах акцiонерiв 

Банку: 

1. Про обрання Голови i Секретаря зборiв, лiчильної комiсiї зборiв. 

2. Про ухвалення рiшень за результатами розгляду звiту Правлiння ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк. 

3. Про ухвалення рiшень за результатами розгляду звiту Наглядової ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк. 

4. Про розгляд звiту i висновку Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" про 

проведену перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк, а також 

ухвалення рiшень за результатами розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

5. Про затвердження звiту i висновку зовнiшнього аудитора про аудит ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" за 2010 рiк. 

6. Про затвердження результатiв дiяльностi i фiнансово-економiчних показникiв ПАТ 

"АБ "РАДАБАНК" за 2010 рiк. 

7. Про затвердження рiчного звiту ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2010 рiк, зокрема рiчної 

бухгалтерськiй звiтностi ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2010 рiк. 

8. Про розподiл прибутку ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2010 рiк. 

9. Про визначення основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "АБ "РАДАБАНК" на 2011 

рiк. 

10. Про припинення повноважень Голови i членiв Наглядової Ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

11. Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

12. Про обрання членiв Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

13. Про призначення Голови Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

14. Про припинення повноважень Голови i членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

15. Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного Загальних зборiв подавалися 

Правлiнням Банку. 

 

Рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв Банку за результатами голосування: 

1. Обрати Головою чергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку Литкiна Дмитра 

Леонiдовича, а Секретарем зборiв Панарiна Iгоря Iвановича. Обрати рахункову 

комiсiю зборiв в складi: - Ремпель Андрiй Володимирович - голова комiсiї; - 

Меркулов Iгор Григорович - член комiсiї. 

2. Затвердити звiт Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" про результати фiнансово-

господарської дiяльностi за 2010 рiк. 

3. Затвердити звiт Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" про результати 

фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк. 

4. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" про проведену перевiрку 

фiнансово-господарської дiяльностi за 2010 рiк. 

5. Затвердити аудиторський звiт та висновок зовнiшнього аудитора ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiдносно рiчної фiнансової звiтностi банку за 2010 рiк. 

6.1. Затвердити рiчнi результати дiяльностi Банку за 2010 рiк в розмiрi 6 471 782,27 

грн. та баланс Банку за 2010 рiк в розмiрi 113 974 006,20 грн. 

6.2. Визнати роботу Правлiння банку за 2010 рiк задовiльною. 7. Затвердити рiчний 
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фiнансовий звiт ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2010 рiк, в тому числi рiчну бухгалтерську 

звiтнiсть ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 2010 рiк. 

8. Спрямувати весь прибуток за результатами дiяльностi ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за 

2010 рiк в розмiрi 6 471 782,27 грн. до резервного фонду ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

9. Затвердити основнi напрямки дiяльностi ПАТ "АБ "РАДАБАНК" на 2011 рiк, 

запропонованi Правлiнням ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

10. Припинити повноваження дiючого складу Наглядової Ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", в тому числi її Голови. 

11. Встановити кiлькiсний склад наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" - п'ять осiб. 

12. Обрати в склад Наглядової Ради Банку наступних осiб: Панарiн Iгор Iванович; 

Курачева Наталя Володимирiвна; Литкiн Дмитро Леонiдович; Мурзiн Сергiй 

Олександрович; Нєфєдов Олексiй Олександрович. 

13. Призначити Головою Наглядової Ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" Курачеву Наталю 

Володимирiвну. 

14. Припинити повноваження Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" у тому числi 

Голови Ревiзiйної комiсiї. 

15. Обрати в склад Ревiзiйної комiсiї Банку наступних осiб: 

(1) Бондаренко Марину Вiкторiвну; 

(2) Каракан Оксану Володимирiвну; 

(3) Зельманчук Тетяну Володимирiвну. 

Обрати Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" Бондаренко Марину 

Вiкторiвну. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 25.07.2011 

Кворум зборів** 10.000000 

Опис 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (далi - Банк) повиннi 

були вiдбутися о 17:00 годинi 25 липня 2011 року за адресою: 49054, Україна, мiсто 

Днiпропетровськ, проспект Кiрова, 46, примiщення ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв були iнiцiйованi акцiонером ТОВ Фiнансова 

група "Веб-iнвест", Росiйська Федерацiя, який володiв часткою 90,0 % Статутного 

капiталу Банку. 

Перелiк питань порядку денного, що планувався до розгляду на Загальних зборах 

акцiонерiв Банку: 

1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 

загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження порядку голосування на зборах та 

регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Розгляд звiту Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за перше пiврiччя 2011 року, 

прийняття рiшень за результатами розгляду звiту Правлiння. 

3. Внесення змiн до Статуту ПАТ "АБ "РАДАБАНК" шляхом викладення Статуту у 

новiй редакцiї. Затвердження змiн до Статуту ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

4. Внесення змiн до внутрiшнiх положень ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (Положення про 

Наглядову раду, Положення про Правлiння, Положення про Ревiзiйну комiсiю, 

Положення про загальнi збори акцiонерiв) шляхом викладення положень в новiй 

редакцiї. Затвердження змiн до внутрiшнiх положень ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

5. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПАТ 

"АБ "РАДАБАНК". 

6. Про обрання членiв Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

7. Про призначення Голови Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

8. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв 

(контрактiв), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, якiй надаються 

повноваження на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової 

ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ 
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"АБ "РАДАБАНК". 

10. Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК", 25 липня 2011 року не 

вiдбулися у зв'язку з вiдсутнiстю кворуму. 

  

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 22.08.2011 

Кворум зборів** 100.000000 

Опис 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (далi - Банк) вiдбулися 

22.08.2011р. (Протокол №69 вiд 22.08.2011р.) за адресою: 49054, Україна, 

м.Днiпропетровськ, проспект Кiрова, 46, примiщення ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Банку були скликанi вiдповiдно до чинного 

законодавства України та Статуту Банку, на вимогу ТОВ Фiнансова група "Веб-

iнвест", що на дату подання вимоги було акцiонером ПАТ "АБ "РАДАБАНК" та 

власником 719999999 штук простих iменних акцiй ПАТ "АБ "РАДАБАНК", що 

складає 90 % простих акцiй ПАТ "АБ "РАДАБАНК", за рiшенням Наглядової ради 

Банку вiд 13.07.2011 р. (протокол № 34). 

Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на Загальних зборах акцiонерiв 

Банку: 

1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 

загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження порядку голосування на зборах та 

регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Розгляд звiту Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за перше пiврiччя 2011 року, 

прийняття рiшень за результатами розгляду звiту Правлiння. 

3. Внесення змiн до Статуту ПАТ "АБ "РАДАБАНК" шляхом викладення Статуту у 

новiй редакцiї. Затвердження змiн до Статуту ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

4. Внесення змiн до внутрiшнiх положень ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (Положення про 

Наглядову раду, Положення про Правлiння, Положення про Ревiзiйну комiсiю, 

Положення про загальнi збори акцiонерiв) шляхом викладення положень в новiй 

редакцiї. Затвердження змiн до внутрiшнiх положень ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

5. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради ПАТ 

"АБ "РАДАБАНК". 

6. Про встановлення кiлькiсного складу Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

7. Про обрання членiв Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

8. Про призначення Голови Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

9. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв або трудових договорiв 

(контрактiв), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, якiй надаються 

повноваження на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Наглядової 

ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

10. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

"АБ "РАДАБАНК". 

11. Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного Загальних зборiв подавалися 

Правлiнням Банку. 

 

Рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв Банку за результатами голосування: 

1. А). Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

Щодо порядку голосування з процедурних питань. Голосування проводиться 

бюлетенями, якi акцiонери отримали пiд час реєстрацiї. Принцип голосування: одна 

голосуюча акцiя - один голос. До обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв з 

процедурних питань здiйснює Реєстрацiйна комiсiя. Щодо порядку голосування та 

пiдрахунку голосiв з питань порядку денного зборiв. 

1) Голосування проводиться бюлетенями, якi акцiонери отримали пiд час реєстрацiї. 



 30 

2) З 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча 

акцiя - один голос. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення 

кожного з питань, винесених на голосування, крiм проведення кумулятивного 

голосування. 

3) З 7 та 10 питань порядку денного щодо обрання (призначення) Голови Наглядової 

ради та обрання членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї (вiдповiдно до чинного 

законодавства України та внутрiшнiх корпоративних документiв Банку) здiйснюється 

кумулятивне голосування, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера помножується на 

кiлькiсть членiв органу акцiонерного товариства, що обираються, а акцiонер має право 

вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх 

мiж кiлькома кандидатами. 

4) Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо на ньому вiдсутнiй 

пiдпис акцiонера або його представника. 

5) Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку 

голосiв. 

6) Голова зборiв оголошує питання порядку денного i ставить питання на 

голосування. 

7) Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного 

здiйснюється Лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного 

питання порядку денного. 

8) Рiшення з третього питання порядку денного "Внесення змiн до Статуту ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. Затвердження змiн до 

Статуту ПАТ "АБ "РАДАБАНК"" приймається бiльш як три четвертих (75%) голосiв 

акцiонерiв вiд загальної їх кiлькостi. 

9) При голосуваннi з 7 та 10 питань порядку денного щодо обрання (призначення) 

Голови Наглядової ради та обрання членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї 

обраними до складу вiдповiдного органу Банку вважаються кандидати, якi набрали 

найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. При обраннi 

членiв органу товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо 

всiх кандидатiв одночасно. 

10) З iнших питань порядку денного рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв. 

Щодо розгляду питань порядку денного пропонується. 

1) Загальнi збори акцiонерiв Банку продовжуються до завершення розгляду всiх 

питань порядку денного та доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати 

голосування та прийнятi рiшення. 

2) На загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, 

винесених на голосування. 

3) Час для виступiв на зборах: - виступ осiб, якi виявили бажання взяти участь в 

обговореннi - до 5 хвилин; - повторнi виступи з одного питання i зауваження - до 2 

хвилин. 

4) Пiсля голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для 

пiдрахунку результатiв голосування. 

5) Голова зборiв має право позбавити слова особу, яка пiд час виступу не 

дотримується зазначеного регламенту. 

6) Учасник зборiв може в будь-який час вiдмовитися вiд виступу. 

7) Учасник зборiв може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. 

8) Збори не можуть приймати рiшення з питання, не включеного до порядку денного. 

9) Збори вправi змiнювати порядок розгляду питань порядку денного. 

10) У ходi загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. 

Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. 

Б). Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв Банку у складi: - голова 

Лiчильної комiсiї - Ремпель Андрiй Володимирович; - член Лiчильної комiсiї - 

Меркулов Iгор Григорович. 

В). Обрати Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку Городницького 

Володимира Iгоревича, секретарем зборiв - акцiонера Городницьку Тетяну Iгорiвну. 

2. Затвердити звiт Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" за перше пiврiччя 2011 року. 

3. 1) Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК", який викладений у новiй редакцiї, якi 

пов'язанi з приведенням положень Статуту у вiдповiднiсть до чинного законодавства 

України у зв'язку з набранням чинностi змiн до Закону України "Про акцiонернi 

товариства", Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть", iнших законiв та 
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нормативних актiв Нацiонального Банку України. 

2) Затвердити Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" у новiй редакцiї (додаток 1). 

3) З метою оформлення Статуту вiдповiдно вимогам частини п'ятої ст. 8 Закону 

України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" 

призначити уповноважену особу засновникiв (учасникiв) - Голову загальних зборiв 

Городницького Володимира Iгоревича та уповноважити його пiдписати Статут 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"РАДАБАНК" вiд iменi акцiонерiв Банку. 

4) Головi Правлiння Банку Данiльяну В.А. провести вiдповiднi заходи щодо державної 

реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК", та здiйснити всi необхiднi дiї по узгодженню 

нової редакцiї Статуту Банку з Нацiональним Банком України. 

4. 1) Внести змiни до внутрiшнiх положень ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (Положення про 

Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ 

БАНК "РАДАБАНК", Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК", Положення про Ревiзiйну 

комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"РАДАБАНК", Положення про загальнi збори акцiонерiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"), якi 

викладенi у новiй редакцiї. 

2) Затвердити новi редакцiї наступних положень ПАТ "АБ "РАДАБАНК": Положення 

про Наглядову раду ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК", Положення про Правлiння ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК", 

Положення про Ревiзiйну комiсiю ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК", Положення про загальнi збори акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"РАДАБАНК" (додаток 2). 

3) Уповноважити Голову та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв Банку пiдписати 

зазначенi редакцiї Положень ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК". 

5. 1) Припинити з 22 серпня 2011 року повноваження дiючого складу Наглядової ради 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК", у тому числi її Голови. 

2) Контроль за виконанням рiшення покласти на Голову Наглядової ради Банку, якого 

буде обрано на цих зборах. 

6. Встановити кiлькiсний склад Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" - 3 члени. 

7. 1) Обрати з 22 серпня 2011 року за результатами кумулятивного голосування до 

складу Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" наступних фiзичних осiб: 

(1) Городницька Тетяна Iгорiвна - акцiонер. 

(2) Городницький Володимир Iгоревич- акцiонер. 

(3) Лушнiкова Свiтлана Михайлiвна - представник акцiонера Городницького Iгоря 

Зiновiйовича. 

2) Встановити строк повноважень обраного складу Наглядової ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" згiдно положень затвердженого цими зборами Статуту - 3 роки. 

8. Призначити Головою Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" Городницьку 

Тетяну Iгорiвну. 

9. 1) Затвердити запропонованi умови договорiв з Головою та членами Наглядової 

ради. ПАТ "АБ "РАДАБАНК" та розмiр їх винагороди. 

2) Уповноважити Голову загальних зборiв Банку Городницького В.I. в мiсячний строк 

пiдписати договори з Головою та членами Наглядової ради ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

на умовах, затверджених рiшенням загальних зборiв акцiонерiв Банку 22 серпня 2011 

року. 

3) Контроль за виконанням рiшення покласти на Голову Наглядової ради Банку. 

10. 1) Припинити з 22 серпня 2011 року повноваження дiючого складу Ревiзiйної 

комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК", у тому числi її Голови. 

2) Контроль за виконанням рiшення покласти на Голову Наглядової ради Банку. 11. 1) 

Обрати з 22 серпня 2011 року за результатами кумулятивного голосування до складу 

Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" наступних фiзичних осiб: 

(1) Ковкута Андрiй Олегович - представник акцiонера Городницького Володимира 

Iгоревича. 

(2) Городницький Iгор Зiновiйович - акцiонер. 
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(3) Сисенко Вадим Анатолiйович - представник акцiонера Городницької Тетяни 

Iгорiвни. 

2) Встановити строк повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" згiдно положень затвердженого цими зборами Статуту - 3 роки. 

3) Контроль за виконанням рiшення покласти на Голову Наглядової ради Банку. 

4) Призначити Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" Ковкуту Андрiя 

Олеговича. 

  

Вид загальних 

зборів* 

чергові Позачергові 

 X 

Дата проведення 23.09.2011 

Кворум зборів** 100.000000 

Опис 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (далi - Банк) вiдбулися 

23.09.2011р. (Протокол №70 вiд 23.09.2011р.) за адресою: Україна, 49000, 

м.Днiпропетровськ, вул.Московська, будинок 5, п'ятий поверх, кабiнет № 6. 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Банку були скликанi вiдповiдно до чинного 

законодавства України та Статуту Банку, за рiшенням Наглядової ради Банку вiд 

30.08.2011 р. (протокол № 401). 

Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на Загальних зборах акцiонерiв 

Банку: 

1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 

загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження порядку голосування на зборах та 

регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Прийняття рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 

рахунок залучення додаткових внескiв. 

3. Прийняття рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй. Затвердження 

протоколу рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй. 

4. Затвердження перелiку iнших iнвесторiв, серед яких передбачається розмiщення 

акцiй. 

5. Обрання уповноваженого органу, якому надаються повноваження щодо 

затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами переважного права на придбання 

акцiй, що пропонуються до розмiщення, результатiв закритого (приватного) 

розмiщення акцiй та звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй, 

прийняття рiшення про дострокове закiнчення розмiщення акцiй. 

6. Визначення уповноважених осiб, яким надаються повноваження: - здiйснювати 

персональне повiдомлення всiх акцiонерiв про можливiсть реалiзацiї переважного 

права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; - отримувати вiд 

акцiонерiв письмовi пiдтвердження про вiдмову вiд використання свого переважного 

права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких буде прийняте рiшення про розмiщення 

(у разi, якщо це буде передбачено умовами розмiщення акцiй); - проводити дiї щодо 

забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, 

вiдповiдно до яких буде прийнято рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо 

забезпечення закритого (приватного) розмiщення акцiй. 

7. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ 

"АБ "РАДАБАНК". 

8. Про обрання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного Загальних зборiв подавалися 

Правлiнням Банку. 

 

Рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв Банку за результатами голосування: 

1. А) Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

Щодо порядку голосування з процедурних питань. Голосування проводиться 

бюлетенями, якi акцiонери отримали пiд час реєстрацiї. Принцип голосування: одна 

голосуюча акцiя - один голос. До обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв з 
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процедурних питань здiйснює Реєстрацiйна комiсiя. 

Щодо порядку голосування та пiдрахунку голосiв з питань порядку денного зборiв. 

1) Голосування проводиться бюлетенями, якi акцiонери отримали пiд час реєстрацiї. 

2) З 1 по 7 питання порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акцiя - 

один голос. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного 

з питань, винесених на голосування, крiм проведення кумулятивного голосування. 

3) З 8 питання порядку денного щодо обрання членiв Ревiзiйної комiсiї (вiдповiдно до 

чинного законодавства України та внутрiшнiх корпоративних документiв Банку) 

здiйснюється кумулятивне голосування, коли загальна кiлькiсть голосiв акцiонера 

помножується на кiлькiсть членiв Ревiзiйної комiсiї, що обираються, а акцiонер має 

право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або 

розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. 

4) Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо на ньому вiдсутнiй 

пiдпис акцiонера або його представника. 

5) Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку 

голосiв. 

6) Голова зборiв оголошує питання порядку денного i ставить питання на 

голосування. 

7) Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного 

здiйснюється Лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного 

питання порядку денного. 

8) Рiшення з другого та третього питань порядку денного приймається бiльш як ? 

(75%) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є 

власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. 

9) При голосуваннi з 8 питання порядку денного щодо обрання Голови та членiв 

Ревiзiйної комiсiї обраними до складу Ревiзiйної комiсiї Банку вважаються кандидати, 

якi набрали найбiльшу кiлькiсть голосiв акцiонерiв порiвняно з iншими кандидатами. 

При обраннi членiв Ревiзiйної комiсiї кумулятивним голосуванням голосування 

проводиться щодо всiх кандидатiв одночасно. 

10) З iнших питань порядку денного рiшення приймається простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах акцiонерiв. 

Щодо розгляду питань порядку денного пропонується: 

1) Загальнi збори акцiонерiв Банку продовжуються до завершення розгляду всiх 

питань порядку денного та доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати 

голосування та прийнятi рiшення. 

2) На загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, 

винесених на голосування. 

3) Час для виступiв на зборах: - виступ осiб, якi виявили бажання взяти участь в 

обговореннi - до 5 хвилин; - повторнi виступи з одного питання i зауваження - до 2 

хвилин. 

4) Пiсля голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для 

пiдрахунку результатiв голосування. 

5) Голова зборiв має право позбавити слова особу, яка пiд час виступу не 

дотримується зазначеного регламенту. 

6) Учасник зборiв може в будь-який час вiдмовитися вiд виступу. 

7) Учасник зборiв може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. 

8) Збори не можуть приймати рiшення з питання, не включеного до порядку денного. 

9) Збори вправi змiнювати порядок розгляду питань порядку денного. 

10) У ходi загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. 

Кiлькiсть перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. 

Б) Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв Банку у складi: - голова 

Лiчильної комiсiї - Ремпель Андрiй Володимирович; - член Лiчильної комiсiї - 

Меркулов Iгор Григорович. 

В) Обрати Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку Городницького 

Володимира Iгоревича, секретарем зборiв - акцiонера Городницьку Тетяну Iгорiвну. 

2. 1) Прийняти рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" на загальну суму 40 000 000,00 грн. (сорок мiльйонiв гривень 00 

копiйок) шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 

рахунок залучення додаткових внескiв, а саме: збiльшити статутний капiтал ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" шляхом здiйснення розмiщення додаткової кiлькостi простих iменних 

акцiй ПАТ "АБ "РАДАБАНК" в кiлькостi 400 000 000 (чотириста мiльйонiв) штук 

iснуючою номiнальною вартiстю 0,10 грн., загальною номiнальною вартiстю 40 000 
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000,00 грн. (сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок). 

2) Пiсля збiльшення статутного капiталу його розмiр складатиме 120 000 000,00 грн. 

(сто двадцять мiльйонiв гривень 00 коп.). Статутний капiтал ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

буде подiлений на 1 200 000 000 (один мiльярд двiстi мiльйонiв) простих iменних 

акцiй номiнальною вартiстю 0,10 грн. (нуль гривень 10 коп.) кожна, форма iснування 

акцiй - бездокументарна. 

3. 1) Здiйснити закрите (приватне) розмiщення акцiй ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК". 

2) Затвердити протокол рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"РАДАБАНК" у формi додатка до цього протоколу загальних зборiв акцiонерiв з 

урахуванням рiшень, прийнятих при розглядi четвертого, п'ятого, шостого та 

восьмого питань порядку денного (протокол рiшення про закрите (приватне) 

розмiщення акцiй ПАТ "АБ "РАДАБАНК" додається - додаток № 4). 

4. Розмiстити акцiї, що пропонуються до розмiщення, виключно серед акцiонерiв 

ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"РАДАБАНК". 

5. Затвердити Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" уповноваженим органом емiтента, 

якому надаються повноваження: - затвердження результатiв реалiзацiї акцiонерами 

свого переважного права на придбання акцiй, що пропонуються до розмiщення; - 

затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй; - затвердження 

звiту про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй; - прийняття рiшення 

про дострокове закiнчення розмiщення (у разi, якщо запланований обсяг акцiй буде 

розмiщено достроково). 

6. Призначити Голову Правлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" уповноваженою особою, 

якому надаються повноваження: - здiйснювати персональне повiдомлення всiх 

акцiонерiв про можливiсть реалiзацiї переважного права на придбання акцiй, що 

пропонуються до розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї 

акцiонерами свого переважного права на придбання акцiй, вiдповiдно до яких буде 

прийнято рiшення про розмiщення; - проводити дiї щодо забезпечення закритого 

(приватного) розмiщення акцiй. 

7. 1) Припинити з 23 вересня 2011 року повноваження дiючого складу Ревiзiйної 

комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК", у тому числi її Голови. 

2) Контроль за виконанням рiшення покласти на Голову Наглядової ради Банку. 

8. 1) Обрати з 23 серпня 2011 року за результатами кумулятивного голосування до 

складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" наступних фiзичних осiб: 

(1) Усик Вiктор Iванович - представник акцiонера Городницького Володимира 

Iгоревича. 

(2) Городницький Iгор Зiновiйович - акціонер. 

(3) Сисенко Вадим Анатолiйович - представник акцiонера Городницької Тетяни 

Iгорiвни. 

2) Встановити строк повноважень обраного складу Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" згiдно положень Статуту - 3 роки. 

3) Контроль за виконанням рiшення покласти на Голову Наглядової ради Банку. 

4) Призначити Головою Ревiзiйної комiсiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" Усика Вiктора 

Iвановича. 

  

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 X 

Дата проведення 14.11.2011 

Кворум зборів** 100.000000 

Опис 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (далi - Банк) вiдбулися 

14.11.2011р. (Протокол №71 вiд 14.11.2011р.) за адресою: Україна, 49000, 

м.Днiпропетровськ, вул.Московська, будинок 5, п'ятий поверх, кабiнет № 6. 

Позачерговi загальнi збори акцiонерiв Банку були скликанi вiдповiдно до чинного 

законодавства України та Статуту Банку, за рiшенням Наглядової ради Банку вiд 
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26.09.2011 р. (протокол № 409). 

Перелiк питань порядку денного, що розглядалися на Загальних зборах акцiонерiв 

Банку: 

1. Обрання лiчильної комiсiї та затвердження її складу. Обрання голови та секретаря 

загальних зборiв акцiонерiв. Затвердження порядку голосування на зборах та 

регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 

2. Внесення змiн до Статуту ПАТ "АБ "РАДАБАНК", пов'язаних iз збiльшенням 

статутного капiталу ПАТ "АБ "РАДАБАНК" з урахуванням результатiв розмiщення 

акцiй. Затвердження змiн до Статуту ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

 

Пропозицiї до перелiку питань порядку денного Загальних зборiв подавалися 

Правлiнням Банку. 

 

Рiшення, прийнятi загальними зборами акцiонерiв Банку за результатами голосування: 

1. А) Затвердити наступний регламент проведення загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

Щодо порядку голосування з процедурних питань: Голосування проводиться 

бюлетенями, якi акцiонери отримали пiд час реєстрацiї. Принцип голосування: одна 

голосуюча акцiя - один голос. До обрання Лiчильної комiсiї пiдрахунок голосiв з 

процедурних питань здiйснює Реєстрацiйна комiсiя. 

Щодо порядку голосування та пiдрахунку голосiв з питань порядку денного зборiв: 

1) Голосування проводиться бюлетенями, якi акцiонери отримали пiд час реєстрацiї. 

2) З питань порядку денного принцип голосування: одна голосуюча акцiя - один 

голос. Одна голосуюча акцiя надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного з 

питань, винесених на голосування, крiм проведення кумулятивного голосування. 

3) Рiшення з другого питання порядку денного приймається бiльш як - (75%) голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками 

голосуючих з вiдповiдного питання акцiй. 

4) Бюлетень для голосування визнається недiйсним у разi, якщо на ньому вiдсутнiй 

пiдпис акцiонера або його представника. 

5) Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними, не враховуються пiд час пiдрахунку 

голосiв. 

6) Голова зборiв оголошує питання порядку денного i ставить питання на 

голосування. 

7) Пiдрахунок результатiв голосування з кожного питання порядку денного 

здiйснюється Лiчильною комiсiєю пiсля обговорення та голосування з кожного 

питання порядку денного. 

Щодо розгляду питань порядку денного: 

1) Загальнi збори акцiонерiв Банку продовжуються до завершення розгляду всiх 

питань порядку денного та доведення до вiдома акцiонерiв iнформацiї про результати 

голосування та прийнятi рiшення. 

2) На загальних зборах голосування проводиться з усiх питань порядку денного, 

винесених на голосування. 

3) Час для виступiв на зборах: - виступ осiб, якi виявили бажання взяти участь в 

обговореннi - до 5 хвилин; - повторнi виступи з одного питання i зауваження - до 2 

хвилин. 

4) Пiсля голосування з кожного питання порядку денного перерва 5 хвилин для 

пiдрахунку результатiв голосування. 

5) Голова зборiв має право позбавити слова особу, яка пiд час виступу не 

дотримується зазначеного регламенту. 

6) Учасник зборiв може в будь-який час вiдмовитися вiд виступу. 

7) Учасник зборiв може виступати тiльки з питання, яке обговорюється. 

8) Збори не можуть приймати рiшення з питання, не включеного до порядку денного. 

9) У ходi загальних зборiв може бути оголошено перерву до наступного дня. Кiлькiсть 

перерв у ходi проведення загальних зборiв не може перевищувати трьох. 

Б) Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв Банку у складi: - голова 

Лiчильної комiсiї - Ремпель Андрiй Володимирович; - член Лiчильної комiсiї - 

Меркулов Iгор Григорович. 

В) Обрати Головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Банку Городницьку 

Тетяну Iгорiвну, секретарем зборiв - акцiонера Городницького Iгоря Зiновiйовича. 

2. 1) Внести змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" шляхом викладення Статуту у новiй редакцiї. 

2) Затвердити Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
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"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" у новiй редакцiї. 

3) З метою оформлення Статуту вiдповiдно вимогам Закону України "Про державну 

реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" призначити уповноважену 

особу засновникiв (учасникiв) - Голову загальних зборiв Городницьку Тетяну Iгорiвну 

та уповноважити її пiдписати Статут ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" вiд iменi акцiонерiв Банку. 

4) Т.в.о. Голови Правлiння Банку Стоянову С.Б. провести вiдповiднi заходи щодо 

державної реєстрацiї нової редакцiї Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК". 

5) Контроль за виконанням рiшень покласти на Голову Наглядової ради ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК". 

  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів.  

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889 

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

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ №498004 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

19.11.2009 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-43 

Факс (044) 585-42-40 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

Опис ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ ЦIННИХ ПАПЕРIВ" 

(далi за текстом - Депозитарiй) є правонаступником вiдкритого 

акцiонерного товариства "Всеукраїнський депозитарiй цiнних 

паперiв", створеного згiдно з договором про створення 

вiдкритого акцiонерного товариства Всеукраїнський 

депозитарiй цiнних паперiв", що був затверджений протоколом 

№1 установчих зборiв акцiонерiв Депозитарiю вiд 14.02.2008 

року, та здiйснює дiяльнiсть вiдповiдно до Законiв України 

"Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про державне 

регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", "Про 

Нацiональну депозитарну систему та особливостi електронного 

обiгу цiнних паперiв в Українi", "Про акцiонернi товариства", 

Цивiльного та Господарського кодексiв України, нормативно-

правових актiв Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового 

ринку, iнших чинних законодавчих актiв України. Депозитарiй 

надає Банковi послуги щодо обслуговування випуску цiнних 
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паперiв Банку: прийом на зберiгання вiд Банку глобального(их) 

(тимчасового(их) глобального(их)) сертифiкату(iв) випуску(iв) 

цiнних паперiв Банку, вiдкриття та ведення рахунку Банку у 

цiнних паперах та окремого рахунку щодо викуплених Банком 

цiнних паперiв власного випуску, виконання операцiй Банку з 

випуском цiнних паперiв на пiдставi належним чином 

оформлених розпоряджень (наказiв) Банку або його 

представника. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ 

БАНК "ПРИВАТБАНК" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14360570 

Місцезнаходження 49094, м.Днiпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, буд.50 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ №483524 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

05.08.2009 

Міжміський код та телефон (056) 716-16-84 

Факс (056) 716-10-49 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Надає послуги щодо зберiгання належних Банку цiнних паперiв, 

обслуговування обiгу цiнних паперiв за рахунком у цiнних 

паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ 

БАНК "ПIВДЕННИЙ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20953647 

Місцезнаходження 65059, м.Одеса, вул. Краснова, 6/1 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АГ №580130 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

29.12.2011 

Міжміський код та телефон (0482) 34-46-75 

Факс (0482) 34-46-75 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 
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дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Надає послуги щодо зберiгання належних Банку цiнних паперiв, 

обслуговування обiгу цiнних паперiв за рахунком у цiнних 

паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

КОРПОРАЦIЯ "СТОК ТРЕЙД" ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 24247308 

Місцезнаходження 49000, м.Днiпропетровськ, вул. Червона, буд.14, оф.28 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ №533917 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

11.05.2010 

Міжміський код та телефон (0562) 32-08-52 

Факс (0562) 32-08-52 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

Опис Надає послуги щодо зберiгання належних Банку цiнних паперiв, 

обслуговування обiгу цiнних паперiв за рахунком у цiнних 

паперах. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма 

"ПКФ Аудит-фiнанси" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34619277 

Місцезнаходження 01034, м.Київ, вул. Прорiзна, 19, лiт."Б" 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

3886 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.10.2006 

Міжміський код та телефон (044) 278-25-31 

Факс (044) 278-83-13 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

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

банкiвську дiяльнiсть" та постанови Правлiння НБУ №389 вiд 
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09.09.2003 року ПАТ "АБ "РАДАБАНК" був укладений договiр 

№48 вiд 30.09.2010 року з Товариством з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси" 

про надання аудиторських послуг з проведення аудиту рiчної 

фiнансової звiтностi Банку за 2010 рiк. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма 

"IНСАЙДЕР" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 32281420 

Місцезнаходження 49600, м.Днiпропетровськ, вул. Набережна Ленiна, 29-а 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

3104 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

26.12.2002 

Міжміський код та телефон (056) 744-33-06 

Факс (0562) 371-61-42 

Вид діяльності Надання аудиторських послуг 

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 №11-11/А вiд 

28.09.2011 року з Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю 

Аудиторською фiрмою "IНСАЙДЕР" про надання аудиторських 

послуг з проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Банку за 

2011 рiк. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Закрите акцiонерне товариство "Українська акцiонерна 

страхова компанiя АСКА" 

Організаційно-правова форма Закрите акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13490997 

Місцезнаходження 49044, м.Днiпропетровськ, ул. Гоголя, 20 б, оф. 65 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ № 584189 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

19.05.2011 

Міжміський код та телефон (056) 726-54-55 

Факс (056) 726-58-32 
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Вид діяльності Надання послуг страхування 

Опис Надавало послуги з обов'язкового страхування цивiльно-

правової вiдповiдальностi Банку як власника наземного 

транпортного засобу. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-

страхова компанiя" Лiвобережна фiлiя 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34446815 

Місцезнаходження 49000, м.Днiпропетровськ, пр. Правди, 1 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ №584497 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

15.06.2011 

Міжміський код та телефон (0562) 23-61-45 

Факс (0562) 23-71-29 

Вид діяльності Надання послуг страхування 

Опис Надає послуги з обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi Банку як власника наземних транпортних 

засобiв. 

 

Повне найменування юридичної особи 

або прізвище, ім'я та по батькові 

фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33908322 

Місцезнаходження 49070, м.Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд.17, оф.2-104 

Номер ліцензії або іншого документа на 

цей вид діяльності 

АВ №546456 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України 

Дата видачі ліцензії або іншого 

документа 

30.06.2010 

Міжміський код та телефон (0562) 35-71-00 

Факс (0562) 34-66-71 

Вид діяльності Надання послуг страхування 

Опис Надає послуги з страхування майна. 

 



 41 

11. Відомості про цінні папери емітента 

11.1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип 

цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12.08.2009 238/1/09 

Державна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000059885 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна 

Іменні 
0.100 800000000 80000000.000 100.000000000000 

Опис 

Мета емiсiї - збiльшення статутного капiталу Банку. Спосiб розмiщення - закритий. Торгiвля акцiями Банку на зовнiшнiх ринках не 

здiйснювалась. У першому - третьому кварталi 2011 року здiйснювалась торгiвля акцiями Банку на внутрiшньому бiржовому ринку, а саме 

на ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа", м.Днiпропетровськ. 05.09.2011р. простi iменнi акцiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК"" (ЄДРПОУ: 

21322127, ISIN: UA4000059885) були виключенi з Бiржового списку ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа". Факту лiстингу акцiй Банку у 

звiтному роцi не було. 

  

20.10.2011 483/1/11 

Державна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000059885 

Акції 

Іменні 

прості 

Бездокументарна 

Іменні 
0.100 1200000000 120000000.000 100.000000000000 

Опис 

Мета додаткової емiсiї - збiльшення статутного капiталу Банку. Спосiб розмiщення - закритий. Торгiвля акцiями Банку на зовнiшнiх ринках 

не здiйснювалась. 05.09.2011р. простi iменнi акцiї ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (ЄДРПОУ: 21322127, ISIN: UA4000059885) були виключенi з  

Бiржового списку ПрАТ "Приднiпровська фондова бiржа", м.Днiпропетровськ. 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 i 

станом на 31.12.2011р. знаходились у ньому в категорiї позалiстингових. У третьому - четвертому кварталi 2011 року здiйснювалась 

торгiвля акцiями Банку на внутрiшньому бiржовому ринку, а саме на ПАТ "Схiдно - Європейська фондова бiржа", м.Київ. Факту лiстингу 

акцiй Банку у звiтному роцi не було. 
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12. Опис бізнесу 

Важливі події розвитку (в тому числі 

злиття, поділ, приєднання, 

перетворення, виділ) 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ 

БАНК "РАДАБАНК" (далi - Банк) за типом є публiчним, за 

органiзацiйно-правовою формою - акцiонерним товариством. 

Банк було створено у формi закритого акцiонерного товариства 

на пiдставi рiшення Установчих зборiв засновникiв вiд "03" 

вересня 1993 року з найменуванням - акцiонерний банк "Агрос" 

та зареєстровано Нацiональним банком України "03" грудня 

1993 року за №220. Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 

"16" жовтня 1996 року, найменування Банку було змiнено на 

Закрите акцiонерне товариство акцiонерний банк "Радабанк". 

Змiни найменування були зареєстрованi Нацiональним банком 

України "22" сiчня 1997 року. Рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв вiд "22" квiтня 2009 року органiзацiйно-правову 

форму Банку приведено у вiдповiднiсть з дiючим 

законодавством та змiнено повне офiцiйне i скорочене 

найменування Банку на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" (повне 

найменування) i ПАТ "АБ "РАДАБАНК" (скорочене 

найменування). 

Злиття, приєднання, подiлу, перетворення Банку у звiтному роцi 

не вiдбувалося. 

Про організаційну структуру емітента, 

дочірні підприємства, філії, 

представництва та інші відокремлені 

структурні підрозділи із зазначенням 

найменування та місцезнаходження, 

ролі та перспектив розвитку, зміни в 

організаційній структурі у 

відповідності з попереднім звітним 

періодом 

Органiзацiйна структура Банку складається з Наглядової Ради, 

Правлiння Банку, Комiтетiв (кредитного, тарифного, з 

управлiння активами та пасивами), департаментiв, управлiнь та 

вiддiлiв. Органами управлiння Банку є Загальнi збори 

акцiонерiв, Наглядова Рада та Правлiння. Вищим органом 

управлiння Банку є Загальнi збори акцiонерiв, органом 

контролю - Ревiзiйна комiсiя та внутрiшнiй аудит Банку. 

Структура Банку побудована за принципом централiзацiї з 

вертикальним пiдпорядкуванням. Структурнi пiдроздiли Банку 

органiзованi з метою здiйснення операцiй, визначених в 

Банкiвськiй лiцензiї Нацiонального банку України №166 вiд 

14.11.2011р. та Генеральнiй лiцензiї Нацiонального банку 

України на здiйснення валютних операцiй №166 вiд 

14.11.2011р. 

У 2011 роцi свою дiяльнiсть Банк здiйснював у складi головного 

офiсу Банку, розташованого за адресою: 49054, м. 

Днiпропетровськ, просп. Кiрова, 46 та територiально 

вiдокремлених безбалансових вiддiлень, розташованих у мiстi 

Днiпропетровську. 

Станом на 31.12.2011р. дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та 

представництв Банк не мав. Органiзацiйна структура Банку 

перiодично уточнюється та вдосконалюється, враховуючи змiни 

ситуацiї та середовища. У порiвняннi з попереднiм звiтним 

перiодом, у 2011 роцi Банк вiдкрив п'ять територiально 

вiдокремлених безбалансових вiддiлень у мiстi 

Днiпропетровську, з метою розширення територiї своєї 

присутностi на банкiвському ринку Днiпропетровського 

регiону. Територiально вiдокремленi безбалансовi вiддiлення 

Банку здiйснюють банкiвськi операцiї на пiдставi Довiреностей, 

наданих ним Банком. Окрiм вищезазначеного органiзацiйна 

структура Банку не зазнала суттєвих змiн у звiтному перiодi. 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації 

з боку третіх осіб, що мали місце 

протягом звітного періоду, умови та 

результати цих пропозицій 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб 

протягом звiтного перiоду до Банку не надходило. 
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Опис обраної облікової політики (метод 

нарахування амортизації, метод оцінки 

вартості запасів, метод обліку та 

оцінки вартості фінансових інвестицій 

тощо) 

1. Основи облiкової полiтики та складання звiтностi: Облiкова 

полiтика Банку базується на чинному законодавствi України, 

нормативно-правових актах Нацiонального банку України, 

основних вимогах мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

та нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. 

Вiдповiдно до своєї облiкової полiтики при складаннi та 

представленнi фiнансової звiтностi Банк керується принципами 

зiставностi, надiйностi, доречностi, зрозумiлостi. 

Бухгалтерський облiк Банку ведеться в гривнях. Фiнансова 

звiтнiсть представлена в тисячах гривень (тис.грн.), якщо не 

зазначено iнше. При складаннi фiнансової звiтностi Банк робить 

припущення, що результати операцiй i iнших подiй визнаються 

за фактом їх здiйснення, а не в момент одержання або виплати 

коштiв, та вiдображаються в облiкових записах i включаються у 

фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вони вiдносяться (облiк за 

методом нарахування), а також припущення, що Банк здiйснює 

i в найближчому майбутньому продовжить здiйснювати свою 

дiяльнiсть (безперервнiсть дiяльностi). 

Активи та зобов'язання визнаються у фiнансовiй звiтностi 

Банку, якщо iснує ймовiрнiсть надходження до Банку або 

вибуття з нього майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з 

такими активами та зобов'язаннями та вони мають собiвартiсть 

або вартiсть, яка може бути достовiрно визначена. Основою 

оцiнки активiв та зобов'язань, що представленi в фiнансовiй 

звiтностi, є iсторична (первiсна) собiвартiсть або справедлива 

вартiсть. Банк визнає фiнансовi активи та зобов'язання тодi, 

коли вiн стає стороною по договору по вiдношенню до 

фiнансового iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї 

фiнансових iнструментiв визнаються на дату здiйснення 

операцiї. Фiнансовi активи та зобов'язання вiдображаються за 

справедливою вартiстю, первiсною вартiстю або 

амортизованою вартiстю в залежностi вiд їх класифiкацiї. 

Фiнансовi iнструменти, що вiдображенi в Балансi, включають 

грошовi кошти та їх еквiваленти, кошти в iнших банках, 

кредити та заборгованiсть клiєнтiв, iншi фiнансовi активи, 

кошти клiєнтiв, фiнансовi гарантiї та iншi фiнансовi 

зобов'язання. Фiнансовi iнструменти, крiм торгових цiнних 

паперiв, пiд час первинного визнання оцiнюються за їх 

справедливою вартiстю з врахуванням витрат на операцiю, якi 

прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового 

активу чи зобов'язання у вiдповiдностi до МСБО 39 "Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка" з врахуванням обмежень, 

передбачених вiдповiдними нормативними документами 

Нацiонального банку України. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

складаються з готiвкових коштiв, коштiв на кореспондентських 

рахунках Банку за винятком тих, щодо яких сформованi резерви 

пiд знецiнення. Грошовi кошти у виглядi обов'язкових резервiв 

Банку в Нацiональному банку України, як i iншi грошовi кошти, 

вiдображаються за первiсною вартiстю. Такi резерви є 

грошовими коштами з обмеженням до використання вiдповiдно 

до банкiвського законодавства України, оскiльки не призначенi 

для щоденних операцiй Банку. Отже, вони виключаються iз 

складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв для цiлей складання 

звiту про рух грошових коштiв. Банк припиняє визнання 

фiнансового активу (у повному обсязi або частково) тодi i 

тiльки тодi, коли закiнчився строк дiї контрактних (договiрних) 

прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу або здiйснена 

передача фiнансового активу i ця передача квалiфiкується як 

припинення визнання. Банк припиняє визнання фiнансового 

зобов'язання тодi i тiльки тодi, коли воно погашене, тобто 

вказане в договорi зобов’язання виконано, анульовано або 

термiн його дiї закiнчився. 
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Основнi вiдмiнностi мiж облiковою полiтикою Банку та 

Мiжнародними стандартами фiнансового облiку (звiтностi) 

пов'язанi з дотриманням вимог нормативних актiв 

Нацiонального банку України та полягають в наступному: 

- оцiнка зменшення корисностi фiнансових активiв, для яких 

притаманнi кредитнi ризики, здiйснювалась шляхом 

формування резервiв на повний розмiр чистого кредитного 

ризику, зваженого на вiдповiдний коефiцiєнт резервування, за 

всiма видами кредитних операцiй вiдповiдно до Положення про 

порядок формування та використання резерву для 

вiдшкодування можливих втрат за кредитними операцiями 

банкiв, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального 

банку України вiд 06.07.2000 № 279, що вiдрiзняється вiд вимог 

мiжнародного стандарту бухгалтерського облiку 39 "Фiнансовi 

iнструменти: визнання та оцiнка"; 

- не визнається вплив гiперiнфляцiї до 01.01.2001 року на статтi 

капiталу та основних засобiв. Це вiдрiзняється вiд вимог МСБО 

29 "Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" щодо складання 

фiнансових звiтiв в умовах постгiперiнфляцiйної економiки. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена у вiдповiдностi з 

Iнструкцiєю про порядок складання та оприлюднення 

фiнансової звiтностi банкiв України, що затверджена 

постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 27 

грудня 2007 року № 480 iз змiнами та доповненнями. 

 

1.1. Методи нарахування амортизацiї: 

Пiд час здiйснення Банком операцiй з кредитування наданi 

кредити первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю 

включаючи вiдповiднi витрати за кредитною угодою. На дату 

балансу кредити оцiнюються за амортизованою собiвартiстю з 

використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час здiйснення 

амортизацiї дисконту (премiї) та нарахування процентiв. 

Наданi фiнансовi гарантiї первiсно оцiнюються за 

справедливою вартiстю. На дату видачi гарантiї її справедлива 

вартiсть дорiвнює сумi отриманої комiсiї. В подальшому 

гарантiї облiковуються за найбiльшою з двох оцiнок: як 

первiсна вартiсть за вирахуванням амортизацiї отриманого 

комiсiйного доходу або як суму коштiв, необхiдних для 

погашення зобов'язання на звiтну дату балансу. Амортизацiя 

здiйснюється прямолiнiйним методом протягом строку дiї 

гарантiї. Суми наданих фiнансових гарантiй облiковуються на 

позабалансових рахунках. Банк веде облiк сум зобов'язань з 

кредитування тiльки на позабалансових рахунках. 

Цiннi папери в портфелi банку на продаж, що облiковуються за 

справедливою вартiстю, переоцiнюються на дату балансу. 

Результат переоцiнки вiдображається в капiталi банку на суму 

рiзницi мiж справедливою вартiстю цiнного папера i його 

балансовою вартiстю. 

Доход за борговими цiнними паперами визнається пiд час 

кожної переоцiнки, але не рiдше одного разу на мiсяць. 

Амортизацiя дисконту (премiї) здiйснюється одночасно з 

нарахуванням процентiв. Процентнi доходи, у тому числi 

процентнi доходи у виглядi амортизацiї дисконту (премiї), 

визначаються з використанням ефективної ставки вiдсотка та 

вiдображаються в звiтi про сукупнi прибутки та збитки, як 

процентнi доходи. 

Придбанi цiннi папери в портфелi до погашення первiсно 

оцiнюються за справедливою вартiстю на дату розрахунку. 

Справедливою вартiстю вважається цiна операцiї включаючи 

витрати на операцiю з їх придбання. На звiтну дату цiннi 

папери, що утримуються Банком до їх погашення, 

вiдображаються за амортизованою собiвартiстю з урахуванням 
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зменшення їх корисностi, якщо балансова вартiсть цiнних 

паперiв перевищує суму очiкуваного вiдшкодування. У 

фiнансовiй звiтностi балансова вартiсть цiнних паперiв до 

погашення включає амортизовану собiвартiсть за вирахуванням 

резерву пiд знецiнення та нарахованi за ними доходи. 

Короткостроковi цiннi папери, за якими Банк не отримує i не 

сплачує комiсiй, невiд’ємно пов'язаних з визнанням таких 

iнструментiв, вiдображаються за первiсною вартiстю, оскiльки 

вплив застосування ефективної ставки вважається несуттєвим. 

Станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року в портфелi Банку до 

погашення цiннi папери не облiковувались. 

Iнвестицiйна нерухомiсть визнається у якостi активу тiльки 

якщо є впевненiсть, що у майбутньому така iнвестицiйна 

нерухомiсть принесе економiчну користь, та - вартiсть 

iнвестицiйної нерухомостi може бути цiлком вiрогiдно оцiнена. 

Первiсно придбану iнвестицiйну нерухомiсть Банк оцiнює за 

первiсною вартiстю, яка включає цiну придбання та усi витрати, 

що безпосередньо пов'язанi з придбанням. Подальшу оцiнку 

об'єктiв iнвестицiйної нерухомостi Банк здiйснює за 

справедливою вартiстю з визнанням змiн справедливої вартостi 

в прибутку або збитку, при цьому амортизацiя та зменшення 

корисностi не визнаються. Банк припиняє визнавати в балансi 

об'єкт iнвестицiйної нерухомостi пiд час його вибуття внаслiдок 

продажу або передавання у фiнансовий лiзинг, або якщо бiльше 

не очiкується отримання будь-яких економiчних вигiд вiд його 

використання. Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 

станом на кiнець дня 31.12.2011р. базується на оцiнцi 

незалежного оцiнювача. На дату цiєї звiтностi Банком не 

визначена мета використання цiєї iнвестицiйної нерухомостi. 

 

Об'єкти основних засобiв первiсно визнаються в якостi активiв 

за собiвартiстю (вартiстю придбання), яка включає усi витрати, 

пов'язанi з придбанням, доставкою, монтажем та введенням їх 

до експлуатацiї. Пiсля первiсного визнання за моделлю оцiнки 

по первiснiй вартостi оцiнюються об'єкти основних засобiв 

груп: машини та обладнання, транспортнi засоби, iнструменти, 

прилади, iнвентар (меблi), iншi основнi засоби. Ця модель 

оцiнки передбачає облiк за первiсною (iсторичною) вартiстю за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та резерву пiд 

знецiнення (у разi необхiдностi). Оцiнка об'єктiв групи будинки, 

споруди та передавальнi пристрої здiйснюється за моделлю 

оцiнки по переоцiненiй вартостi. Справедлива (ринкова) 

вартiсть об'єктiв групи була визначена станом на 01.01.2012р. 

на пiдставi звiту незалежного оцiнювача, який має вiдповiдну 

професiйну квалiфiкацiю. Амортизацiя основних засобiв 

нараховується щомiсяця iз застосуванням прямолiнiйного 

методу. Амортизацiя основних засобiв нараховується до 

моменту, коли балансова вартiсть активу досягне його 

лiквiдацiйної вартостi. Протягом 2011 року метод амортизацiї 

основних засобiв Банком не змiнювався. Лiквiдацiйна вартiсть, 

строки корисного використання й методи нарахування 

амортизацiї аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й 

коригуються у разi необхiдностi. Перегляд строкiв корисного 

використання та норм амортизацiї також здiйснюється при 

виявленнi змiн щодо очiкуваних економiчних вигод вiд їх 

використання та належить до повноважень постiйно дiючої 

iнвентаризацiйної комiсiї. Станом на 01 сiчня 2011 року Банком 

було переглянуто лiквiдацiйну вартiсть та строки корисного 

використання де яких основних засобiв. Новi параметри будуть 

застосованi банком в перiодах починаючи з сiчня 2012. 

Амортизацiя iнших малоцiнних необоротних матерiальних 

активiв, вартiсть яких не перевищує 1 тис.грн. i строк корисного 
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використання яких бiльше одного року, нараховується у розмiрi 

100% у першому мiсяцi використання об'єкта. При визнаннi 

нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю 

(фактично понесеним витратам на їх придбання). В подальшому 

нематерiальнi активи оцiнюються по первiснiй вартостi за 

вирахуванням будь-якої послiдуючої накопиченої амортизацiї 

та будь-яких збиткiв вiд знецiнення. Нематерiальнi активи з 

обмеженим строком корисного використання амортизуються 

щомiсяця, iз застосуванням прямолiнiйного методу, який 

передбачає рiвномiрне списання первiсної вартостi до 

лiквiдацiйної вартостi протягом строку корисного використання 

об’єкта, при цьому лiквiдацiйна вартiсть дорiвнює "нулю". Такi 

активи аналiзуються на предмет знецiнення у разi наявностi 

ознак можливого знецiнення нематерiального активу. Строк 

корисного використання для об'єктiв групи нематерiальнi 

активи складає вiд 4 до 10 рокiв. Строки та порядок амортизацiї 

нематерiальних активiв з обмеженим строком корисного 

використання аналiзується щорiчно наприкiнцi кожного 

звiтного року. Протягом 2011 року метод i норми амортизацiї 

нематерiальних активiв не змiнювались. 

Процентнi доходи i витрати визнаються у тому звiтному 

перiодi, до якого вони належать. Процентнi доходи за 

кредитами визнаються iз застосуванням ефективної ставки 

вiдсотка: щомiсячно вiдбувається нарахування процентiв за 

номiнальною ставкою, а також амортизацiя дисконту (премiї). 

Нарахованi доходи i амортизацiя дисконту (премiї) в сумi 

повиннi дорiвнювати процентним доходам, нарахованим iз 

застосуванням ефективної ставки вiдсотка. Процентнi доходи i 

витрати за коштами до запитання на мiжбанкiвському ринку, а 

також за мiжбанкiвськими кредитами нараховуються за 

номiнальною ставкою процента. Процентнi витрати за 

депозитами фiзичних i юридичних осiб нараховуються iз 

застосуванням ефективної ставки вiдсотка. 

 

1.2. Метод оцiнки вартостi запасiв: 

Бухгалтерський облiк операцiй iз запасами матерiальних 

цiнностей ведеться у вiдповiдностi з МСБУ 2 "Запаси", 

Положенням (Стандартом) бухгалтерського облiку № 9 

"Запаси", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 

вiд 20.10.1999р. N 246 iз змiнами i доповненнями та у порядку, 

визначеному ?нструкцiєю з бухгалтерського облiку запасiв 

матерiальних цiнностей банкiв України, затвердженої 

постановою Правлiння НБУ вiд 10.12.2004р. № 625 та 

внутрiшнiми документами Банку. До складу запасiв 

матерiальних цiнностей включаються матерiальнi цiнностi, що 

призначенi для забезпечення безперервної роботи Банку, 

надання послуг, що використовуються не бiльше нiж один рiк. 

Запаси визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть отримання 

Банком в майбутньому економiчної вигоди, пов'язаної з їх 

використанням, а вартiсть запасiв може бути достовiрно 

визначена. Такi активи утримуються Банком для споживання у 

процесi здiйснення своєї дiяльностi (виконання робiт, надання 

послуг), а також для забезпечення адмiнiстративних 

(управлiнських) потреб. Запаси товарно-матерiальних цiнностей 

складаються з: - господарських матерiалiв (матерiальнi цiнностi, 

якi необхiднi для забезпечення безперервної роботи банку, 

надання послуг, а також для ремонту примiщень та iнших 

необоротних засобiв), - ювiлейних i пам'ятних монет 

карбованцевого номiналу та супутнiх нумiзматичних товарiв, - 

малоцiнних i швидкозношуваних предметiв, Запаси визнаються 

по найменшiй з величин: собiвартостi або чистої цiни реалiзацiї 

(цiна продажу за вирахуванням витрат на доробку та 
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реалiзацiю). Собiвартiсть включає всi витрати на придбання, 

обробку i iншi витрати, понесенi для приведення запасiв до їх 

теперiшнього стану та мiсцезнаходження. Оцiнка запасiв при їх 

вiдпуску у виробництво, продажу та iншому вибуттi 

здiйснюється по методу ФIФО, тобто запаси використовуються 

у тiй послiдовностi, у якiй вони надходили до банку. При цьому 

вартiсть залишку запасiв на кiнець звiтного мiсяця 

визначаються за собiвартiстю останнiх за часом надходження 

запасiв. Вартiсть запасiв списується на витрати перiоду, у якому 

вони були використанi та в якому визнаний вiдповiдний дохiд 

вiд їх використання. Придбання запасiв матерiальних цiнностей 

шляхом безготiвкових розрахункiв здiйснюється з 

використанням рахункiв 3510 "Дебiторська заборгованiсть з 

придбання активiв" (у разi передоплати) або 3610 

"Кредиторська заборгованiсть з придбання активiв" (якщо 

оплата запасiв здiйснюється пiсля їх оприбуткування). 

Придбання запасiв матерiальних цiнностей може здiйснюватись 

шляхом видачi готiвки (авансу) для такого придбання пiдзвiтнiй 

особi з послiдуючим звiтуванням за використанi кошти. Уцiнка 

запасiв до цiни реалiзацiї списується на витрати перiоду. 

Вiдновлення уцiнки в послiдуючих перiодах визнається як дохiд 

у вiдповiдному перiодi. Вартiсть матерiальних цiнностей, 

переданих в експлуатацiю та використаних для пiдтримання 

об'єкта основних засобiв у робочому станi, вiдображається за 

рахунками витрат, а використаних для полiпшення об'єкта 

основних засобiв - за рахунками капiтальних iнвестицiй. Банк 

здiйснює складський облiку згiдно внутрiшнiх документiв 

Банку з урахуванням вимог чинного законодавства України. 

Банк проводить iнвентаризацiю з метою встановлення 

фактичної наявностi в Банку запасiв матерiальних цiнностей, 

визначення стану їх зберiгання та встановлення нестач або 

надлишкiв у строки та у порядку, визначеному чинним 

законодавством України, нормативно-правовими актами та 

внутрiшнiми документами. 

 

1.3. Метод оцiнки фiнансових iнвестицiй в асоцiйованi та 

дочiрнi компанiї: 

До iнвестицiй в асоцiйованi та дочiрнi компанiї належать акцiї 

та iншi цiннi папери з нефiксованим прибутком емiтентiв, якi 

вiдповiдають визначенням асоцiйованої або дочiрньої компанiї 

Банку, за винятком таких цiнних паперiв, що придбанi та/або 

утримуються виключно для продажу протягом 12 мiсяцiв з дати 

придбання. Iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї 

визнаються на дату отримання суттєвого впливу. Здiйсненi 

iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї первiсно 

оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за 

собiвартiстю. Витрати на операцiї, пов'язанi з придбанням 

iнвестицiї, збiльшують суму такої iнвестицiї на дату її 

придбання. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї вiдображаються на 

дату балансу за методом участi в капiталi. За iнвестицiями в 

дочiрнi компанiї, облiк яких здiйснюється за собiвартiстю з 

урахуванням зменшення корисностi, Банк складає 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть. Якщо вартiсть придбання 

iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї перевищує частку 

Банку-iнвестора в справедливiй вартостi чистих активiв 

(придбаних iдентифiкованих активiв i зобов'язань) на дату 

придбання, то виникає гудвiл. Гудвiл облiковується як складова 

вартостi iнвестицiї та оцiнюється за собiвартiстю з урахуванням 

зменшення корисностi. Банк щорiчно здiйснює перевiрку 

гудвiлу на зменшення корисностi. Якщо частка Банку в 

справедливiй вартостi придбаних чистих активiв (придбаних 

iдентифiкованих активiв i зобов’язань) перевищує вартiсть 
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придбання iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї на дату 

придбання, то виникає негативний гудвiл. За наявностi 

негативного гудвiлу Банк перевiряє iдентифiкацiю та оцiнку 

iдентифiкованих активiв i зобов’язань та оцiнку вартостi 

придбання. Негативний гудвiл у повнiй сумi визнається 

доходом пiд час первiсного визнання iнвестицiї. Iнвестицiї в 

асоцiйованi компанiї можуть бути переведенi: - в iнвестицiї в 

дочiрнi компанiї; - у портфель на продаж. Iнвестицiї в дочiрнi 

компанiї можуть бути переведенi: - в iнвестицiї в асоцiйованi 

компанiї; - у портфель на продаж. 

Текст аудиторського висновку АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО 

АУДИТОРА) щодо фiнансових звiтiв ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"РАДАБАНК" станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року. 

 

Адресат: 

- Власникам цiнних паперiв, 

- Керiвництву ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК", 

- Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку. 

 

Вступний параграф: Основнi вiдомостi про емiтента. 

Повна назва: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АКЦIОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК" 

Скорочена назва: ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

Код за Єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй 

України: 21322127 

Мiсцезнаходження: Україна, 49054, м. Днiпропетровськ, 

пр. Кiрова, 46 

Дата державної реєстрацiї: 03 грудня 1993 року 

 

Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв 

облiкової полiтики. 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПАТ "АБ "РАДАБАНК" 

за 2011 рiк у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону 

України "Про аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих 

актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних 

стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання 

впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної 

федерацiї бухгалтерiв, вимог Положення щодо пiдготовки 

аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї 

емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку 

(затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 19.12.2006 №1528) та Вимог до 

аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами 

цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики) 

(затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку вiд 29.09.2011 №1360). 

Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

"РАДАБАНК" (далi - Банк), що включає загальну iнформацiю 

про дiяльнiсть Банку, баланс станом на 31 грудня 2011 року, 

звiт про сукупнi прибутки та збитки, звiт про рух грошових 

коштiв, звiт про власний капiтал за рiк, що минув на зазначену 

дату, та примiтки до звiтностi. Фiнансова звiтнiсть БАНКУ 

пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку та Положення про облiкову 

полiтику ПАТ "АБ "РАДАБАНК". Рiчна фiнансова звiтнiсть 

складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" за станом на кiнець останнього дня звiтного року 
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з урахуванням коригуючих проводок щодо подiй, якi коригують 

данi пiсля дати балансу. Положення про облiкову полiтику ПАТ 

"АБ "РАДАБАНК" затверджене Правлiнням ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" (протокол №26 вiд 30 грудня 2010р.). Положення 

розроблене вiдповiдно до вимог Законiв України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

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

Українi", iнших законодавчих актiв України, Положення про 

органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в банках 

України, Плану рахункiв бухгалтерського облiку банкiв 

України та Iнструкцiї про застосування Плану рахункiв 

бухгалтерського облiку банкiв України, iнших нормативних 

документiв Нацiонального банку України, основних вимог 

мiжнародних та нацiональних стандартiв бухгалтерського 

облiку. На протязi 2011 року до Положення внесено змiни 

затвердженi Правлiнням ПАТ "АБ "РАДАБАНК": - протоколом 

№23 вiд 30.09.2011р. (змiни стосуються облiку безнадiйної 

кредитної заборгованостi та прав посадових осiб Банку), - 

протоколом №34 вiд 29.11.2011р. (змiни стосуються порядку 

проведення iнвентаризацiї активiв, зобов'язань, резервiв та 

рахункiв). 

Активи та зобов'язання визнаються у фiнансовiй звiтностi 

Банку, якщо iснує ймовiрнiсть надходження до Банку або 

вибуття з нього майбутнiх економiчних вигод, пов'язаних з 

такими активами та зобов'язаннями та вони мають собiвартiсть 

або вартiсть, яка може бути достовiрно визначена. Основою 

оцiнки активiв та зобов'язань, що представленi в фiнансовiй 

звiтностi, є iсторична (первiсна) собiвартiсть або справедлива 

вартiсть. 

Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку за 2011 рiк складена вiдповiдно 

до основних вимог щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй 

звiтностi вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок складання та 

оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, 

затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 27.12.2007р. 

№480 зi змiнами та доповненнями та Облiкової полiтики Банку. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову 

звiтнiсть: Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за 

пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у 

фiнансових звiтах у вiдповiдностi до нацiональних положень 

(стандартiв) бухгалтерського облiку, нормативно-правових 

актiв Нацiонального банку України. Вiдповiдальнiсть 

управлiнського персоналу охоплює розробку, впровадження та 

використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та 

достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять 

суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки, вибiр 

та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також 

облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. 

Вiдповiдальнiсть аудитора: Нашою вiдповiдальнiстю є 

висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi 

результатiв проведеного нами аудиту. 

Ми провели аудит у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв 

аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних 

вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 

достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить 

суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання 

аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв 

щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур 

залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв 

суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства 

або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає 

заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та 

достовiрного подання суб?єктом господарювання фiнансової 
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звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi 

вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 

щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта 

господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi 

використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових 

оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку 

загального подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi 

докази для висловлення нашої думки. Висловлення думки На 

нашу думку, рiчна фiнансова звiтнiсть яка включає баланс 

станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року , звiт про сукупнi 

прибутки та збитки, звiт про рух грошових коштiв, звiт про 

власний капiтал за рiк, що минув на зазначену дату, та примiтки 

до звiтностi в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає 

фiнансову iнформацiю про Банк станом на кiнець дня 31 грудня 

2011 року та вiдповiдає вимогам законодавчих та нормативно-

правових актiв України щодо органiзацiї бухгалтерського 

облiку та звiтностi банкiв України. 

IНШI ПИТАННЯ: 

Фiнансова звiтнiсть Банку за 2010 рiк була проведена iншим 

аудитором, висновок якого був складений 11 квiтня 2011 року. 

Аудиторський висновок попереднього аудитора мiстив 

безумовно-позитивну думку щодо цiєї фiнансової звiтностi. 

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ I 

НОРМАТИВНИХ АКТIВ: 

На нашу думку, описання важливих аспектiв облiкової 

полiтики, iнформацiя за видами активiв, про зобов'язання, про 

власний капiтал та про обсяг прибутку розкрита у фiнансовiй 

звiтностi Банку вiдповiдно до нормативних вимог щодо 

органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в банкiвських 

установах України. Вимоги до вартостi чистих активiв 

(капiталу) банкiв встановленi Законом України "Про банки та 

банкiвську дiяльнiсть" №2121-III вiд 07.12.2000 як спецiальнi 

вимоги до капiталу банкiв, згiдно яких Нацiональний банк 

України здiйснює контроль за дотриманням банками розмiру, 

достатностi та адекватностi капiталу шляхом встановлення 

економiчних нормативiв та нормативно-правового забезпечення 

здiйснюваних банками операцiй. Нормативи капiталу, якi 

включають мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу, 

норматив адекватностi регулятивного капiталу та норматив 

спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв, 

затвердженi постановою Правлiння Нацiонального банку 

України вiд 28.08.2001 №368 "Про затвердження Iнструкцiї про 

порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi". Станом на 

звiтну дату Банк дотримувався встановлених нормативiв 

капiталу. Станом на 31 грудня 2011 року регулятивний капiтал 

Банку складає 137 568 тис.грн. при фактично сплаченому 

зареєстрованому статутному капiталi 120 000 тис.грн. Вартiсть 

чистих активiв 138 368 тис. грн. перевищує вартiсть статутного 

капiталу i вiдповiдає вимогам ч. 3 ст. 155 Цивiльного кодексу 

України. Статутний капiтал Банку сплачений у встановленi 

законодавством термiни (повнiстю). 

В 2011 р. було прийнято рiшення про розмiщення простих 

iменних акцiй на суму, що перевищує 25% статутного капiталу. 

На позачергових Загальних зборах акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК", якi вiдбулися 23.09.2011 р. було прийнято 

рiшення (Протокол № 70 вiд 23.09.2011 р.) про збiльшення 

розмiру статутного капiталу ПАТ "АБ "РАДАБАНК" на 

загальну суму 40 000 000,00 грн. (Сорок мiльйонiв гривень 00 

копiйок) шляхом розмiщення додаткових акцiй iснуючої 

номiнальної вартостi за рахунок залучення додаткових внескiв. 

Фактiв лiстингу/делистiнгу цiнних паперiв ПАТ "АБ 
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"РАДАБАНК" в 2011 р. не було. 

Протягом 2011 р. були змiни власникiв акцiй, яким належить 10 

i бiльше вiдсоткiв голосуючих акцiй. Вiдчужувачем акцiй у всiх 

випадках виступило ТОВ Фiнансова група "Веб-iнвест" 

(Росiйська Федерацiя), яке в результатi продало увесь належний 

йому пакет акцiй у розмiрi 90% у статутному капiталi Банку та 

вийшло зi складу акцiонерiв Банку. Пакет акцiй фiзичної особи, 

який становить 13% статного капiталу Банку збiльшився до 

20%. 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" в 2011 р. не приймав рiшення про 

створення чи призупинення дiяльностi фiлiй, представництв. 

По вiдношенню до ПАТ "АБ "РАДАБАНК" не було порушено 

справ про банкрутство та не було винесено постанов про 

санацiю. 

По вiдношенню до ПАТ "АБ "РАДАБАНК" не було рiшень 

вищого органу управлiння або суду про призупинення 

дiяльностi або банкрутство. 

Рiшення про викуп власних акцiй в 2011 р. не приймалося. 

В 2011 р. ПАТ "АБ "РАДАБАНК" не отримував позики або 

кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капiталу. 

Органи управлiння ПАТ "АБ "РАДАБАНК" не приймали 

рiшення про зменшення розмiру статутного капiталу. 

Протягом 2011 року вiдбулися змiни посадових осiб емiтента: 

1. Згiдно рiшення чергових рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" вiд 22.04.2011р. (Протокол № 68): 

звiльненi з посад Голова i три члена Наглядової Ради та 

призначенi новi особи. 

2. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiд 22.08.2011р. (Протокол № 69): звiльненi з 

посад Голова, чотири члена Наглядової Ради та призначенi на 

посаду Голови та два члени Наглядової Ради. Звiльнено з посад 

Голова та два члени Ревiзiйної комiсiї i призначенi новi особи. 

3. Згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "АБ 

"РАДАБАНК" вiд 23.09.2011р. (Протокол № 70): звiльнений з 

посади Голови Ревiзiйної комiсiї та призначена нова особа. 

Змiнено Голову Правлiння та головного бухгалтера. Призначенi 

два заступника Голови Правлiння та припиненi повноваження 

одного Члена Правлiння. 

Iнформацiя про дiї, якi можуть вплинути на фiнансово-

господарський стан емiтента та призвести до значної змiни 

вартостi його цiнних паперiв, визначенi частиною першою 

статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий 

ринок", достовiрно розкрита. 

Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю 

та, що пiдлягала аудиту та iншою iнформацiєю, що 

розкривається емiтентом цiнних паперiв: Пiд час виконання 

завдання (згiдно з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо 

iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену 

аудитором фiнансову звiтнiсть") ми здiйснили аудиторськi 

процедури щодо виявлення наявностi суттєвих 

невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала 

аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом та 

подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. 

Ми не виявили фактiв суттєвої невiдповiдностi мiж фiнансовою 

звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що 

розкривається Банком. 

Виконання значних правочинiв: Ми виконали перевiрку 

дотримання Банком вимог Закону України "Про акцiонернi 

товариства" щодо виконання значних правочинiв. Ми 

переконались, що всi виконанi Банком значнi правочини (у 

межах вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними 

останньої рiчної фiнансової звiтностi акцiонерного товариства) 
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приймались Наглядовою радою Банка. Протягом звiтного року 

видано два споживчих кредити на суму що перевищує 10 

вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової 

звiтностi. Станом на 31.12.2011р. кредити погашенi. 

Стан корпоративного управлiння: Ми виконали процедури 

оцiнки стану корпоративного управлiння Банку на вiдповiднiсть 

вимогам закону України "Про акцiонернi товариства". 

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного 

управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, 

встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. 

Функцiонування органiв корпоративного управлiння 

регламентується Статутом та Положенням про корпоративний 

кодекс Банку. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в 

термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi 

товариства" - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань 

наглядової ради вiдповiдає термiнам визначеним Законом 

України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не 

рiдше одного разу на квартал. Система внутрiшнього контролю 

спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих 

помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i 

точностi облiкової документацiї. На нашу думку прийнята та 

функцiонуюча система корпоративного управлiння Банку 

вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi 

товариства". 

Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого 

викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства: Пiд 

час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними 

дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та 

його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як 

цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв 

суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i 

його середовища", ми виконали процедури необхiднi для 

отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час 

iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок 

шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть 

аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової 

звiтностi". Нами були поданi запити до управлiнського 

персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на 

нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може 

допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в 

наслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi 

процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих 

даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння, 

зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, 

структуру його власностi та корпоративного управлiння, 

структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та 

стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди 

фiнансових результатiв. 

Викривлення фiнансової звiтностi Банку внаслiдок шахрайства 

не виявлено. 

 

Назва аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "IНСАЙДЕР" 

Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 32281420 

Юридична адреса (мiсцезнаходження юридичної особи): 49600, 

м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Ленiна, 29а 

Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю: 

Свiдоцтво серiя А00 №415607 вiд 05.12.2002р. 

Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, 

якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть: Свiдоцтво 

№3104, видане Аудиторською палатою України 26.12.2002р. 

термiн дiї: до 15.11.2012р. 
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Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв банкiв 

Нацiонального банку України №0000024, видане Комiтетом з 

питань аудиту банкiв - 20.08.2007р. термiн дiї: до 12.01.2015 р. 

Номер, дата видачi сертифiката аудитора: Сертифiкат аудитора 

банкiв №0027 виданий Аудиторською палатою України 

29.10.2009р. термiн дiї: до 01.01.2015р. 

Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту: 

Дата та номер договору на проведення аудиту: Договiр № 11-

11/А вiд 28.09.2011р. 

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту: 27.02.2012р. 

- 30.03.2012р. 

 

Генеральний директор Аудиторської фiрми "IНСАЙДЕР" 

Аудитор Н.А. Чорна . 

Дата складання аудиторського висновку: 30.03.2012 року. 

Вих. №02-12/08. 

Інформація про основні види продукції 

або послуг, що їх виробляє чи надає 

емітент, перспективність виробництва 

окремих товарів, виконання робіт та 

надання послуг; залежність від 

сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в 

діяльності емітента, заходи емітента 

щодо зменшення ризиків, захисту своєї 

діяльності та розширення виробництва 

та ринків збуту; про канали збуту й 

методи продажу, які використовує 

емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; 

інформація про особливості стану 

розвитку галузі виробництва, в якій 

здійснює діяльність емітент, рівень 

впровадження нових технологій, нових 

товарів, його положення на ринку; 

інформація про конкуренцію в галузі, 

про особливості продукції (послуг) 

емітента; перспективні плани розвитку 

емітента; кількість постачальників за 

основними видами сировини та 

матеріалів, що займають більше 10 

відсотків в загальному об'ємі 

постачання 

У своїй дiяльностi Банк керується чинним законодавством 

України, зокрема Законами України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в 

Українi", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про платiжнi 

системи та переказ коштiв в Українi", "Про порядок здiйснення 

розрахункiв в iноземнiй валютi", "Про фонд гарантування 

вкладiв фiзичних осiб", Цивiльним Кодексом, Податковим 

Кодексом, Декретом Кабiнету Мiнiстрiв України "Про систему 

валютного регулювання та валютного контролю", 

законодавчими актами стосовно оподаткування та iншими 

законодавчими актами України, нормативними документами 

Нацiонального банку України, Державної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку, власним Статутом, рiшеннями 

Правлiння Банку, облiковою полiтикою та внутрiшнiми 

Положеннями, iнструкцiями i технологiчними картами Банку. 

Основна дiяльнiсть Банку включає надання банкiвських послуг 

на територiї України юридичним та фiзичним особам. У межах 

Статуту банкiвської та генеральної валютної лiцензiї дiяльнiсть 

Банку включає надання кредитiв i гарантiй, залучення вкладiв 

(депозитiв) вiд фiзичних та юридичних осiб, здiйснення 

операцiй з iноземними валютами, проведення розрахунково-

касових операцiй, придбання цiнних паперiв, надання кредитiв 

банкiвським установам, iншi фiнансовi послуги. Банк дiє на 

пiдставi Банкiвської лiцензiї Нацiонального банку України 

№166 вiд 14 листопада 2011р. та Генеральної лiцензiї на 

здiйснення валютних операцiй №166 вiд 14.11.2011р. 

Вiдповiдно до отриманих лiцензiй банк надає наступнi 

банкiвських послуги: 

1) залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола 

юридичних i фiзичних осiб в нацiональнiй та iноземнiй валютi 

на валютному ринку України; 

2) вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв 

клiєнтiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi у т.ч. 

кореспондентських рахункiв банкiв резидентiв та не резидентiв; 

3) розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на 

поточнi рахунки, коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та 

на власний ризик в нацiональнiй та iноземнiй валютi (крiм 

операцiй розмiщення та залучення коштiв на мiжнародних 

ринках). 

Також банк надає iншi фiнансовi послуги, передбаченi Законом 

України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг", у т.ч. наступнi послуги в iноземнiй 

валютi: 

- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками; 
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- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України; 

- надання iнших фiнансових послуг в iноземнiй валютi на 

валютному ринку України у вiдповiдностi до статтi 4 Закону 

України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання 

ринкiв фiнансових послуг" (крiм операцiй з банкiвськими 

металами). 

Банк має Лiцензiю Державної Комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на 

фондовому ринку з торгiвлi з цiнними паперами - дилерської 

дiяльностi. Крiм надання банкiвських та фiнансових послуг 

банк має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо: 

- iнвестицiй, у вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку 

України; 

- випуску власних цiнних паперiв; 

- зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) 

iндивiдуального банкiвського сейфа; 

- iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей; 

- надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо 

банкiвських та iнших фiнансових послуг. 

На виконання предмету своєї дiяльностi Банк протягом 2011 

року здiйснював наступнi операцiї: 

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 суб'єктам господарювання; 

7) надання кредитiв банкiвським установам; 

8) здiйснення операцiй з iноземною валютою, а саме: 

- купiвля, продаж, обмiн готiвкової iноземної валюти; 

- торгiвля iноземною валютою на МВРУ; 

- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

9) здiйснення дилерської дiяльностi з цiнними паперами; 

10) надання послуг з надання в тимчасове користування 

iндивiдуальних сейфiв для зберiгання цiнностей; 

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 та ANELIK; 

14) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей. 

 

ПАТ "АБ "РАДАБАНК" працює на українському банкiвському 

ринку, починаючи з 1993 року. Банк було створено з метою 

акумулювання грошових коштiв пiдприємств та населення 

Днiпропетровського регiону та використання фiнансових i 

кредитних ресурсiв для ефективного економiчного та 

соцiального розвитку суб'єктiв господарської дiяльностi рiзних 

галузей економiки. Банк надає широкий спектр послуг по всiх 

основних сегментах фiнансового ринку. Банк виконує операцiї 

по залученню у вклади грошових коштiв суб'єктiв 

господарювання i фiзичних осiб та розмiщення зазначених 

коштiв вiд свого iменi на власних умовах i на власний ризик, 

вiдкриття i ведення поточних рахункiв клiєнтiв i банкiв-

кореспондентiв, в тому числi переказ грошових коштiв цих 

рахункiв за допомогою платiжних iнструментiв та зарахування 

коштiв на них як в нацiональнiй так i в iноземних валютах. Банк 

на договiрних умовах здiйснює касове, розрахункове, кредитне 
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та депозитне обслуговування клiєнтiв, а також надає їм 

консультацiї з фiнансових питань. Станом на 31.12.2011 року 

послугами розрахунково-касового обслуговування 

користуються клiєнти: 322 - юридичних осiб, 69 - фiзичних осiб 

- пiдприємцiв, 253 - фiзичнi особи, якi не займаються 

пiдприємницькою дiяльнiстю та мають поточнi i депозитнi 

рахунки. Для максимального забезпечення потреб клiєнтiв у 

фiнансуваннi їхньої дiяльностi Банк постiйно вдосконалює свої 

кредитнi продукти. Так, основна заборгованiсть за кредитами 

наданими юридичним та фiзичним особам зросла за 2011 рiк на 

165,2 % та сягнула на 31 грудня 2011 року показника 101 651 

тис. грн. Клiєнти Банку представляють практично усi областi 

економiки: металургiйну, будiвельну, сiльськогосподарську, 

переробну промисловiсть, надають посередницькi, страховi та 

юридичнi послуги тощо. Оперативне, квалiфiковане надання 

комплексу послуг з розрахунково-касового обслуговування, 

надання кредитiв та iнших послуг у 2011 роцi забезпечило 

отримання доходу в сумi 18 254 тис. грн. У порiвняннi з 2010 

роком дохiд збiльшився на 111 %. Зростання доходу 

обумовлено збiльшенням попиту клiєнтiв щодо послуг, що 

надаються Банком, та розширенням спектру цих послуг у 2011 

роцi. Станом на кiнець дня 31.12.2011 року Банк отримав 

прибуток у розмiрi 2 343 тис.грн. (за вiдповiдний перiод 

минулого року 6 472 тис.грн.). Зменшення прибутку вiдбулось 

за рахунок формування резервiв по наданим кредитам та 

збiльшенням витрат по заробiтнiй платi у зв’язку зi 

збiльшенням кiлькостi працiвникiв. 

Основними контрагентами Банку у 2011 роцi були: банки 

(вiднесенi до сегменту "Операцiї на фiнансових ринках"), 

небанкiвськi установи (вiднесенi до сегменту - "Комерцiйнi 

банкiвськi операцiї"), фiзичнi особи, якi не здiйснюють 

пiдприємницьку дiяльнiсть (вiднесенi до сегменту "Роздрiбнi 

банкiвськi операцiї"). Операцiї в сегментi "Операцiї на 

фiнансових ринках" включають розмiщення мiжбанкiвських 

кредитiв, кореспондентськi вiдносини, операцiї з продажу та 

придбання готiвки тощо. В сегментi "Комерцiйнi банкiвськi 

операцiї" вiдображаються операцiї з обслуговування поточних 

та строкових рахункiв, кредитування, овердрафтне 

обслуговування, залучення коштiв на депозит, гарантiйнi 

операцiї, обслуговування експортно-iмпортних операцiй, касовi 

операцiї. Операцiї сегменту "Роздрiбнi банкiвськi операцiї" 

включають обслуговування поточних та строкових рахункiв, 

кредитування, залучення коштiв на депозит, обмiн валют, касовi 

операцiї, приймання та виплату переказiв без вiдкриття 

рахунку, у тому числi через системи грошових переказiв 

Western Union та ANELIK, платежiв за комунальнi та iншi 

послуги. 

Банк є суб'єктом економiчної дiяльностi та у своїй роботi має 

справу з рiзними видами ризикiв, що потребують точного 

визначення та управлiння. В своїй дiяльностi Банк постiйно 

здiйснює управлiння ризиками - це систематичний процес, 

завдяки якому Банк виявляє (iдентифiкує) власнi ризики, 

оцiнює їх величину, здiйснює їх монiторинг, контролює свої 

ризиковi позицiї та бере до уваги вiдносини мiж рiзними 

категорiями ризику. Дiяльнiсть з управлiння ризиками Банку 

здiйснюється через органiзацiйну структуру Банку. 

Органiзацiйна структура перiодично уточнюється та 

вдосконалюється, враховуючи змiни ситуацiї та середовища. 

Процес ризик-менеджменту в Банку охоплює всi його 

структурнi щаблi та рiвнi - вiд вищого керiвництва Банку 

(Наглядової Ради та Правлiння) до рiвня, на якому 

безпосередньо приймається ризик. При цьому розподiл функцiй 
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наступний: 

- Наглядова Рада - згiдно Положення про Наглядову Раду Банка 

затверджує внутрiшнi документи Банку по управлiнню 

банкiвськими ризиками в межах своїх функцiй та 

вiдповiдальностi перед власниками Банку, регулярно розглядає 

результати дiяльностi Банка в тому числi i управлiння 

ризиками; 

- Правлiння Банку - формує тактику роботи з ризик-

менеджменту, упроваджує полiтику управлiння ризиками, 

приймає участь в засiданнях профiльних комiтетiв (Кредитного, 

з управлiння активами та пасивами, iнвестицiйного тощо); 

- служба ризик-менеджменту (департамент ризик-менеджменту) 

проводить роботу в межах своїх функцiй щодо виявлення, 

кiлькiсної оцiнки, контролю, монiторингу ризику та 

методологiчної пiдтримки; 

- бек-офiси - в межах своїх функцiй контролюють дотримання 

встановлених вимог (таких як контроль за дотриманням 

клiєнтом своїх зобов’язань); 

- фронт-офiси - в межах своїх функцiй приймають на Банк 

ризики в рамках доведених повноважень (попередня оцiнка 

нового клiєнта для початку спiвробiтництва); 

- служба внутрiшнього аудиту (Вiддiл внутрiшнього аудиту) - 

не бере безпосередньої участi в процесi ризик-менеджменту, її 

роль зводиться до оцiнки адекватностi систем управлiння 

ризиками потребам Банку (аудит процесiв та процедур Банку з 

ризик-менеджменту аналогiчно аудиту будь-якої iншої функцiї 

Банку). 

Система управлiння ризиками Банку охоплює всi напрямки 

дiяльностi Банку, що впливають на його профiль ризикiв. Це 

передбачає прийняття рiшень i проведення заходiв, 

спрямованих на запобiгання, мiнiмiзацiю, перенесення, 

страхування, встановлення лiмiтiв чи прийняття ризику. Ризик-

менеджмент, як система управлiння, складається з: - пiдсистеми 

пiдтримки i прийняття управлiнських рiшень (у тому числi 

монiторинг i контроль за ризиками); - пiдсистеми виявлення 

(iдентифiкацiї) i оцiнки (вимiру) ризикiв; - пiдсистеми 

супроводу (нагляду i контролю) вищезгаданих пiдсистем. 

Процес управлiння ризиками притаманними банкiвськiй 

дiяльностi у Банку являє багаторiвневу систему реального часу, 

за допомогою якої Банк виявляє (iдентифiкує) ризики, 

проводить оцiнку їх величини, здiйснює монiторинг i 

контролює свої ризиковi позицiї, а також враховує 

взаємозв`язки мiж рiзними категорiями (видами) ризикiв. 

Участь у роботi системи приймають Спостережна рада, 

Правлiння, вiддiл управлiння ризиками, комiтети, а також 

профiльнi пiдроздiли Банку. 

Основними внутрiшньобанкiвськими документами, що 

визначать органiзацiю управлiння ризиками є "Положення про 

полiтику управлiння ризиками" та вiдповiднi положення про 

управлiння кожним окремим видом ризикiв, методики 

визначення прийнятних рiвнiв ризикiв та розрахунку фактичних 

значень ризикiв. Внутрiшньобанкiвськi нормативнi документи 

розробленi у вiдповiдностi з вимогами положень Базельського 

комiтету банкiвського нагляду, Законiв України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть", "Про Нацiональний банк України", а 

також Методичних рекомендацiй щодо органiзацiї та 

функцiонування систем ризик-менеджменту в банках України, 

схвалених постановою Правлiння НБУ № 361 вiд 02.08.2004р. 

Полiтика управлiння ризиками - це сукупнiсть визначених, в 

межах дiючого законодавства, принципiв, методiв i процедур, 

що використовуються Банком для створення 

загальнобанкiвської, консолiдованої системи управлiння 
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ризиками. Система управлiння, iдентифiкацiї, вимiрювання, 

монiторингу та контролю за ризиками побудована Банком з 

метою повного та коректного охоплення всiх операцiй, 

своєчасного виявлення та реєстрацiї визначених показникiв 

ризикiв, якiсного й всебiчного накопичення, узагальнення i 

зберiгання даних що використовуються Банком пiд час 

розрахункiв фактичних рiвнiв ризикiв. Вона надає можливiсть 

отримати, в будь-який момент, адекватну фiнансову 

iнформацiю про стан Банку, його стiйкiсть до негативних 

проявiв ринку й конкурентного середовища, та прийняття 

оперативних рiшень щодо усунення негативних вiдхилень вiд 

бажаного стану. Банк встановлює єдинi методологiчнi пiдходи 

до побудови та органiзацiї системи, єдине тлумачення та 

розумiння принципiв вiдображення ризикiв, що притаманнi 

рiзноманiтним операцiям, для всiх структурних пiдроздiлiв 

Банку, в тому числi i вiддiлень. 

Комплекс дiй з ризик-менеджменту базується на декiлькох 

принципах: 

1. Головний принцип, який покладає Банк в основу побудованої 

системи управлiння ризиками, - досягнення оптимального 

спiввiдношення мiж доходнiстю, прибутковiстю операцiй та 

надiйнiстю банкiвської установи, максимальною захищенiстю 

залучених коштiв акцiонерiв та клiєнтiв банку. Очiкувана 

дохiднiсть має компенсувати прийнятий ризик. Бiльшiсть 

ризикiв, на якi наражається Банк, за своєю суттю властивi 

банкiвськiй дiяльностi i є iстотною часткою посередницької 

функцiї перерозподiлу грошових ресурсiв, яку виконують 

банки. Для таких ризикiв Банк прагне оптимiзувати 

спiввiдношення мiж ризиком i доходами, максимiзуючи 

дохiднiсть для заданого рiвня ризику або мiнiмiзуючи ризик, 

який необхiдно прийняти для забезпечення бажаного рiвня 

дохiдностi. Таким чином, Банк виявляє два пiдходи до 

управлiння ризиками, що пiддаються кiлькiснiй оцiнцi. 

2. Комплекснiсть та безперервнiсть. Процес управлiння 

ризиками охоплює всi види дiяльностi Банку, якi впливають на 

параметри його ризикiв. Це безперервний процес аналiзу 

ситуацiї та оточення, в яких виникають ризики, i прийняття 

управлiнських рiшень щодо впливу на самi ризики та / або на 

рiвень уразливостi Банку до таких ризикiв. Статистичнi ряди 

числових величин, на базi яких розраховуються кiлькiснi 

показники ризикiв, є безперервними. 

3. Прозорiсть i делегування повноважень. Повне висвiтлення 

складових операцiй Банку, якi впливають на якiснi параметри 

ризикiв. Процес виявлення, оцiнки та монiторингу ризикiв 

вiдбувається на тому рiвнi органiзацiї, де ризик виникає. 

Контроль i незалежнi перевiрки на найвищих рiвнях управлiння, 

включаючи Спостережну раду Банку. 

4. Чiткiй розподiл функцiй i недопущення конфлiкту iнтересiв. 

Поширення в Банку єдиного розумiння корпоративної культури 

щодо управлiння ризиками. Встановлення єдиних принципiв 

iдентифiкацiї i оцiнки ризикiв. Вiдображення у 

систематизованiй документальнiй формi органiзацiйної 

структури i механiзмiв контролю, вiдповiдний доступ до цих 

документiв учасникiв процесу управлiння ризиками в Банку. 

Узгодження органiзацiйної структури та систем контролю 

бiзнес-процесiв Банку таким чином, щоб не зашкодити 

контрольованiй i стабiльнiй дiяльностi самого Банку. 

5. Обачнiсть. Прийняття методiв оцiнки, вiдповiдно до яких 

активи та/або дохiд не завищуватимуться, а зобов`язання та/або 

витрати не занижуватимуться. 

6. Превалювання сутностi над формою. Оцiнка рiвня ризику та 

розрахунки показникiв вiдбуваються вiдповiдно до їх сутностi 
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та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою та 

походженням. 

7. Послiдовнiсть. Процес управлiння ризиками має чiтко 

окресленi межi. Пiдроздiл або посадова особа Банку вiдповiдно 

до розроблених положень та посадових iнструкцiй виконують 

всi зазначенi процедури вiд першого до останнього роздiлу 

затвердженої методики, положення або iнструкцiї. Кiнцевим та 

узагальненим показником якостi системи управлiння ризиками 

i, водночас, зваженої i надiйної дiяльностi Банку є наявнiсть та 

достатнiсть власних коштiв (насамперед регулятивного i 

статутного капiталу), для покриття сумарних iснуючих та 

прогнозованих величин ризикiв, очiкуваних й неочiкуваних 

збиткiв. 

Впроваджуючи загальнобанкiвськi механiзми управлiння 

ризиками, Банк ставить за мету досягнення паритету мiж 

сукупним розмiром реального, економiчно обгрунтованого 

регулятивного капiталу, фiнансових результатiв (надходжень) й 

сумою коштiв необхiдних для компенсацiї ризикiв. Позитивна 

рiзниця цих показникiв повинна становити не менше 

встановленого Нацiональним банком України мiнiмального 

розмiру капiталу банку. Найбiльш надiйну iнформацiю про стан 

згаданого показника надає комплексне стрес-тестування, 

результати якого щомiсячно розглядає Правлiння Банку та 

приймає рiшення щодо доцiльностi коригуючих дiй. Якщо 

результати стрес-тестування мають негативний характер, та 

iснує пряма загроза дестабiлiзацiї роботи Банку або його 

окремого пiдроздiлу, Правлiння Банку приймає обгрунтоване 

рiшення до застосування адмiнiстративного впливу й 

запроваджує чiткiй графiк дiй, спрямованих на зменшення рiвня 

ризикiв чи обсягiв операцiй, якi призвели до появи 

непрогнозованих вiдхилень вiд бажаних показникiв. У Банку 

забезпечено чiткий розподiл функцiй, обов`язкiв та 

повноважень з ризик-менеджменту, а також чiтку схему 

вiдповiдальностi згiдно з таким розподiлом. Розподiл функцiй i 

повноважень охоплює всi органiзацiйнi рiвнi i пiдроздiли Банку. 

Велике значення надається розподiлу функцiй з ризик-

менеджменту мiж Спостережною радою та Правлiнням Банку. 

Загальну стратегiю управлiння ризиками в Банку визначає 

Спостережна рада, а загальне керiвництво управлiнням 

ризиками здiйснює Правлiння. Розподiл обов`язкiв i 

пiдпорядкованiсть пiдроздiлiв задокументованi та доведенi до 

вiдома вiдповiдальних виконавцiв. Кредитний комiтет, Комiтет 

з управлiння активами та пасивами на своїх чергових 

(позачергових) засiданнях затверджують лiмiти надання коштiв 

однiй особi (iнсайдеру), групi пов`язаних осiб (iнсайдерiв), 

розмiщення коштiв у одну галузь економiки, один регiон, а 

також максимально можливi розриви мiж валютами та строками 

залучення i розмiщення коштiв, максимально можливi ставки 

залучення строкових ресурсiв та мiнiмально можливi ставки 

розмiщення залучених коштiв. Встановленi лiмiти є 

обов`язковими для виконання всiма пiдроздiлами Банку. 

Мiнiмiзацiя рiвнiв операцiйно-технологiчного та юридичного 

ризикiв досягається банком за рахунок розроблених та 

затверджених типових форм договорiв та iнших листiв i 

документiв, за якими здiйснюється правовi вiдносини з 

клiєнтами та контролюючими органами, а також внутрiшнiх 

нормативних документiв (положень, порядкiв тощо) щодо 

конкретних бiзнес-процесiв та окремих банкiвських операцiй. 

Контроль за рiвнем стратегiчного ризику та ризику репутацiї 

веде Правлiння Банку, яке впроваджує заходи, що впливають на 

визначенi у трирiчнiй стратегiї Банку ключовi показники. За 

необхiдностi воно звертається до Спостережної ради Банку з 
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метою внесення коригувань у обрану стратегiю розвитку. Вiддiл 

управлiння ризиками щомiсячно розраховує значення факторiв, 

що найбiльш залежать вiд коливань ринку, а саме: котирувань 

цiнних паперiв, рiвнiв процентних ставок за залученими та 

розмiщеними коштами, курсами iноземних валют. Аналiтичний 

звiт про досягнутi результати та показники ринкового ризику, 

розглядає, вносить поправки та затверджує на своїх засiданнях 

Комiтет з управлiння активами та пасивами Банку. Ключовим 

показником, який в значнiй мiрi визначає величину валютного 

ризику, є вiдкрита (довга/коротка) валютна позицiя Банку. 

Постiйний i оперативний розрахунок, контроль, управлiння та 

прогнозування величини валютної позицiї Банку здiйснює 

Казначейство. Керiвники пiдроздiлiв та комiтетiв, при 

необхiдностi, зобов`язанi вживати, в межах своїх повноважень, 

заходи адмiнiстративного впливу для забезпечення виконання 

затверджених процедур та дiй персоналу з метою усунення або 

мiнiмiзацiї банкiвських ризикiв. Пiдроздiли та профiльнi 

комiтети Банку ведуть постiйний монiторинг ризикiв, 

вiднесених до їх компетенцiї у вiдповiдностi до наведеного 

розподiлу, доводять до Правлiння Банку результати 

монiторингу i в межах своїх повноважень вживають необхiднi 

заходи щодо усунення або мiнiмiзацiї ризикiв. Обов`язки щодо 

управлiння ризиками мiстяться у посадових iнструкцiях 

службовцiв. Вiддiл управлiння ризиками створено з метою 

забезпечення оптимального для Банку спiввiдношення прибутку 

i ризику, iдентифiкацiї ризику в банкiвських процесах i 

продуктах розробки i координацiї процесiв управлiння 

ризиками в Банку. Основнi задачi вiддiлу в частинi ризик-

менеджменту: - розробка Полiтики управлiння ризиками та 

Положення про загальнi засади управлiння банкiвськими 

ризиками, їх подальша актуалiзацiя згiдно змiн у зовнiшньому i 

внутрiшньому середовищi Банку; - координацiя процесу 

управлiння банкiвськими ризиками; - планування i контроль за 

досягнутими показниками ризикiв; - регламентацiя взаємодiї 

структурних пiдроздiлiв Банку в процесi управлiння ризиками; - 

оцiнка ризикiв нових фiнансових iнструментiв; - розробка 

iнших методик i процедур, якi регулюють процес управлiння 

ризиками. 

Для забезпечення додаткових заходiв з метою управлiння 

ризиками в Банку створенi постiйно дiючi комiтети, зокрема: 

1. Кредитний комiтет, метою створення якого є реалiзацiя 

кредитної полiтики Банку в частинi обслуговування клiєнтiв 

Банку, ефективне розмiщення вiльних коштiв, їх повного та 

своєчасного повернення, забезпечення комплексу заходiв щодо 

мiнiмiзацiї кредитного ризику, а також щодо досягнення 

оптимального спiввiдношення вартiсних умов та рiвня ризикiв, 

що приймаються, як по сукупностi операцiй, що пов?язанi з 

прийняттям ризику, так i за окремими операцiями. 

2. Комiтет з питань управлiння активами та пасивами (КУАП), 

метою створення якого є вироблення оптимальної полiтики 

керування активами i пасивами Банку, забезпечення високої 

конкурентоздатностi i надiйностi Банку на фiнансовому ринку 

України, а також полiпшення фiнансових результатiв дiяльностi 

Банку за рахунок оптимiзацiї обсягiв активiв i пасивiв при 

рацiональному рiвнi ризику. 

3. Тарифний комiтет, метою створення якого є координацiя 

дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку з питань тарифної 

полiтики, встановлення тарифiв, аналiзу спiввiдношення 

собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi 

дiючих тарифiв, аналiз ефективностi продажу банкiвських 

продуктiв, прийняття рiшень щодо формування операцiйних 

доходiв Банку, прийняття рiшень в галузi розробки нових 
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банкiвських продуктiв та схем обслуговування клiєнтiв. Банк є 

учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, 

свiдоцтво учасника Фонду вiд 21.07.2009р. № 110. 

Зареєстрований та сплачений статутний капiтал Банку станом 

на кiнець звiтного року становив 120 000 тис.грн. Регулятивний 

капiтал Банку станом на 31 грудня 2011 року становив 137 568 

тис.грн. Платоспроможнiсть Банку вiдображає здатнiсть Банку 

своєчасно i в повному обсязi розрахуватися за своїми 

зобов’язаннями та визначається нормативом адекватностi 

регулятивного капiталу Банку, мiнiмальне значення якого 

становить 10 %. Фактичне значення цього нормативу на кiнець 

2011 року складало 113% (у 2010 роцi - 86 %) Припинення 

здiйснення окремих видiв банкiвських операцiй в звiтному роцi 

не вiдбувалось. 

 

За станом на 1 жовтня 2011 року у Державному реєстрi банкiв 

налiчувалось 198 банкiв. Лiцензiю Нацiонального банку 

України на здiйснення банкiвських операцiй мали 177 

банкiвських установ, у тому числi 55 банкiв або 31% - з 

iноземним капiталом, iз них 22 банкiв зi 100% iноземним 

капiталом. У стадiї лiквiдацiї перебувало 20 банкiв. Власний 

капiтал банкiв що працюють на територiї України за дев'ять 

мiсяцiв 2011 року зрiс на 31,9% i за станом на 01.10.2011 

становив 151,9 млрд. грн., або 10,3% пасивiв банкiв. Сплачений 

зареєстрований статутний капiтал збiльшився на 14,9% ? до 

167,6 млрд. грн. Зобов'язання банкiв зросли на 9,1% - до 877,3 

млрд. грн. Основними складовими зобов'язань на 01.10.2011 

були: - кошти фiзичних осiб - 300,3 млрд. грн., або 34,2% вiд 

зобов'язань; - кошти суб'єктiв господарювання - 170,7 млрд. 

грн., або 19,5%; - мiжбанкiвськi кредити та депозити - 164,5 

млрд. грн., або 18,8% Банки мають таку структуру коштiв 

населення з точки зору строковостi. Строковi кошти становлять 

226,9 млрд. грн., або 75,5% вiд загальної суми коштiв 

населення, а кошти на вимогу - 73,4 млрд. грн., або 24,5%. 

Активи системи банкiв зросли на 9,2% i за станом на 01.10.2011 

становили 1 029,2 млрд. грн., загальнi активи - 1 194,2 млрд. 

грн. Банки мають таку структуру загальних активiв. Готiвковi 

кошти та банкiвськi метали - 2,7% вiд суми активiв, кошти в 

Нацiональному банку 2,6%, залишки коштiв на коррахунках, що 

вiдкритi в iнших банках - 7,1%, кредитнi операцiї - 79,8%, 

вкладення в цiннi папери - 7,8%. Доходи банкiвської системи за 

сiчень - вересень 2011 року становили 103,5 млрд. грн. Витрати 

банкiв 109,1 млрд. грн. Фiнансовий результат дiяльностi по 

системi банкiв - вiд'ємний (- 5,6 млрд. грн.) (за 2010 рiк - збиток 

13,0 млрд. грн.). В українськiй банкiвськiй системi наявнi певнi 

диспропорцiї в територiальному розвитку банкiвських установ. 

Дiючi банки юридичнi особи розташованi лише у 15 областях 

країни, в основному у схiднiй та захiднiй її частинах. У 10 

областях (Вiнницькiй, Житомирськiй, Кiровоградськiй, 

Миколаївськiй, Рiвненськiй, Тернопiльськiй, Херсонськiй, 

Хмельницькiй, Черкаськiй, Чернiвецькiй) дiючих банкiв - 

юридичних осiб немає взагалi, банкiвськi послуги в цих 

регiонах надають лише фiлiї та безбалансовi вiддiлення. За 

рiвнем розвитку регiональнi банкiвськi системи подiляються на 

чотири групи: високої концентрацiї банкiвських послуг 

(столичний регiон), середньої (активи банкiв i фiлiй 

перевищують 10 млрд. грн.), незначної (активи становлять 10 

млрд. грн.), низької концентрацiї (активи менше 10 млрд. грн.). 

У Києвi та областi сконцентровано бiльше половини дiючих 

банкiв. Днiпропетровськ i Днiпропетровська область займає 

друге мiсце за рiвнем концентрацiї банкiвських установ. За 

станом на 1 жовтня 2011 року у регiонi функцiонувало 13 банкiв 
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юридичних осiб, або 7,3% вiд їх загальної чисельностi, бiльше 

100 фiлiй i представництв. Активи банкiв, що мають Головний 

офiс в Днiпропетровську перевищують 155 млрд.грн. Таким 

чином, з нашого погляду рiвень конкуренцiї у областi достатньо 

високий. У той же час, слiд зважити окремо на перелiк банкiв i 

фiлiй, якi здiйснюють свою дiяльнiсть у регiонi. Безумовним 

лiдером регiону, як за обсягами операцiй, так i за кiлькiстю 

фiлiй i вiддiлень є ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК". Свої 

представництва мають майже всi великi українськi банки, це 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ АКБ "Промислово-

iнвестицiйний банк", ПАТ "Державний ощадний банк України", 

ПАТ "УкрСиббанк", ПАТ "Укрсоцбанк", ПАТ "ОТП Банк", 

ПАТ "Брокбiзнесбанк", ПАТ "Державний експортно-iмпортний 

банк". Вони також мають розгалужену iнфраструктуру i 

виконують повний спектр банкiвських операцiй. На ринку 

банкiвських послуг регiону присутнi регiональнi банки, якi 

мають головний офiс у м. Днiпропетровську, у тому числi: ПАТ 

КБ " ПРИВАТБАНК ", ПАТ "Банк Кредит-Днiпро", ПАТ 

"АКТАБАНК". А також ПАТ АКБ "Новий", ПАТ КБ 

"Земельний капiтал", ПАТ "КласикБанк". Цi банки створенi для 

обслуговування окремих промислових або холдингових 

структур, але вони суттєво впливають на рiвень i якiсть 

банкiвських послуг у мiстi та областi. За даними Асоцiацiї 

Українських банкiв, активи банкiв, що мають Головний офiс в 

м. Днiпропетровськ зросли за перiод з сiчня по вересень 2011 на 

32,4 млн.грн. або на 26%, зобов?язання збiльшились на 27,6 

млн.грн. або на 25%, що свiдчить про значний потенцiал 

Днiпропетровського регiону. Зростання банкiвського сектору у 

областi вiдбувалось, як за рахунок ?великих? банкiв, так i банкiв 

4 групи за градацiєю НБУ. Безумовно, лiдерами регiону за 

обсягами операцiй, кiлькiстю точок продаж банкiвських 

продуктiв i динамiкою зростання активiв залишаються ПАТ КБ 

"ПРИВАТБАНК" та ПАТ "Банк Кредит-Днiпро". Активи цих 

банкiв зросли у аналiзуємому перiодi на 25% та 19% вiдповiдно. 

У той же час, активи ПАТ "АКЦЕНТ - БАНК", що входить до 

групи невеликих банкiв збiльшились бiльше нiж на 50%. При 

цьому банк активно працював з населенням в частинi залучення 

коштiв на депозити i одночасно розгорнув програми 

споживчого кредитування. Регiональнi банки зацiкавленi у 

розвитку того регiону, де територiально розташований 

Головний офiс банку. Це стосується як мунiципальних програм, 

так i програм будiвництва житла, торгiвельних комплексiв, 

розгалуження транспортних i комунiкацiйних систем. 

Конкурентами ПАТ "АБ "РАДАБАНК" вбачає банки четвертої 

групи за розподiлом НБУ, а саме ПАТ "АКЦЕНТ - БАНК", ПАТ 

"Банк Восток", ПАТ "АКБ НОВИЙ", ПАТ "КЛАСИКБАНК", 

ПАТ "КБ "АКСIОМА", ПАТ "АКБ КОНКОРД", , ПАТ "КБ 

Земельний Капiтал". Характерними ознаками групи є вiдносно 

невелика кiлькiсть точок продаж, незначна кiлькiсть 

впроваджених банкiвських продуктiв, обслуговування окремих 

груп споживачiв, низька автоматизацiя банкiвських технологiй, 

вiдсутнiсть грамотного планування своєї дiяльностi. 

Нiша Банку в умовах жорсткої конкуренцiї полягає у швидкостi 

прийняття рiшень, iндивiдуальному пiдходi до партнерiв i 

клiєнтiв, високотехнологiчнi автоматизованi телекомунiкацiйнi 

системи розрахункiв, концентрацiя на безперервному процесi 

управлiння ризиками притаманними банкiвськiй дiяльностi, 

додержання вимог нормативно-правових актiв. 

Стрiмка i глибока девальвацiя нацiональної грошової одиницi, 

крiм негативних наслiдкiв з одного боку, принесла i декiлька 

позитивних факторiв, якi дозволяють вiтчизняним промисловим 

i виробничим пiдприємствам знайти новi ринки збуту продукцiї 
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за рахунок низької собiвартостi. 

Інформація про основні придбання або 

відчуження активів за останні п'ять 

років. Якщо підприємство планує будь-

які значні інвестиції або придбання, 

пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, 

включаючи суттєві умови придбання 

або інвестиції, її вартість і спосіб 

фінансування 

Протягом 2007 - 2011 рокiв Банк здiйснив придбання наступних 

активiв: 

- транспортнi засоби: 539 тис.грн.; 

- офiснi меблi: 75 тис.грн.; 

- машини та офiсне обладнання (комп'ютери, касова 

технiка,телефони, принтери, тощо): 768 тис.грн.; 

- бiблiотечнi фонди: 1 тис.грн.; 

- капiтальнi вкладення в орендованi основнi засоби: 

197 тис.грн.; 

- iншi основнi засоби: 163 тис.грн.; 

- iнвестицiйна нерухомiсть (земля): 4 357 тис.грн. 

Основнi активи, що були вiдчуженi протягом 2007 - 2011 рокiв - 

це: 

- машини та офiсне обладнання (комп'ютери, касова 

технiка,телефони, принтери, тощо): 149 тис.грн.; 

- транспортнi засоби: 28 тис.грн.; 

- офiснi меблi: 35 тис.грн.; 

- нематерiальнi активи зi 100% зносом, що не вiдповiдають 

критерiям визнання активами: 283 тис. грн.; 

- iншi активи: 7 тис.грн. 

У планах розвитку Банку передбачається розширення мережi 

вiддiлень за рахунок власних коштiв та вiдповiднi витрати на 

капiтальнi iнвестицiї у данi вiддiлення. 

Інформація про основні засоби 

емітента, включаючи об'єкти оренди та 

будь-які значні правочини емітента 

щодо них; виробничі потужності та 

ступінь використання обладнання; 

спосіб утримання активів, 

місцезнаходження основних засобів. 

Екологічні питання, що можуть 

позначитися на використанні активів 

підприємства, інформація щодо планів 

капітального будівництва, розширення 

або удосконалення основних засобів, 

характер та причини таких планів, 

суми видатків, в тому числі вже 

зроблених, опис методу фінансування, 

прогнозні дати початку та закінчення 

діяльності та очікуване зростання 

виробничих потужностей після її 

завершення 

До складу основних засобiв Банку вiдносяться необоротнi 

активи, строк корисного використання яких перевищує один рiк 

i вартiсть яких за одиницю або комплект становить 1 000,00 грн. 

i бiльше. 

На 31.12.2011р. на балансi Банку враховувалися наступнi 

основнi засоби: 

- iнвестицiйна нерухомiсть - вiдповiдно до звiту незалежного 

оцiнювача загальна ринкова вартiсть об'єктiв iнвестицiйної 

нерухомостi (земельних дiлянок) склала 4 357 тис.грн.; 

- власна нерухомiсть (прибудова до адмiнiстративного 

будинку); 

- охоронна, пожежна, комп'ютерна мережi; - мережа 

вiдеоспостереження; 

- мiнi - АТС; 

- комп'ютерна та офiсна технiка; 

- спецiалiзоване касове обладнання; 

- автомобiль; 

- меблi, сейфи, iнструменти та iнше обладнання, що 

використовується у банкiвськiй дiяльностi. 

Бiльша частина офiсних примiщень використовується Банком 

на правах оперативного лiзингу. Банк дотримується правил 

експлуатацiї основних засобiв, проводить їх своєчасне технiчне 

обслуговування. 

На 31.12.2011р. усi основнi засоби Банку знаходилися за мiсцем 

розташування головного офiсу Банку: 49054, 

м.Днiпропетровськ, пр. Кiрова, буд.46. та його вiддiлень, 

розташованих у м.Днiпропетровську. 

Активи у виглядi основних засобiв пiд заставу зобов’язань 

Банком не надавались. 

За станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року: 

- Банк не мав основних засобiв, стосовно яких є перебаченi 

законодавством обмеження щодо володiння, користування та 

розпорядження; 

- Банк не мав основних засобiв та нематерiальних активiв, 

оформлених у заставу; 

- Банк не мав основних засобiв, якi вилученi з експлуатацiї на 
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продаж; 

- Банк у 2011 роцi не мав основних засобiв, що тимчасово не 

використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо). 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих 

основних засобiв станом на 01 сiчня 2012 року складає 

205 тис.грн. 

Банк не мав створених нематерiальних активiв та 

нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права 

власностi. 

Протягом звiтного перiоду не вiдбувалоcь збiльшення або 

зменшення вартостi основних засобiв та нематерiальних 

активiв, якi виникають у результатi переоцiнок, а також у 

результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або 

створених безпосередньо у власному капiталi. 

У наступних перiодах з метою розширення клiєнтської бази та 

збiльшення обсягiв дiяльностi Банк планує розвивати мережу 

вiддiлень у межах України. У зв'язку з цим прогнозується 

здiйснення капiтальних вкладень для придбання основних 

засобiв у вiддiлення, розширення та удосконалення основних 

засобiв головного офiсу. Деталi таких капiтальних вкладень 

знаходяться у стадiї розробки. 

Інформація щодо проблем, які 

впливають на діяльність емітента; 

ступінь залежності від законодавчих 

або економічних обмежень 

Облiкова полiтика Банку передбачає ведення бухгалтерського 

облiку у вiдповiдностi до Закону "Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Українi", основних вимог нацiональних 

стандартiв бухгалтерського облiку, нормативних документiв 

Нацiонального банку України та основних вимог МСФЗ i 

МСБО. 

У 2011 та 2010 роках Банк не застосовував у повному обсязi 

мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (бухгалтерського 

облiку) та не використовував дострокове застосування 

стандартiв та тлумачень, якi будуть обов’язковими для 

застосування Банком в облiкових перiодах, починаючи з 1 сiчня 

2012 року та пiзнiших перiодах. Перехiд на застосування МСФЗ 

i МСБО у повному обсязi з 01.01.2012р., як передбачено дiючим 

законодавством, буде мати вплив на фiнансовий стан Банку. 

В даний час керiвництво Банку оцiнює можливий ефект вiд 

застосування в майбутньому у повному обсязi стандартiв МСФЗ 

i МСБО, тлумачень та змiн до чинних стандартiв. 

Податкове, валютне, митне та iнше законодавство в Українi є не 

стабiльним та часто змiнюється, та iнодi суперечить одне 

одному i може тлумачитися по рiзному. В зв’язку з чим є 

iмовiрний ризик, що тлумачення законодавства керiвництвом 

банку та вiдповiдними контролюючими органами може 

вiдрiзнятися. У результатi можуть бути нарахованi додатковi 

суми податкових зобов’язань, штрафiв та iнших фiнансових 

санкцiй. У звичайних умовах податковi органи можуть 

перевiряти податковi питання на протязi трьох фiнансових рокiв 

пiсля їх закiнчення. 

Завдяки обережнiй i зваженiй полiтицi щодо активних операцiй 

в минулих перiодах та звiтному роцi Банк має низьку схильнiсть 

до зовнiшнiх ризикiв, на якi наражалися банки, що вели в 

минулих перiодах агресивну кредитну полiтику. В умовах 

складної макроекономiчної ситуацiї полiтика Банку спрямована 

на забезпечення безперервностi дiяльностi, збiльшення 

капiталiзацiї, пiдтримку лiквiдностi, зменшення валютних, 

кредитних та iнших ризикiв, що притаманнi банкiвськiй 

дiяльностi. 

Інформація про факти виплати 

штрафних санкцій (штраф, пеня, 

неустойка) і компенсацій за порушення 

Фактiв виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i 

компенсацiй за порушення законодавства у звiтному роцi не 

було. 
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законодавства 

Опис обраної політики щодо 

фінансування діяльності емітента, 

достатність робочого капіталу для 

поточних потреб, можливі шляхи 

покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Базовою складовою дiяльностi Банку є активно-пасивнi 

операцiї. Рiшення про проведення активно-пасивних операцiй 

приймають органи управлiння (посадовi особи) Банку в межах 

наданих їм повноважень. Структурнi пiдроздiли та посадовi 

особи Банку здiйснюють оперативне управлiння пасивами та 

активами в межах затверджених лiмiтiв або повноважень. 

Головна мета управлiння активами i пасивами Банку - 

забезпечити довгострокове ефективне функцiонування Банку 

шляхом пiдтримки оптимального спiввiдношення структури i 

об'ємiв банкiвських операцiй та ризикiв, з якими Банк 

стикається в процесi проведення своєї дiяльностi. Фiнансова 

iнтерпретацiя цiєї мети: забезпечення максимiзацiї i постiйностi 

отримання Банком доходу при прийнятному рiвнi ризикiв, на 

якi вiн при цьому наражається. При цьому об'єктом управлiння 

виступають структура i об'єми банкiвських операцiй, з 

урахуванням їх прибутковостi i ризикiв. Головним органом 

управлiння активами i пасивами є Правлiння Банку. Правлiння 

Банку делегує функцiї вироблення i реалiзацiї полiтики 

управлiння активами i пасивами Комiтету з управлiння 

активами i пасивами (далi - КУАП), який є колегiальним 

органом управлiння Банку. КУАП пiдзвiтний Правлiнню Банку 

i дiє в рамках переданих йому повноважень на пiдставi 

Положення про Комiтет з питань управлiння активами i 

пасивами. Методом управлiння активами i пасивами Банку є 

ухвалення КУАП рiшень про структуру, об'єми i строки 

активних i пасивних операцiй Банку та про їх цiноутворення. Цi 

рiшення ухвалюються на пiдставi звiтностi за оцiнкою ризикiв, 

об'ємам та прибутковостi операцiй i макроекономiчних 

прогнозiв. Рiшення КУАП Банку є обов'язковими до виконання 

вiдповiдними пiдроздiлами Банку. 

Управлiння активами i пасивами сприяє збiльшенню прибутку 

Банку, робить максимальний внесок у збiльшення i збереження 

маржi банку або спреду мiж доходами та витратами, а також 

досягненню цiлей встановлених Бiзнес-планом розвитку Банку. 

В управлiннi банкiвським портфелем активiв та зобов'язань 

прiоритет вiддається видачi прибуткових кредитiв, якi 

вiдповiдають певним стандартам якостi, а залучення коштiв, 

необхiдних для обслуговування цих кредитiв, - друге за 

важливiстю завдання. Якщо обсяг депозитiв недостатнiй, 

необхiднi кошти повиннi залучатися з найбiльш дешевих 

джерел. 

Складовими ресурсiв Банку є його власнi кошти, а також 

залученi кошти iнших банкiв, юридичних та фiзичних осiб. До 

власних коштiв належать статутний капiтал i фонди, створенi 

для змiцнення i постiйного розвитку матерiально-технiчної бази 

на шляху розроблення та впровадження нових банкiвських 

продуктiв iз застосуванням найновiтнiших технологiй з 

урахуванням потреб рiзноманiтних груп клiєнтiв Банку. 

Для здiйснення активних операцiй Банк використовує як власнi, 

так i залученi кошти. 

Банк проводить операцiї iз залучення коштiв шляхом 

проведення таких пасивних операцiй: 

- залучення депозитiв фiзичних осiб; 

- залучення депозитiв юридичних осiб; 

- залучення мiжбанкiвських кредитiв та депозитiв. 

При визначеннi депозитної полiтики Банк виходить, 

насамперед, з оцiнки своїх фiнансових можливостей, їх 

прогнозу на перспективу, аналiзу iнфляцiйних очiкувань, стану 

й тенденцiй розвитку грошового ринку, необхiдностi 

забезпечення визначеного рiвня прибутковостi депозитних 
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операцiй. 

З метою одержання прибутку Банк здiйснює такi активнi 

операцiї: 

- кредитування юридичних та фiзичних осiб; - розмiщення 

мiжбанкiвських кредитiв та депозитiв; 

- купiвлю цiнних паперiв (зокрема цiнних паперiв емiтованих 

Нацiональним банком України (далi - НБУ); 

- надання гарантiй та порук. 

Перспективними напрямками вважаються також: 

- фiнансовий лiзинг; 

- факторинг. 

Фiнансова стратегiя Банку спрямована на збереження власних 

коштiв та коштiв його клiєнтiв. Банк створює 

конкурентоспроможнi умови залучення коштiв, забезпечуючи 

при цьому оптимальний перелiк послуг, що надаються, а також 

iндивiдуальний пiдхiд до розгляду пропозицiй кожного клiєнта 

з урахуванням специфiки його дiяльностi та вiдносин iз Банком 

з метою визначення взаємоприйнятних умов для плiдної 

спiвпрацi. Для збереження стабiльностi на фiнансово-

кредитному ринку в умовах змiн ринкової кон'юнктури, Банк 

застосовує принцип диверсифiкацiї активiв, тобто полiтика 

управлiння активами будується таким чином, що можливi 

втрати вiд зниження прибутковостi вкладень у певну галузь 

компенсуються пiдвищенням прибутковостi по iнших 

iнструментах фiнансового ринку. Банк формує структуру 

активiв та пасивiв дотримуючись вимог лiквiдностi, яка полягає 

у спроможностi його як фiнансової установи забезпечити 

своєчасне виконання всiх грошових зобов'язань й 

обумовлюється збалансованiстю мiж строками й сумами 

повернення активiв та строками й сумами виконання 

зобов'язань Банку. 

Банк визначає обсяг необхiдних лiквiдних коштiв, враховуючи 

такi фактори: 

- здатнiсть Банку виконувати свої зобов'язання за залученими 

коштами у найближчому й вiддаленому майбутньому; 

- здатнiсть Банку виконувати свої майбутнi зобов'язання, 

пов'язанi з наданням кредитiв. 

У поточнiй дiяльностi Банк обов'язково забезпечує наявнiсть 

мiнiмально допустимого рiвня лiквiдних коштiв. Основними 

iнструментами для управлiння рiвнем лiквiдностi Банком 

вважаються: 

- залучення коштiв на мiжбанкiвському ринку (як правило, на 

короткий строк); 

- проведення операцiй типу "СВОП"; 

- укладання угод щодо продажу цiнних паперiв iз наступним 

зворотнiм викупом (РЕПО); 

- отримання кредитiв рефiнансування вiд НБУ; 

- розмiщення короткострокових боргових зобов'язань; 

- здiйснення швидкого продажу на вторинному ринку 

вiдповiдних активiв. 

Банк пiдтримує показники лiквiдностi в межах економiчних 

нормативiв, встановлених НБУ. 

Активнi операцiї Банк проводить з урахуванням строкiв 

формування пасиву балансу, чим забезпечує рiвновагу у балансi 

мiж сумою й строками вивiльнення коштiв за активом i сумою 

та строком платежу за зобов'язаннями. 

Як превентивнi заходи, Банк здiйснює постiйний монiторинг 

тенденцiй розвитку грошово-валютного та фондового ринкiв, 

загального стану економiки, змiн правового режиму дiяльностi 

комерцiйних банкiв. 

Полiтика щодо управлiння капiталом Банку направлена на 

досягнення наступних цiлей: 
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- дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним 

банком України; 

- забезпечення здатностi Банку функцiонувати як безперервно 

дiюче пiдприємство та пiдтримка капiтальної бази на рiвнi, 

необхiдному для забезпечення коефiцiєнта достатностi капiталу. 

Сума капiталу, управлiння яким здiйснює Банк, за станом на 31 

грудня 2011 року складає 137 568 тисяч гривень (у 2010 роцi - 

95 318 тисяч гривень). Контроль за дотриманням нормативу 

достатностi капiталу, встановленого Нацiональним банком 

України, здiйснюється за допомогою щоденних та щомiсячних 

звiтiв, що мiстять вiдповiднi розрахунки, якi перевiряє i 

пiдписує Голова Правлiння i головний бухгалтер Банку. Оцiнка 

iнших цiлей управлiння капiталом здiйснюється на щорiчнiй 

основi. Банк виконує вимоги до капiталу, встановленi 

Нацiональним банком України, щодо спiввiдношення 

регулятивного капiталу до його активiв, зменшених на суму 

створених вiдповiдних резервiв за активними операцiями та 

зважених на вiдповiднi коефiцiєнти за ступенем ризику, та 

сукупною сумою вiдкритої валютної позицiї за всiма 

iноземними валютами (норматив адекватностi регулятивного 

капiталу Н2) на рiвнi не менше нiж нормативне значення (10%). 

Фактичне значення нормативу на кiнець 2011 року складало 

113% ( у попередньому роцi - 86%). Норматив спiввiдношення 

регулятивного капiталу до сукупних активiв (Н3) на кiнець 

звiтного перiоду складав 79%, на кiнець попереднього року - 

79% при нормативному значеннi 9% (з 01.03.2009 р.). 

Протягом 2010 i 2011 фiнансових рокiв Банк дотримувався усiх 

вимог щодо рiвня капiталу, встановлених Нацiональним банком 

України. 

Позитивнi результати Банк показує i в частинi своєї лiквiдностi. 

Правлiння Банку здiйснює стратегiчне управлiння активами та 

пасивами Банку та делегує свої права в частинi прийняття 

рiшень щодо визначення нормативних значень для вiдповiдних 

лiмiтiв, а також меж та джерел лiквiдностi Банку Комiтету з 

управлiння активами та пасивами (згiдно Положення про 

КУАП). Банк забезпечує збалансованiсть мiж строками 

погашення, сумами i валютами розмiщених активiв та строками 

виконання, сумами i валютами своїх зобов'язань. Про це 

свiдчить постiйне виконання Банком всiх встановлених НБУ 

нормативiв лiквiдностi. 

На кiнець дня 31 грудня 2011 року данi нормативи становили: 

- Норматив миттєвої лiквiдностi - 327% (у попередньому роцi - 

486%) - нормативне значення - не менше 20%; 

- Норматив поточної лiквiдностi - 342% (у попередньому роцi - 

390%) - нормативне значення - не менше 40%; 

- Норматив короткострокової лiквiдностi - 433% (у 

попередньому роцi - 328%) - нормативне значення - не менше 

60%. 

Інформацію про вартість укладених, 

але ще не виконаних договорів 

(контрактів) на кінець звітного періоду 

(загальний підсумок) та про очікувані 

прибутки від виконання цих договорів 

Укладених, але не виконаних договорiв за цiнними паперами 

станом на 31.12.2011р. Банк не має. Всi договори, що укладенi 

Банком протягом 2011 року виконуються в термiни, якi 

передбаченi умовами дiючих договорiв, вiдповiдно до чинного 

законодавства України. 

Стратегію подальшої діяльності 

емітента щонайменше на рік (щодо 

розширення виробництва, 

реконструкції, поліпшення 

фінансового стану, опис істотних 

факторів, які можуть вплинути на 

діяльність емітента в майбутньому) 

Мiсiя Банку полягає у сприяннi становленню та розвитку 

малого i середнього бiзнесу шляхом надання широкого спектру 

банкiвських послуг, високої якостi обслуговування клiєнтiв та 

ефективного розвитку з урахуванням iнтересiв акцiонерiв, 

клiєнтiв i спiвробiтникiв. 

Стратегiчна мета Банку стати одним з провiдних 

високотехнологiчних українських банкiв унiверсального типу, 
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що позицiонує себе в якостi надiйного фiнансового партнера i 

асоцiюється зi стабiльнiстю, упевненiстю та високим 

професiоналiзмом. 

Основними критерiями реалiзацiї стратегiчного бачення 

майбутнього Банку є: 

* Впiзнавання - побудова сильного бренду, що дозволить 

змiцнити позицiї Банку як в Днiпропетровську, так i в iнших 

регiонах України; 

* Унiверсальнiсть - надання широкого комплексу банкiвських 

послуг корпоративним клiєнтам, з цiльовою концентрацiєю на 

сегментi середнього та малого бiзнесу, а також фiзичним 

особам. У 2012 роцi Банк має намiр значно збiльшити 

клiєнтську базу, в основному за рахунок залучення клiєнтiв iз 

сегментiв середнього й малого бiзнесу. Мiжбанкiвський бiзнес 

дозволить ефективно управляти надлишковою лiквiднiстю в 

перiоди надходжень грошових коштiв до статутного фонду 

Банку; 

* Регiональне охоплення - створення вддiлень у рiзних регiонах 

України дозволить захопити бiльшу частину ринку банкiвських 

послуг i значно збiльшити ресурсну базу Банку; 

* Оптимiзацiя iнфраструктури - вдосконалення бiзнес-процесiв, 

iнвестування в iнформацiйнi технологiї для забезпечення 

ефективної присутностi на регiональних ринках. 

У процесi практичної реалiзацiї стратегiчного бачення, Банк 

насамперед планує подальше поступове збiльшення власної 

капiтальної бази. 

На дiяльнiсть Банку у 2012 роцi будуть впливати, насамперед, 

грошово-кредитна i фiскальна полiтика в Українi, стан 

економiки, змiни в банкiвському законодавствi та рiзних 

галузях економiки, рiвень довiри з боку рiзних груп iнвесторiв 

та наявнiсть платоспроможного попиту на банкiвськi кредити, а 

також стан свiтових ринкiв. Протягом 2012 року необхiдною 

умовою успiшного функцiонування Банку буде здатнiсть 

пiдтримувати власну платоспроможнiсть на прийнятному рiвнi, 

не покладаючись на фiнансову пiдтримку з боку акцiонерiв. 

Враховуючи обмежений потенцiал збiльшення капiталу i 

клiєнтських пасивiв (що пов'язано з об'єктивними 

економiчними факторами), конкуренцiя на банкiвському ринку 

(як на ресурсному, так i кредитному), ймовiрно, буде 

посилюватися. При збереженнi поточних тенденцiй, 

банкiвський сектор може трохи збiльшити обсяг кредитування 

реального сектора i вийти на позитивний фiнансовий результат. 

Разом з тим, найiстотнiший вплив на розвиток банкiвської 

системи в цiлому i зокрема Банку, як його частини, в 2012 роцi 

будуть мати подiї на свiтових фiнансових ринках, а також 

грошово-кредитна i валютна полiтики Уряду та Нацiонального 

банку України. 

Опис політики емітента щодо 

досліджень та розробок, вказати суму 

витрат на дослідження та розробку за 

звітний рік 

Банк не проводив дослiджень та розробок у звiтному перiодi. 

Інформація щодо судових справ, 

стороною в яких виступає емітент, його 

дочірні підприємства або його посадові 

особи (дата відкриття провадження у 

справі, сторони, зміст та розмір 

позовних вимог, найменування суду, в 

якому розглядається справа, поточний 

стан розгляду). У разі відсутності 

судових справ про це зазначається 

Станом на 31 грудня 2011 року Банк виступав стороною у 

наступних судових справах: 

1. Судова iнстанцiя: Апеляцiйний суд Днiпропетровської 

областi. 

Позивач - ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Вiдповiдачi - Єсаулов Олександр Вiкторович, Федоренко 

Валерiй Владиславович, Богусевич Наталiя Валерiївна, Кацебо 

Олександр Вiкторович, Єсаулова Оксана Валерiївна. 

Дата вiдкриття провадження у справi: 17.07.2009р. 
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Короткий опис предмету спору: стягнення заборгованостi за 

кредитним договором в сумi 3 575 607,19 грн. Рiшенням Амур-

Нижньоднiпровського районного суду м.Днiпропетровська вiд 

09.12.2011р. стягнуто з Єсаулова Олександра Вiкторовича, 

Федоренко Валерiя Владиславовича, Богусевич Наталiї 

Валерiївни, Кацебо Олександра Вiкторовича та Єсаулової 

Оксани Валерiївни на користь Банку по 661 309,64 грн. 

заборгованостi за кредитом, по 340,00 грн. витрат по сплатi 

судового збору та по 50,00 грн. витрат на iнформацiйно-

технiчне забезпечення розгляду справи. Станом на 31.12.2011 р. 

Єсаулов Олександр Вiкторович подав апеляцiйну скаргу до 

апеляцiйного суду Днiпропетровської областi. 

 

2. Судова iнстанцiя: Господарський суд Днiпропетровської 

областi. 

Позивач - ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Вiдповiдач-1 - ТОВ "Укртехкомплект". 

Вiдповiдач-2 - ТОВ "Реал". 

Дата вiдкриття провадження у справi - 02.11.2011р. 

Короткий опис предмету спору: розiрвання кредитного 

договору та стягнення 3 005 791,66 грн. заборгованостi. 

Поточний стан справи: розгляд справи вiдкладений на 

18.01.2012р. 

 

Станом на 31 грудня 2011 року Банк та його посадовi особи не є 

учасниками судових справ у якостi Вiдповiдача, що пов'язанi з 

можливiстю стягнення будь-яких коштiв з Банку, та можуть 

мати фiнансовий вплив на дiяльнiсть Банку або призвести до 

будь-якого вибуття. 

Інша інформація, яка може бути 

істотною для оцінки інвестором 

фінансового стану та результатів 

діяльності емітента, у тому числі, за 

наявності, інформацію про результати 

та аналіз господарювання емітента за 

останні три роки у формі аналітичної 

довідки в довільній формі 

Той факт, що в структурi власного капiталу Банку висока частка 

акцiонерного капiталу, сприяє змiцненню конкурентної позицiї 

Банку та захищає вiд несприятливих зовнiшнiх впливiв. 

Банк має вiльнi фiнансовi ресурси i виконує всi нормативнi 

вимоги Нацiонального Банку України. 

Надлишкова лiквiднiсть, невелика проблемна заборгованiсть у 

кредитному портфелi, доволi висока захищенiсть вiд зовнiшнiх 

впливiв, квалiфiкований топ-менеджмент, висока якiсть 

обслуговування, вiдносно низький рiвень адмiнiстративних i 

операцiйних витрат - все це додатковi фактори привабливостi 

Банку для iнвестицiй. 

 

Основнi показники фiнансово-господарської дiяльностi Банку за 

останнi три роки: 2009 / 2010 / 2011 р.р. (в тис.грн.): 

Активи: 105774 / 113974 / 169062; 

Кошти в iнших банках: 39153 / 20492 / 3146; 

Резерви пiд знецiнення коштiв в iнших банках: 1772 / 910 / 603; 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 60393 / 61675 / 102245; 

Резерви пiд заборгованiсть за кредитами: 7401 / 5564 / 4238; 

Зобов'язання: 16544 / 18272 / 30694; 

Кошти юридичних осiб: 12153 / 10535 / 16778; 

Кошти фiзичних осiб: 3650 / 6689 / 13011; 

Власний капiтал: 89230 / 95702 / 138368; 

Статутний капiтал: 80000 / 80000 / 120000; 

Фiнансовий результат: 2299 / 6472 / 2186; 

Рентабельнiсть активiв: 1.96% / 5.98% / 1.82% 
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13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього 

(тис. грн.) 

на 

початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
938.000 4010.000 460.000 7759.000 1398.000 11769.000 

будівлі та споруди 556.000 445.000 315.000 7742.000 871.000 8187.000 

машини та 

обладнання 
239.000 494.000 0.000 9.000 239.000 503.000 

транспортні засоби 26.000 548.000 0.000 0.000 26.000 548.000 

інші 117.000 2523.000 145.000 8.000 262.000 2531.000 

2. Невиробничого 

призначення: 
17.000 0.000 2.000 0.000 19.000 0.000 

будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та 

обладнання 
5.000 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 12.000 0.000 2.000 0.000 14.000 0.000 

Усього 955.000 4010.000 462.000 7759.000 1417.000 11769.000 

Опис Об’єкти основних засобiв первiсно визнаються в якостi активiв за собiвартiстю 

(вартiстю придбання), яка включає усi витрати, пов’язанi з придбанням, доставкою, 

монтажем та введенням їх до експлуатацiї. 

Пiсля первiсного визнання за моделлю оцiнки по первiснiй вартостi оцiнюються 

об’єкти основних засобiв груп: “Машини та обладнання”, “Транспортнi засоби”, 

“Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)”, “Iншi основнi засоби”. Ця модель оцiнки 

передбачає облiк за первiсною (iсторичною) вартiстю за вирахуванням накопиченої 

амортизацiї та резерву пiд знецiнення (у разi необхiдностi). 

Оцiнка об’єктiв групи “Будинки, споруди та передавальнi пристрої” здiйснюється за 

моделлю оцiнки по переоцiненiй вартостi. 

Справедлива (ринкова) вартiсть об’єктiв групи була визначена станом на 01.01.2012р. 

на пiдставi звiту незалежного оцiнювача, який має вiдповiдну професiйну 

квалiфiкацiю. Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсяця iз застосуванням 

прямолiнiйного методу. Амортизацiя основних засобiв нараховується до моменту, 

коли балансова вартiсть активу досягне його лiквiдацiйної вартостi. 

Протягом 2011 року метод амортизацiї основних засобiв Банком не змiнювався. 

Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання й методи нарахування 

амортизацiї аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються у разi 

необхiдностi. Перегляд строкiв корисного використання та норм амортизацiї також 

здiйснюється при виявленнi змiн щодо очiкуваних економiчних вигод вiд їх 

використання та належить до повноважень постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї. 

Станом на 01 сiчня 2011 року банком було переглянуто лiквiдацiйну вартiсть та 

строки корисного використання деяких основних засобiв. Новi параметри будуть 

застосованi Банком в перiодах починаючи з сiчня 2012. 

Станом на кiнець року в Банку встановленi наступнi строки корисного використання 

основних засобiв: 
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- Будинки i споруди зi стiнами iз кам'яних матерiалiв, чи залiзобетону, iнших 

довговiчних матерiалiв -30 рокiв; 

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

споруди - 20 рокiв; 

- Передавальнi пристрої - 15 рокiв; 

- Автотранспорт, крiм iнкасаторського - 10 рокiв; 

- Автотранспорт iнкасаторськiй - 8 рокiв; 

- Електронно-обчислювальнi машини, iншi машини для автоматичного оброблення 

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

друку iнформацiї, комутатори, маршрутизатори, модулi, модеми, монiтори (крiм 

монiторiв вiдеоспостереження), МФУ, принтери, сканери, джерела безперебiйного 

живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж - 5 рокiв; 

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

конторське (офiсне) устаткування та обладнання, устаткування касових вузлiв, 

банкiвськi автомати самообслуговування (банкомати), iншi машини та обладнання – 

8 рокiв; 

- Iнструменти, прилади та iнвентар - 5 рокiв; 

- Системи пожежної, охоронної сигналiзацiї, системи вiдеоспостереження та прилади, 

якi входять до них у т.ч. монiтори вiдеоспостереження - 8 рокiв; 

- Меблi - 8 рокiв; 

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

- Iншi основнi засоби - 12 рокiв. 

Амортизацiя iнших малоцiнних необоротних матерiальних активiв, вартiсть яких не 

перевищує 1 тис. грн. i строк корисного використання яких бiльше одного року, 

нараховується у розмiрi 100% у першому мiсяцi використання об'єкта. 

За станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року: 

- Банк не мав основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством 

обмеження щодо володiння, користування та розпорядження; 

- Банк не мав основних засобiв та нематерiальних активiв, оформлених у заставу; 

- Банк не мав основних засобiв, якi вилученi з експлуатацiї на продаж; 

- Банк у 2011 роцi не мав основних засобiв, що тимчасово не використовуються 

(консервацiя, реконструкцiя тощо); 

- Первiсна (переоцiнена) вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв станом на 

01 сiчня 2012 року складає 205 тис.грн.; 

- Банк не мав створених нематерiальних активiв та нематерiальних активiв, щодо яких 

є обмеження права власностi; 

- Протягом звiтного перiоду не вiдбувалоcь збiльшення або зменшення вартостi 

основних засобiв та нематерiальних активiв, якi виникають у результатi переоцiнок, а 

також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або створених 

безпосередньо у власному капiталi. 

13.3. Інформація про зобов'язання емітента 

 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу 

(тис. грн.) 

Відсоток за 

користування 

коштами (відсоток 

річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними 

паперами 

X 0.000 X X 

у тому числі:   
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за облігаціями (за кожним 

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 51.000 X X 

Фінансова допомога на 

зворотній основі 

X 0.000 X X 

Інші зобов'язання X 30 643.000 X X 

Усього зобов'язань X 30 694.000 X X 

Опис: д/н 

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення у стрічці новин 
Вид інформації 

1 2 3 

22.04.2011 26.04.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

16.08.2011 17.08.2011 
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 

10 і більше відсотків голосуючих акцій 

22.08.2011 23.08.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

20.09.2011 21.09.2011 
Інформація про зміну власників акцій, яким належить 

10 і більше відсотків голосуючих акцій 

22.09.2011 23.09.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

23.09.2011 26.09.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

23.09.2011 26.09.2011 

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів 

на суму, що перевищує 25 відсотків статутного 

капіталу 
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28.09.2011 29.09.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

01.11.2011 02.11.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

25.11.2011 28.11.2011 Зміна складу посадових осіб емітента 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан корпоративного управління 

Яку кількість загальних зборів було проведено в минулих трьох роках? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2011 4 3 

2 2010 1 0 

3 2009 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього 

разу?  

 Так Ні 

Реєстраційна комісія  X  

Акціонери   X 

Реєстратор   X 

Депозитарій   X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в 

останніх загальних зборах (за наявності контролю)?  

 Так Ні 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього 

разу?  

 Так Ні 

Підняттям карток   X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X  

Підняттям рук   X 

Інше (запишіть):  Ні 
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Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 Так Ні 

Реорганізація   X 

Внесення змін до статуту товариства  X  

Прийняття рішення про зміну типу товариства   X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X 

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень   X 

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове 

припинення їх повноважень 
 X 

Інше (запишіть):  Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?  Ні 

 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)?  

  (осіб) 

1 Кількість членів наглядової ради  3 

2 Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

3 Кількість представників держави  0 

4 Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  3 

5 Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

6 Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх 

трьох років?  
23 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 Так Ні 

Стратегічного планування   X 

Аудиторський   X 

З питань призначень і винагород   X 

Інвестиційний   X 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi Наглядової Ради не створювались. 

Інші (запишіть)  Комiтети у складi Наглядової Ради не створювались. 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з Так 
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акціонерами? (так/ні) 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або 

збільшення ринкової вартості акцій  
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів 

товариства  
 X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди   X 

Інше (запишіть)  Iнших способiв визначення винагороди Членiв 

Наглядової Ради не iснує. 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?  

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту   X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X  

Відсутність конфлікту інтересів  X  

Граничний вік   X 

Відсутні будь-які вимоги   X 

Інше (запишіть): Iнших вимог до членiв Наглядової Ради немає.  X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками?  

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно 

ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  

X  

Було проведено засідання наглядової 

ради, на якому нового члена наглядової 

ради ознайомили з його правами та 

обов'язками  

 X 

Для нового члена наглядової ради було 

організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або 

фінансового менеджменту)  

 X 

Усіх членів наглядової ради було 

переобрано на повторний строк або не 

було обрано нового члена  

 X 

Інше (запишіть)  Останнiй раз - 22.08.2011р. на позачергових Загальних зборiв 
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акцiонерiв ПАТ "АБ "РАДАБАНК" було достроково припинено 

повноваження попереднього складу Наглядової Ради та обрано 

новий склад Наглядової Ради Банку iз трьох нових членiв. 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так 

 

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.  

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 

років? 1.00  

 

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів 

акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління? 

  

Загальні 

збори 

акціонерів 

Засідання 

наглядової 

ради 

Засідання 

правління 

1 Члени правління (директор)  Ні Ні Ні 

2 Загальний відділ  Ні Ні Ні 

3 Члени наглядової ради (голова наглядової ради)  Ні Ні Ні 

4 Юридичний відділ (юрист)  Ні Ні Ні 

5 Секретар правління  Ні Ні Так 

6 Секретар загальних зборів  Ні Ні Ні 

7 Секретар наглядової ради  Ні Ні Ні 

8 Корпоративний секретар  Так Так Ні 

9 
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з 

акціонерами  
Ні Ні Ні 

10 

Інше(запишіть): Iншi посадовi особи за зберiгання 

протоколiв Загальних зборiв акцiонерiв, засiдань 

Наглядової Ради та засiдань Правлiння 

вiдповiдальностi не несуть.  

Ні Ні Ні 

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних 

зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих 

питань? 

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить до 

компетенції 

жодного органу  

Визначення основних напрямів 

діяльності (стратегії)  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів)  
Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного 

фінансового звіту або балансу чи 
Так Ні Ні Ні 
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бюджету  

Обрання та відкликання голови 

правління  
Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 

правління  
Ні Так Ні Ні 

Обрання та відкликання голови 

наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання членів 

наглядової ради  
Так Ні Ні Ні 

Обрання та відкликання голови та 

членів ревізійної комісії  
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 

для голови та членів правління  
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди 

для голови та членів наглядової 

ради  

Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про 

притягнення до майнової 

відповідальності членів правління  

Ні Ні Ні Так 

Прийняття рішення про 

додатковий випуск акцій  
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, 

реалізацію та розміщення власних 

акцій  

Так Ні Ні Ні 

Затвердження аудитора  Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо 

яких існує конфлікт інтересів  
Так Ні Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 

органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 

товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт 

інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та 

обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

  Так Ні 

1 

Положення про 

загальні збори 

акціонерів  

X  

2 
Положення про 

наглядову раду  
X  

3 Положення про X  
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виконавчий орган 

(правління)  

4 

Положення про 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства  

 X 

5 
Положення про 

ревізійну комісію  
X  

6 

Положення про акції 

акціонерного 

товариства  

 X 

7 

Положення про 

порядок розподілу 

прибутку  

 X 

8 

Інше (запишіть):  У Банку iснують й iншi Положення про здiйснюванi операцiї згiдно Банкiвськiй 

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

лiцензiї Нацiонального банку України на здiйснення валютних операцiй №166 

вiд 14.11.2011р., полiтики, процедури, Положення про Комiтети створенi у Банку 

(зокрема - Кредитний, Тарифний, Комiтет з управлiння активами та пасивами та 

Тендерний комiтет), Посадовi iнструкцiї i т.i. 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

  

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах  

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

ДКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві  

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера  

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет- 

сторінці 

акціонерного 

товариства  

1 

Фінансова 

звітність, 

результати 

діяльності  

Так Так Так Так Так 

2 

Інформація 

про 

акціонерів, 

які 

володіють 10 

відсотків та 

більше 

статутного 

капіталу  

Ні Так Так Так Так 

3 

Інформація 

про склад 

органів 

управління 

товариства  

Ні Так Так Так Так 

4 Статут та Ні Ні Так Так Ні 
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внутрішні 

документи  

5 

Протоколи 

загальних 

зборів 

акціонерів 

після їх 

проведення  

Ні Ні Так Так Ні 

6 

Розмір 

винагороди 

посадових 

осіб 

акціонерного 

товариства  

Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства 

зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?  

  Так Ні 

1 Не проводились взагалі   X 

2 Менше ніж раз на рік   X 

3 Раз на рік   X 

4 Частіше ніж раз на рік  X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів   X 

Наглядова рада  X  

Правління або директор   X 

Інше (запишіть)  Iншого немає. 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) 

Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень   X 

Не задовольняли умови договору з аудитором   X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X  

Інше (запишіть)  Iнших причин не було. 
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Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в 

минулому році?  

 Так Ні 

Ревізійна комісія  X  

Наглядова рада   X 

Відділ внутрішнього аудиту 

акціонерного товариства  
X  

Стороння компанія або сторонній 

консультант  
 X 

Перевірки не проводились   X 

Інше (запишіть)  Управлiння Нацiонального банку України в Днiпропетровськiй 

областi, Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб. 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?  

 Так Ні 

З власної ініціативи  X  

За дорученням загальних зборів   X 

За дорученням наглядової ради   X 

За зверненням виконавчого органу   X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють 

понад 10 відсотків голосів  
 X 

Інше (запишіть)  Iншi органи, доручення на проведення перевiрки, 

Ревiзiйнiй комiсiї не давали. 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів 

у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

  Так Ні 

1 Випуск акцій   X 

2 Випуск депозитарних розписок   X 

3 Випуск облігацій   X 

4 Кредити банків   X 
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5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   X 

6 Інше (запишіть): Не визначились.   X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох 

років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором   

Так, плануємо розпочати переговори   

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році   

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років   

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років   

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом 

наступних трьох років? (так/ні/не визначились) - Не визначились  

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній 

системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі 

України (далі - особа)?  

 Так Ні 

Не задовольняв 

професійний рівень 

особи  

 X 

Не задовольняли умови 

договору з особою  
 X 

Особу змінено на 

вимогу: 
 

акціонерів  X 

суду  X 

Інше (запишіть) Особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї Банку у депозитарнiй системi 

України було змiнено в процесi приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до 

вимог Закону України "Про акцiонернi товариства". 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? 

(так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління 

вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Банк не має власного кодексу 

(принципiв, правил) корпоративного управлiння.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) 

корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Банк не має 

власного кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння.  



 81 

Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, 

правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та 

причини такого відхилення протягом року Банк не має власного кодексу (принципiв, правил) 

корпоративного управлiння.  

Звіт про корпоративне управління* 

Мета провадження діяльності фінансової установи 

Основною метою дiяльностi Банку є: - залучення, накопичення та використання коштiв для всебiчного 

сприяння економiчному розвитку України, розвитку товарно-грошових i ринкових вiдносин, розширення 

зовнiшньоекономiчних зв'язкiв пiдприємств регiону i його експортно-iмпортного потенцiалу; - 

акумулювання фiнансових ресурсiв пiдприємств та органiзацiй; - iнвестування коштiв в модернiзацiю 

виробництва i новi технологiї; - сприяння за допомогою надання банкiвських послуг господарськiй та 

пiдприємницькiй дiяльностi пiдприємств рiзних галузей народного господарства, громадян; - розвиток 

банкiвської справи i отримання прибутку. 

Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою 

установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

15.08.2011р., паном Городницьким Володимиром Iгоревичем використано письмовий дозвiл №12-118/4464 

вiд 31.05.2011р., наданий Управлiнням Нацiонального Банку України в Днiпропетровськiй областi, на 

придбання iстотної участi у статутному капiталi ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 15.08.2011р., паном Городницьким 

Iгором Зiновiйовичем використано письмовий дозвiл №12-118/4462 вiд 31.05.2011р., наданий Управлiнням 

Нацiонального Банку України в Днiпропетровськiй областi, на придбання iстотної участi у статутному 

капiталi ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 15.08.2011р., панi Городницькою Тетяною Iгорiвною використано 

письмовий дозвiл №12-118/4451 вiд 31.05.2011р., наданий Управлiнням Нацiонального Банку України в 

Днiпропетровськiй областi, на придбання iстотної участi у статутному капiталi ПАТ "АБ "РАДАБАНК". 

Вiдчужувачем акцiй у всiх трьох випадках виступило ТОВ Фiнансова група "Веб-iнвест" (Росiйська 

Федерацiя), яке в результатi продало увесь належний йому пакет акцiй у розмiрi 90% у статутному капiталi 

Банку та вийшло зi складу акцiонерiв Банку. 

Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу 

фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або 

споживачам фінансових послуг. 

Факти порушення членами Наглядової Ради та виконавчого органу Банку внутрiшнiх правiл, що призвело до 

заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг вiдсутнi. 

Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому 

числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів. 

Заходи впливу до фiнансової установи, у тому числi до членiв Наглядової Ради та виконавчого органу Банку 

не застосовувались. 

Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або 

відсутність такої системи. 

В Банку iснує система управлiння ризиками, що охоплює: 

- управлiння кредитним ризиком; 

- управлiння ринковим ризиком; 

- управлiння операцiйно-технологiчним ризиком; 

- управлiння ризиком змiни процентної ставки; 

- управлiння ризиком репутацiї; 

- управлiння юридичним ризиком; 

- управлiння стратегiчним ризиком; 

- управлiння ризиком лiквiдностi; 

- управлiння валютним ризиком. 
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Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту 

(контролю). 

Протягом року у Банку функцiонувала система внутрiшнього аудиту, а саме здiйснювався аудит активних i 

пасивних операцiй Банку: 

1. Методи проведення перевiрок, що використовувалися внутрiшнiм аудитором: - запит iнформацiї та 

отримання пояснень керiвникiв пiдроздiлiв, що перевiрялись; - перевiрка первинної документацiї та 

облiкових даних; - аналiз та оцiнка iнформацiї. 

2. Первiрки внутрiшнiм аудитором проводилися за затвердженим графiком. 

3. Кiлькiсть перевiрок активних операцiй: 

- згiдно з планом: 10; 

- фактично: 10; 

- позапланово: 0. 

4. Кiлькiсть перевiрок пасивних операцiй: 

- згiдно з планом: 9; 

- фактично: 9; 

- позапланово: 0. 

5. Взаємозв'язок внутрiшнього та зовнiшнього аудиту: 

5.1. На протязi звiтного року внутрiшнiй аудит тiсно спiвпрацював iз зовнiшнiм аудитом. 

5.2. Керiвник служби внутрiшнього аудиту (аудитор) Банку бере участь у визначеннi аудиторської фiрми 

(аудитора) для проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку шляхом обговорення 

цього питання з Головою Наглядової Ради та Головою Правлiння. 

5.3. Банк працює з тiєю самою українською аудиторською фiрмою (аудитором) - ТОВ АФ “Iнсайдер”, 

м.Днiпропетровськ протягом одного року. 

6. Служба внутрiшнього аудиту (Вiддiл внутрiшнього аудиту) - не бере безпосередньої участi в процесi 

ризик-менеджменту, її роль зводиться до оцiнки адекватностi систем управлiння ризиками потребам Банку 

(аудит процесiв та процедур Банку з ризик-менеджменту аналогiчно аудиту будь-якої iншої функцiї Банку). 

Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової 

установи розмір, або їх відсутність. 

Активи в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi Банку розмiр, протягом звiтного року не 

вiдчужувались. 

Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує 

встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Фактiв купiвлi-продажу активiв в обсягах, що перевищують встановлений у статутi Банку розмiр, протягом 

звiтного року не було. 

Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової 

групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність. 

1. Залишки за операцiями з пов'язаними особами за станом на кiнець дня 31 грудня звiтного року: 

1.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: 0 тис.грн.; 

- провiдний управлiнський персонал: 4 тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: 617 тис.грн. 

1.2. Резерв пiд заборгованiсть за кредитами: 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: 0 тис.грн.; 

- провiдний управлiнський персонал: (-1) тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: (-33) тис.грн. 

1.3. Кошти клiєнтiв: 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: 2 тис.грн.; 

- провiдний управлiнський персонал: 128 тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: 294 тис.грн. 

2. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за звiтний рiк: 

2.1. Процентнi доходи: 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: 0 тис.грн.; 

- провiдний управлiнський персонал: 13 тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: 103 тис.грн. 

2.2. Процентнi витрати: 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: 0 тис.грн.; 
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- провiдний управлiнський персонал: 0 тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: (-2) тис.грн. 

2.3. Резерв пiд заборгованiсть за кредитами: 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: 0 тис.грн.; 

- провiдний управлiнський персонал: 5 тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: (-30) тис.грн. 

2.4. Результат вiд переоцiнки iноземної валюти: 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: 0 тис.грн.; 

- провiдний управлiнський персонал: 0 тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: (-41) тис.грн. 

2.5. Комiсiйнi доходи: 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: 4 тис.грн.; 

- провiдний управлiнський персонал: 1 тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: 176 тис.грн. 

2.6. Резерви за зобов'язаннями: 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: 0 тис.грн.; 

- провiдний управлiнський персонал: 0 тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: 6 тис.грн. 

2.7. Iншi операцiйнi доходи: 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: 0 тис.грн.; 

- провiдний управлiнський персонал: 0 тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: 9 тис.грн. 

2.8. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (крiм виплат на утримання): 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: (-111) тис.грн.; 

- провiдний управлiнський персонал: (-1502) тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: (-1515) тис.грн. 

3. Кредити, що наданi пов'язаним особам та погашенi пов'язаними особами протягом звiтного року: 

3.1. Сума кредитiв, що наданi пов'язаним особам протягом року: 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: 0 тис.грн.; 

- провiдний управлiнський персонал: 57 тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: 48 162 тис.грн. 

3.2. Сума кредитiв, що погашенi пов'язаними особами протягом року: 

- найбiльшi учасники (акцiонери) Банку: 0 тис.грн.; 

- провiдний управлiнський персонал: 114 тис.грн.; 

- iншi пов'язанi особи: 47619 тис.грн. 

Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Банк не отримував жодних рекомендацiй (вимог) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв 

фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку. 

Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом 

року. 

Вiдповiдно до вимог статтi 69 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та постанови правлiння 

НБУ №389 вiд 09.09.2003р. ПАТ "АБ "РАДАБАНК" укладений договiр №11-11/А вiд 28.09.2011р. з 

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторською фiрмою "IНСАЙДЕР" про надання 

аудиторських послуг з проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2011 рiк. ТОВ АФ 

"IНСАЙДЕР" здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та 

аудиторiв №3104, виданого рiшенням Аудиторської палати України №118 вiд 26.12.2002р., та чинного до 

15.11.2012р. Аудиторська фiрма знаходиться за адресою: вул.Набережна В.I.Ленiна, буд. 29-А, 

м.Днiпропетровськ, Україна, 49600; тел./факс: +38 (056) 744-33-06. Аудитор Чорна Нiна Адамiвна має 

сертифiкат №0027, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України №207/2 вiд 29.10.2009р., 

термiн чинностi сертифiката продовжено до 01.01.2015р., та свiдоцтво №0000024, видане за рiшенням 

Комiтету з питань аудиту банкiв Нацiонального банку України вiд 30.08.2007р. №1, термiн чинностi 

свiдоцтва продовжено до 01.01.2015р. рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв №19 вiд 12.01.2010р. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Аудитор Чорна Нiна Адамiвна має стаж аудиторської дiяльностi - 18 рокiв (з 1994 року). 

ТОВ АФ "IНСАЙДЕР" здiйснює аудиторську дiяльнiсть з 2002 року, стаж аудиторської дiяльностi фiрми - 

10 рокiв. 
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Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські 

послуги фінансовій установі. 

Зовнiшнiй аудитор - ТОВ АФ "IНСАЙДЕР" надає аудиторськi послуги Банку протягом пiвроку. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися 

фінансовій установі протягом року. 

Зовнiшнiй аудитор - ТОВ АФ "IНСАЙДЕР" надавало Банку послуги також з аудиту фiнансової звiтностi 

Банку за 6 та 9 мiсяцiв звiтного року. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або 

суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора 

Банку вiдсутнi. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом 

останіх п`яти років. 

Протягом останнiх п'яти рокiв, окрiм ТОВ АФ "IНСАЙДЕР", Банк користувався послугами ще двох 

зовнiшнiх аудиторських фiрм, а саме: 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма "КАУПЕРВУД", м.Днiпропетровськ. 

- Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит-фiнанси", м.Київ - з 2010 по 

2011 рiк. 

Тривалiсть договiрних вiдносин Банку з жодним iз вищевказаних зовнiшнiх аудиторiв не перевищувала 

п'яти рокiв поспiль. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською 

палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що 

підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг. 

Протягом звiтного року, Аудиторська палата України не застосовувала стягнень до аудитора. Фактiв 

подання недостовiрної звiтностi Банку, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявлених органами, якi 

здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг у звiтному роцi не було. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність 

механізму розгляду скарг. 

У Банку наявний механiзм розгляду скарг споживачiв фiнансових послуг. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я 

та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги. 

Розгляд скарг споживачiв фiнансових послуг у Банку здiйснює Голова Правлiння Стоянов Сергiй 

Борисович. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду 

фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість 

скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

Протягом звiтного року жодних скарг вiд споживачiв фiнансових послуг до Банку не надходило. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність 

позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду. 

Протягом звiтного року жодного позову стосовно надання Банком фiнансових послуг до суду з боку 

споживачiв фiнансових послуг не заявлено. 
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Річна фінансова звітність 

Баланс на 31.12.2011 року 

 

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

 АКТИВИ 

1 Грошові кошти та їх еквіваленти 4 54414 30091 

2 Торгові цінні папери 5 0 0 

3 

Інші фінансові активи, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням результату 

переоцінки у фінансових результатах 

6 0 0 

4 Кошти в інших банках 7 2543 19582 

5 Кредити та заборгованість клієнтів 8 98007 56111 

6 Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 5450 0 

7 Цінні папери в портфелі банку до погашення 10 0 0 

8 Інвестиції в асоційовані компанії 11 0 0 

9 Інвестиційна нерухомість 12 4357 4357 

10 
Дебіторська заборгованість щодо поточного 

податку на прибуток 
 0 0 

11 Відстрочений податковий актив  131 233 

12 Гудвіл 13 0 0 

13 Основні засоби та нематеріальні активи 14 4029 3347 

14 Інші фінансові активи 15 1 7 

15 Інші активи 16 129 246 

16 
Довгострокові активи, призначені для продажу, 

та активи групи вибуття 
17 0 0 

17 Усього активів  169062 113974 

 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

18 Кошти банків 18 0 0 

19 Кошти клієнтів 19 29789 17224 

20 Боргові цінні папери, емітовані банком 20 0 0 

21 Інші залучені кошти 21 0 0 

22 
Зобов’язання щодо поточного податку на 

прибуток 
 51 402 

23 Відстрочені податкові зобов’язання  0 0 



 86 

24 Резерви за зобов’язаннями 22 128 75 

25 Інші фінансові зобов'язання 23 280 69 

26 Інші зобов'язання 24 445 502 

27 Субординований борг 25 0 0 

28 

Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими 

активами, призначеними для продажу (чи 

групами вибуття) 

17 0 0 

29 Усього зобов'язань  30694 18272 

 ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

30 Статутний капітал 26 120000 80000 

31 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  2186 6472 

32 Резервні та інші фонди банку 27 16183 9230 

33 
Чисті активи, що належать акціонерам 

(учасникам) банку 
 0 0 

34 Частка меншості  0 0 

35 Усього власного капіталу та частка меншості  138368 95702 

36 Усього пасивів  169062 113974 

 

Примітки д/н 

Прізвище та ініціали виконавця, телефон Iсаєва Т.В., (0562) 38-76-95 

Керівник С.Б. Стоянов 

Головний бухгалтер А.Т. Ахе 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік 

 

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

1 
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
 12290 13290 

1.1 Процентні доходи 28 13159 14275 

1.2 Процентні витрати 28 -869 -985 

2 Комісійні доходи 29 3019 1609 

3 Комісійні витрати 29 -701 -76 

4 
Результат від торгових операцій з цінними 

паперами в торговому портфелі банку 
 0 0 

5 Результат від операцій з хеджування 40 0 0 

6 Результат від переоцінки інших фінансових  0 0 
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інструментів, що обліковуються за 

справедливою вартістю з визнанням результату 

переоцінки у фінансових результатах 

7 Результат від торгівлі іноземною валютою  -109 24 

8 

Прибуток/(збиток), який виникає під час 

первісного визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 

ринкова 

7, 8 0 0 

9 

Прибуток/(збиток), який виникає під час 

первісного визнання фінансових зобов’язань за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж 

ринкова 

18, 19 0 0 

10 
Результат від переоцінки об’єктів інвестиційної 

нерухомості 
 0 0 

11 Результат від переоцінки іноземної валюти  2085 -56 

12 Резерв під заборгованість за кредитами 7, 8 -3236 2010 

13 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
9 0 0 

14 
Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9 0 0 

15 
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

16 Резерви за зобов’язаннями 22, 38 -53 57 

17 Інші операційні доходи 30 100 597 

18 
Доходи/(витрати) від дострокового погашення 

заборгованості 
18, 19 0 0 

19 Адміністративні та інші операційні витрати 31 -10079 -8741 

20 Дохід від участі в капіталі 11 0 0 

21 Прибуток/(збиток) до оподаткування  3317 8714 

22 Витрати на податок на прибуток 32 -1131 -2242 

23 Прибуток/(збиток) після оподаткування  2186 6472 

24 

Чистий прибуток/(збиток) від продажу 

довгострокових активів, призначених для 

продажу 

33 0 0 

25 Чистий прибуток/(збиток)  2186 6472 

26 Прибуток/(збиток) консолідованої групи:  0 0 

26.1 Материнського банку  0 0 

26.2 Частки меншості  0 0 

27 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 34 0.00000000 0.01000000 

28 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 34, 35 0.00000000 0.00000000 
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просту акцію 

 

Примітки Наведенi нижче показники неможливо вставити у основну форму 

Звiту про фiнансовi результати банку, тому їх значення наводяться 

у Примiтцi: 

(29) Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж: 

Звiтний рiк: 327 тис.грн. Попереднiй рiк: 0 тис.грн. 

(30) Вплив податку на прибуток: 

Звiтний рiк: 154 тис.грн. Попереднiй рiк: 0 тис.грн. 

(31) Сукупний прибуток за рiк: 

Звiтний рiк: 2667 тис.грн. Попереднiй рiк: 6472 тис.грн. 

Прізвище виконавця, номер телефону Iсаєва Т.В., (0562) 38-76-95 

Керівник С.Б. Стоянов 

Головний бухгалтер А.Т. Ахе 

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік 

(прямий метод) 

 

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 

 Грошові кошти від операційної діяльності: 

1 Процентні доходи, що отримані  0 0 

2 Процентні витрати, що сплачені  0 0 

3 Комісійні доходи, що отримані  0 0 

4 Комісійні витрати, що сплачені  0 0 

5 
Доходи, що отримані за операціями з торговими 

цінними паперами 
 0 0 

6 
Доходи, що отримані за операціями з 

фінансовими похідними інструментами 
 0 0 

7 
Доходи, що отримані за операціями з іноземною 

валютою 
 0 0 

8 Інші отримані операційні доходи  0 0 

9 Витрати на утримання персоналу  0 0 

10 
Сплачені адміністративні та інші операційні 

витрати 
 0 0 

11 Сплачений податок на прибуток  0 0 

12 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 

операційних активів та зобов’язань 
 0 0 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 
Чистий (приріст)/зниження за торговими 

цінними паперами 
 0 0 

14 
Чистий (приріст)/зниження за іншими 

фінансовими активами, що обліковуються за 
 0 0 
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справедливою вартістю з визнанням результату 

переоцінки у фінансових результатах 

15 
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших 

банках 
 0 0 

16 
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 

заборгованістю клієнтам 
 0 0 

17 
Чистий (приріст)/зниження за іншими 

фінансовими активами 
 0 0 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  0 0 

19 
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших 

банків 
 0 0 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів  0 0 

21 
Чистий (приріст)/зниження за борговими 

цінними паперами, що емітовані банком 
 0 0 

22 
Чистий (приріст)/зниження за іншими 

фінансовими зобов’язаннями 
 0 0 

23 
Чистий (приріст)/зниження за резервами під 

зобов’язання 
 0 0 

24 

Чисті грошові кошти, що отримані від 

операційної діяльності/(використані в 

операційній діяльності) 

 0 0 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
9, 17 0 0 

26 
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

27 
Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

28 
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

29 Придбання основних засобів 14 0 0 

30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

31 Дивіденди отримані  0 0 

32 
Придбання дочірніх компаній за мінусом 

отриманих грошових коштів 
44 0 0 

33 
Дохід від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом виплачених грошових коштів 
17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 
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37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

38 Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

40 

Чисті грошові кошти, що отримані від 

інвестиційної діяльності/(використані в 

інвестиційній діяльності) 

 0 0 

 Грошові кошти від фінансової діяльності: 

41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0 

42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

43 Отримання субординованого боргу 25 0 0 

44 Погашення субординованого боргу 25 0 0 

45 Емісія простих акцій 26 0 0 

46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0 

48 Викуп власних акцій 26 0 0 

49 Продаж власних акцій 26 0 0 

50 Дивіденди виплачені 26 0 0 

51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0 

52 

Чисті грошові кошти, що отримані від 

фінансової діяльності/(використані у фінансовій 

діяльності) 

 0 0 

53 
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та 

їх еквіваленти 
 0 0 

54 
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 0 0 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  0 0 

56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 0 0 

 

Примітки д/н 

Прізвище виконавця, номер телефону Iсаєва Т.В., (0562) 38-76-95 

Керівник С.Б. Стоянов 

Головний бухгалтер А.Т. Ахе 

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік 

(непрямий метод) 

 

Рядок Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 5 
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 Грошові кошти від операційної діяльності: 

1 Чистий прибуток/(збиток) за рік  2186 6472 

 
Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від 

операцій: 

2 Амортизація  299 275 

3 
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

активами 
 3290 -2067 

4 Нараховані доходи  -453 979 

5 Нараховані витрати  -158 226 

6 Торговельний результат  0 0 

7 Нарахований та відстрочений податок  -94 12 

8 Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій  -66 -573 

9 Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії  0 0 

10 
Амортизація дисконту і премії фінансових 

інструментів 
 -182 13 

11 Інший рух коштів, що не є грошовим  -2085 56 

12 
Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни 

операційних активів та зобов’язань 
 2737 5393 

 Зміни в операційних активах та зобов'язаннях: 

13 
Чистий (приріст)/зниження за торговими 

цінними паперами 
 0 0 

14 

Чистий (приріст)/зниження за іншими 

фінансовими активами, що відображаються за 

справедливою вартістю з визнанням переоцінки 

через прибутки/збитки 

 0 0 

15 
Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших 

банках 
 16858 19176 

16 
Чистий (приріст)/зниження за кредитами та 

заборгованістю клієнтам 
 -44805 -9681 

17 
Чистий (приріст)/зниження за іншими 

фінансовими активами 
 6 -6 

18 Чистий (приріст)/зниження за іншими активами  117 78 

19 
Чистий (приріст)/зниження за коштами інших 

банків 
 0 0 

20 Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів  12718 1201 

21 
Чистий (приріст)/зниження за борговими 

цінними паперами, що емітовані банком 
 0 0 

22 
Чистий (приріст)/зниження за іншими 

фінансовими зобов’язаннями 
 211 20 
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23 

Чистий (приріст)/зниження за резервами під 

зобов’язання та відрахування та інші 

зобов’язання 

 -57 99 

24 

Чисті грошові кошти, що отримані від 

операційної діяльності/(використані в 

операційній діяльності) 

 -12215 16280 

 Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

25 
Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
9, 17 -5123 0 

26 
Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

27 
Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 -84000 -310000 

28 
Дохід від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 84080 310573 

29 Придбання основних засобів 14 -964 -145 

30 Дохід від реалізації основних засобів 14, 17 -14 0 

31 Дивіденди отримані  0 0 

32 
Придбання дочірніх компаній за мінусом 

отриманих грошових коштів 
44 0 0 

33 
Дохід від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом виплачених грошових коштів 
17 0 0 

34 Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

35 Дохід від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

36 Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

37 Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

38 Придбання нематеріальних активів 14 -17 0 

39 Дохід від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

40 

Чисті грошові кошти, що отримані від 

інвестиційної діяльності/(використані в 

інвестиційній діяльності) 

 -6038 428 

 Грошові кошти від фінансової діяльності: 

41 Отримані інші залучені кошти 21 0 0 

42 Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

43 Отримання субординованого боргу 25 0 0 

44 Погашення субординованого боргу 25 0 0 

45 Емісія звичайних акцій 26 40000 0 

46 Емісія привілейованих акцій 26 0 0 
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47 Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій 26, 27 0 0 

48 Викуп власних акцій 26 0 0 

49 Продаж власних акцій 26 0 0 

50 Дивіденди виплачені 26 0 0 

51 Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів 26, 27 0 0 

52 

Чисті грошові кошти, що отримані від 

фінансової діяльності/(використані у фінансовій 

діяльності) 

 40000 0 

53 
Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та 

їх еквіваленти 
 2085 -56 

54 
Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
 23832 16652 

55 Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року  29986 13334 

56 Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року 1, 4 53818 29986 

 

Примітки д/н 

Прізвище виконавця, номер телефону Iсаєва Т.В., (0562) 38-76-95 

Керівник С.Б. Стоянов 

Головний бухгалтер А.Т. Ахе 

Звіт про власний капітал за 2011 рік 

 

Рядок Назва статті Примітки 

Належить акціонерам материнського банку 

Частка 

меншості 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

резервні та 

інші фонди 

банку 

(примітка 

27) 

нерозподілений 

прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Залишок на 1 

січня 

попереднього 

року 

 80000 6931 2299 89230 0 89230 

2 

Вплив переходу 

на нові та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення, що 

забезпечують 

контекст, у якому 

слід читати 

стандарти 

3 0 0 0 0 0 0 

3 

Скоригований 

залишок на 1 

січня 

 80000 6931 2299 89230 0 89230 
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попереднього 

року 

4 

Цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж: 

 0 0 0 0 0 0 

4.1 

Результат 

переоцінки до їх 

справедливої 

вартості 

9 0 0 0 0 0 0 

4.2 

Продаж або 

втрати від 

зменшення 

корисності 

9 0 0 0 0 0 0 

5 

Основні засоби та 

нематеріальні 

активи: 

 0 0 0 0 0 0 

5.1 
Результат 

переоцінки 
14 0 0 0 0 0 0 

5.2 

Реалізований 

результат 

переоцінки 

14 0 0 0 0 0 0 

6 

Результат 

переоцінки за 

операціями 

хеджування 

 0 0 0 0 0 0 

7 
Накопичені 

курсові різниці 
27 0 0 0 0 0 0 

8 
Відстрочені 

податки 
32 0 0 0 0 0 0 

9 

Чистий 

дохід/(збиток), що 

визнаний 

безпосередньо у 

складі власного 

капіталу 

 0 0 0 0 0 0 

10 
Прибуток/(збиток) 

за рік 
 0 0 6472 6472 0 6472 

11 

Усього 

доходів/(збитків), 

що визнані за рік 

 0 0 6472 6472 0 6472 

12 Емісія акцій 26 0 0 0 0 0 0 

13 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 

 0 0 0 0 0 0 

13.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0 

13.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0 
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13.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0 

14 
Об'єднання 

компаній 
44 0 0 0 0 0 0 

15 

Дивіденди, за 

якими прийнято 

рішення щодо 

виплати 

35 0 2299 -2299 0 0 0 

16 

Залишок на кінець 

дня 31 грудня 

попереднього 

року (залишок на 

1 січня звітного 

року) 

 80000 9230 6472 95702 0 95702 

17 

Скоригований 

залишок на 

початок звітного 

року 

 80000 9230 6472 95702 0 95702 

17.1 

Коригування: 

Зміна облікової 

політики 

 0 0 0 0 0 0 

17.2 
Виправлення 

помилок 
 0 0 0 0 0 0 

18 

Цінні папери в 

портфелі банку на 

продаж: 

 0 327 0 327 0 327 

18.1 

Результат 

переоцінки до їх 

справедливої 

вартості 

9 0 327 0 327 0 327 

18.2 

Продаж або 

втрати від 

зменшення 

корисності 

9 0 0 0 0 0 0 

19 

Основні засоби та 

нематеріальні 

активи: 

 0 154 0 154 0 154 

19.1 
Результат 

переоцінки 
14 0 0 0 0 0 0 

19.2 

Реалізований 

результат 

переоцінки 

14 0 0 0 0 0 0 

20 

Результат 

переоцінки за 

операціями 

хеджування 

 0 0 0 0 0 0 

21 
Накопичені 

курсові різниці 
27 0 0 0 0 0 0 

22 Відстрочені 32 0 154 0 154 0 154 
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податки 

23 

Чистий 

дохід/(збиток), що 

визначений 

безпосередньо у 

складі власного 

капіталу 

 0 481 0 481 0 481 

24 
Прибуток/(збиток) 

за рік 
 0 0 2186 2186 0 2186 

25 

Усього 

доходів/(збитків), 

що визнані за рік 

 0 481 2186 2667 0 2667 

26 Емісія акцій 26 40000 0 0 40000 0 40000 

27 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 

 0 0 0 0 0 0 

27.1 Викуплені 26 0 0 0 0 0 0 

27.2 Продаж 26 0 0 0 0 0 0 

27.3 Анулювання 26 0 0 0 0 0 0 

28 
Об'єднання 

компаній 
 0 0 0 0 0 0 

29 

Дивіденди, за 

якими прийнято 

рішення щодо 

виплати 

35 0 6472 -6472 0 0 0 

30 

Залишок на кінець 

дня 31 грудня 

звітного року 

 120000 16182 2186 138368 0 138368 

Примітки За станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року залишку за рахунком для облiку внескiв за 

незареєстрованим статутним капiталом не було. 

У складi залишку на рахунку для облiку прибутку звiтного року, що очiкує 

затвердження, облiковувались: 

- нарахованi та не отриманi доходи в сумi 599 тис.грн.; 

- нарахованi та несплаченi витрати в сумi 154 тис.грн. 

У зв’язку з відсутністю у Формі звіту про власний капітал рядків з назвою статті 

«Розподіл прибутку до резервного фонду банку», сума розподілу прибутку до 

резервного фонду за попередній рік зазначена в рядку 15, а за поточний рік в рядку 29. 

Прізвище виконавця, 

номер телефону 

Ахе А.Т., (0562) 38-76-96 

Керівник С.Б. Стоянов 

Головний бухгалтер А.Т. Ахе 
 


