
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        
Лавренчук Володимир 

Миколайович 

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

М.П. 
24.07.2015 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2015 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

14305909 

4. Місцезнаходження 

01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 490-88-01 (044) 285-32-31 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

24.07.2015 

(дата) 

2. Квартальна інформація 

розміщена на сторінці 

http://www.aval.ua/about/for_publication/ в мережі 

Інтернет 

24.07.2015 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери емітента 
 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

10. Інформація про заміну управителя 
 

11. Інформація про керуючого іпотекою 
 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

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

консолідованим іпотечним боргом  

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 

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

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

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

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

активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 
 

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

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

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

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

обліку 
X 

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

звітності  

18. 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) 
 



19. Примітки: 

- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки дана посада вiдсутня. 

Проте, згiдно п. 6.3.12 Статуту Банку Спостережна рада за пропозицiєю Голови Спостережної 

ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Згiдно п.8.1. 

Принципiв корпоративного управлiння Банку, затверджених рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.), з питань корпоративного управлiння 

акцiонери мають право звертатися до Виконавчого секретарiату Банку за юридичною адресою: 

01011, Україна, м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9.  

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є 

емiтентом облiгацiй. 

- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнюється, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iнших цiнних паперiв. 

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не 

здiйснює випуск похiдних цiнних паперiв. 

- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається, оскiльки 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть (згiдно абзацу 6, п. 15, гл. 4, роздiлу 

III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням 

НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826). 

- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть (згiдно абзацу 6, п. 15, гл. 4, роздiлу III Положення про 

розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. 

№ 2826). 

- Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

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

- Iнформацiя про замiну управителя не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не 

здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН. 

- Iнформацiя про керуючого iпотекою не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є 

емiтентом iпотечних сертифiкатiв. 

- Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв не надається, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв. 

- Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим 

iпотечним боргом не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних 

сертифiкатiв. 

- Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття не надається, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям не заповнюється, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у 

складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, не заповнюється, оскiльки 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв, не 

надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi не 

надається, оскiльки Банк складає квартальну фiнансову звiтнiсть за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). 

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

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

будiвництва) не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом цiльових 



облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк 

Аваль" 

2. Серія і номер свідоцтва про 

державну реєстрацію юридичної особи 

(за наявності) 

А01 № 646961 

3. Дата проведення державної 

реєстрації 
27.03.1992 

4. Територія (область) м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 3002774908.00 

6. Відсоток акцій у статутному 

капіталі, що належать державі 
0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) 

статутного капіталу, що передано до 

статутного капіталу державного 

(національного) акціонерного 

товариства та/або холдингової 

компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 13218 

9. Основні види діяльності із 

зазначенням найменування виду 

діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового посередництва, 64.91 

Фiнансовий лiзинг, 64.99 Надання iнших фiнансових 

послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), 

н.в.i.у. 

10. Органи управління підприємства 

Вiдповiдно до роздiлу 6 Статуту АТ “Райффайзен Банк 

Аваль”, органами управлiння Банку є: - Загальнi збори 

акцiонерiв Банку (вищий орган управлiння); - Правлiння 

Банку (виконавчий орган). Органом, що здiйснює 

контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, захист прав 

вкладникiв, iнших кредиторiв та акцiонерiв Банку, є 

Спостережна рада Банку. Органом контролю за 

дiяльнiстю Банку є Служба внутрiшнього аудиту.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

Головне управлiння Нацiонального 

банку України по м.Києву та Київськiй 

обл. 

2) МФО банку 321024 

3) поточний рахунок 32008173102 

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

обслуговує емітента за поточним рахунком в 

іноземній валюті 

Raiffeisen Bank International, Vienna 

(RZBAATWW) 

5) МФО банку немає 

6) поточний рахунок 55022305 
 

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



Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний орган, що 

видав 

Дата закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська дiяльнiсть. Лiцензiя на право 

надання банкiвських послуг, визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону України 

"Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 

10 05.10.2011 
Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис 

Лiцензiя дiє та поновлюється вiдповiдно до вимог нормативно-

правових актiв Нацiонального банку України. Термiн дiї лiцензiї 

необмежений. 

Банкiвська дiяльнiсть. Генеральна лiцензiя на 

здiйснення валютних операцiй. 
10 05.10.2011 

Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис 

Лiцензiя дiє та поновлюється вiдповiдно до вимог нормативно-

правових актiв Нацiонального банку України. Термiн дiї лiцензiї 

необмежений. 

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, 

брокерська дiяльнiсть. 
АЕ №185054 19.10.2012 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 21.10.2012 р. необмежений. 

Банк планує у 2015 роцi та наступних роках у повному обсязi 

використовувати наявну лiцензiю вiдповiдно до кон’юнктури ринку. 

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, 

дилерська дiяльнiсть. 
АЕ №185053 19.10.2012 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 21.10.2012 р. необмежений. 

Банк планує у 2015 роцi та наступних роках у повному обсязi 

використовувати наявну лiцензiю вiдповiдно до кон’юнктури ринку. 

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, 

андеррайтинг. 
АЕ №185052 19.10.2012 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 21.10.2012 р. необмежений. 

Банк планує у 2015 роцi та наступних роках у повному обсязi 

використовувати наявну лiцензiю вiдповiдно до кон’юнктури ринку. 

Депозитарна дiяльнiсть, дiяльнiсть iз 

зберiгання активiв пенсiйних фондiв. 

АЕ № 

263203 
13.08.2013 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений. 

Банк планує у 2015 роцi та наступних роках у повному обсязi 

використовувати наявну лiцензiю вiдповiдно до кон’юнктури ринку. 

Депозитарна дiяльнiсть, дiяльнiсть iз 

зберiгання активiв iнститутiв спiльного 

iнвестування. 

АЕ № 

263202 
13.08.2013 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений. 

Банк планує у 2015 роцi та наступних роках у повному обсязi 

використовувати наявну лiцензiю вiдповiдно до кон’юнктури ринку. 

Депозитарна дiяльнiсть, депозитарна 

дiяльнiсть депозитарної установи. 

АЕ № 

263201 
13.08.2013 

Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений. 

Банк планує у 2015 роцi та наступних роках у повному обсязi 

використовувати наявну лiцензiю вiдповiдно до кон’юнктури ринку. 



IV. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОКОМБIНАТ 

"БЕРШАДСЬКИЙ" 

2. Організаційно-

правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 04366719  

4. Місцезнаходження 
24412, Україна, Вiнницька обл., Бершадський р-н, с. Вiйтiвка, вул. Ленiна, 

буд. 170  

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,50%. У якостi 

внеску наданi компенсацiйнi сертифiкати. Права щодо управлiння 

юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Змiн у участi протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКЕ СПЕЦIАЛЬНЕ 

ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МЕНАС" 

2. Організаційно-

правова форма 
Відкрите акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 00495289  

4. Місцезнаходження 01032, Україна, м. Київ, вул. Старовокзальна, буд. 18  

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 4,66%. У якостi 

внеску наданi компенсацiйнi сертифiкати. Права щодо управлiння 

юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Змiн у участi протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування 
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ 

ЦУКРОВИЙ ЗАВОД" 

2. Організаційно-

правова форма 
Відкрите акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 00372664  

4. Місцезнаходження 
44700, Україна, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 

буд. 230  

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 2,64%. У якостi 

внеску наданi компенсацiйнi сертифiкати. Права щодо управлiння 

юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Змiн у участi протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПIДПРИЄМСТВО "МОНТАЖ I ВПРОВАДЖЕННЯ 

ТЕЛЕКОМУНIКАЦIЙНИХ СИСТЕМ "МОНТЕКС" 

2. Організаційно-

правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 30838284  

4. 

Місцезнаходження 
49055, Україна, м. Днiпропетровськ, вул. Будiвельникiв, буд. 34 

5. Опис 
Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 10,00%. Частка участi 

набута Банком у результатi приєднання у 2002 роцi АБ «Еталон», який на 



той час володiв зазначеною часткою. Права щодо управлiння юридичною 

особою - згiдно Закону України "Про господарськi товариства". Змiн у 

участi протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

БЮРО КРЕДИТНИХ IСТОРIЙ"  

2. Організаційно-

правова форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 33691415  

4. Місцезнаходження 02002, Україна, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 11 

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 5,11%. У якостi 

внеску наданi грошовi кошти. Права щодо управлiння юридичною особою 

- згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiн у участi 

протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З 

ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ" 

2. Організаційно-

правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 35917889  

4. Місцезнаходження 04107, Україна, м.Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г  

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,01%. У якостi 

внеску наданi грошовi кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - 

згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiн у участi протягом 

II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО 

" АГРОТЕХСЕРВIС" 

2. Організаційно-

правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 03760941  

4. Місцезнаходження 40020, Україна, м. Суми, пр-т Курський, буд. 105  

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,55%. У якостi 

внеску наданi компенсацiйнi сертифiкати. Права щодо управлiння 

юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Змiн у участi протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

2. Організаційно-

правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 21672206  

4. Місцезнаходження 01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,19%. У якостi 

внеску наданi грошовi кошти. Права щодо управлiння юридичною особою 

- згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiн у участi 

протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування 
СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"IЛЛIНЕЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В 



ТВАРИННИЦТВI"  

2. Організаційно-

правова форма 
Відкрите акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 00692191  

4. Місцезнаходження 22700, Україна, Вiнницька обл., м. Iллiнцi, вул. Карла Маркса, буд. 69  

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 4,72%. У якостi 

внеску наданi компенсацiйнi сертифiкати. Права щодо управлiння 

юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". 

Змiн у участi протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування 
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРУСКАВЕЦЬКИЙ 

ВАЛЕОЛОГIЧНИЙ IННОВАЦIЙНИЙ ЦЕНТР" 

2. Організаційно-

правова форма 
Закрите акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 22395944 

4. Місцезнаходження 
82200, Україна, Львiвська обл., м. Трускавець, вул. Бориславська, буд. 2, 

кв. 25  

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 5,00%. У якостi 

внеску наданi грошовi кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - 

згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiн у участi протягом 

II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування ЖИТОМИРСЬКА ТОВАРНА АГРОПРОМИСЛОВА БIРЖА 

2. Організаційно-

правова форма 
Товарна біржа  

3. Код за ЄДРПОУ 30736919  

4. Місцезнаходження 10002, Україна, м. Житомир, Майдан Путятинський, буд. 3/65 

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 2,10%. У якостi 

внеску наданi грошовi кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - 

згiдно Закону України "Про товарну бiржу". Протягом II кварталу 2015 р. 

частка участi зменшилася з 2,56% до 2,10% через отримання iнформацiї про 

збiльшення зареєстрованого статутного капiталу бiржi. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

2. Організаційно-

правова форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 30370711  

4. Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8 

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,10%. У якостi 

внеску наданi грошовi кошти. Права щодо управлiння юридичною особою 

- згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiн у участi 

протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА 

МIЖБАНКIВСЬКА ВАЛЮТНА БIРЖА" 

2. Організаційно-

правова форма 
Приватне акціонерне товариство 



3. Код за ЄДРПОУ 22877057  

4. Місцезнаходження 04070, Україна, м. Київ, вул. Межигiрська, буд. 1  

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 3,06%. У якостi 

внеску наданi грошовi кошти. Права щодо управлiння юридичною особою 

- згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiн у участi 

протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування 
ТОВАРНА БIРЖА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ 

ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ 

2. Організаційно-

правова форма 
Товарна біржа  

3. Код за ЄДРПОУ 24350147  

4. Місцезнаходження 18036, Україна, м. Черкаси, вул. Смiлянська, буд. 131  

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 11,11%. У якостi 

внеску наданi грошовi кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - 

згiдно Закону України "Про товарну бiржу". Змiн у участi протягом II 

кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування ТОВАРНА БIРЖА "КРИМСЬКА МIЖБАНКIВСЬКА ВАЛЮТНА БIРЖА" 

2. Організаційно-

правова форма 
Товарна біржа  

3. Код за ЄДРПОУ 20727632  

4. Місцезнаходження 
95017, Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, вул. КИЇВСЬКА, буд. 

55/2 

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 4,55%. У якостi 

внеску наданi грошовi кошти. Права щодо управлiння юридичною особою 

- згiдно Закону України "Про товарну бiржу". Змiн у участi протягом II 

кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН 

ЛIЗИНГ АВАЛЬ" 

2. Організаційно-

правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 34480657  

4. Місцезнаходження 04073, Україна, Київ, пр-кт Московський, буд. 9, корп. 5, офiс 101 

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 87,08%. У якостi 

внеску наданi грошовi кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - 

згiдно Закону України "Про господарськi товариства". Змiн у участi 

протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕК ГАММА" 

2. Організаційно-

правова форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Код за ЄДРПОУ 37636007  

4. Місцезнаходження 01011, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 4-а, лiт. "А"  

5. Опис 
Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 100,00%. У якостi 

внеску наданi грошовi кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - 



згiдно Закону України "Про господарськi товариства". Змiн у участi 

протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 

1. Найменування 
ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОЦЕТНО-ДРIЖДЖОВИЙ 

ЗАВОД" 

2. Організаційно-

правова форма 
Закрите акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 22206877  

4. Місцезнаходження 
09161, Україна, Київська область, Бiлоцеркiвський р-н, м. Узин, вул. 

Маяковського, буд. 2  

5. Опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 33,84%. У якостi 

внеску наданi грошовi кошти. Права щодо управлiння юридичною особою 

- згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства". Змiн у участi 

протягом II кварталу 2015 р. не вiдбувалось. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Член Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Герберт Степiч 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1946 

5. Освіта Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора економiчних наук. 

6. Стаж роботи (років) 43 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен 

Банк Аваль" працював на посадi Старшого радника Правлiння 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ.  

8. Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами 

акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 

2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником 

акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну 

участь у статутному капiталi Банку.  

Загальний стаж керiвної роботи - 39 рокiв. На посадi Голови, а з 

25 квiтня 2014 року Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен 

Банк Аваль" перебуває 9 рокiв 6 мiсяцiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада Заступник Голови Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Пiтер Леннк 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1963 

5. Освіта Вища. Ступiнь магiстра. 

6. Стаж роботи (років) 27 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

На момент обрання Заступником Голови Спостережної ради АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi Члена Правлiння 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ. 

8. Опис 
Обраний Заступником Голови Спостережної ради Банку 

Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 



29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три 

роки. Є представником акцiонера Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi 

Банку.  

Загальний стаж керiвної роботи - 26 рокiв. На посадi Заступника 

Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

перебуває 4 роки. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада Голова Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Карл Зевельда  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1950 

5. Освіта Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора економiчних наук. 

6. Стаж роботи (років) 38 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

На момент обрання Головою Спостережної ради АТ "Райффайзен 

Банк Аваль" працював на посадi Голови Правлiння Райффайзен 

Банк Iнтернацiональ АГ.  

8. Опис 

Обраний Головою Спостережної ради Банку Загальними зборами 

акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 

2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником 

акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну 

участь у статутному капiталi Банку.  

Загальний стаж керiвної роботи - 33 роки. На посадi Члена, а з 25 

квiтня 2014 року Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен 

Банк Аваль" перебуває 4 роки 2 мiсяцi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада Член Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Курт Гайгер  

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1946 

5. Освіта Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора юридичних наук. 



6. Стаж роботи (років) 43 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен 

Банк Аваль" працював на посадi Члена Спостережної ради 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ. 

8. Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами 

акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 

2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником 

акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну 

участь у статутному капiталi Банку.  

Загальний стаж керiвної роботи - 35 рокiв. На посадi Члена 

Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 5 

рокiв 8 мiсяцiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада Голова Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Лавренчук Володимир Миколайович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1957 

5. Освіта Вища економiчна. 

6. Стаж роботи (років) 33 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

АКБ "Райффайзенбанк Україна" - Член Правлiння. 

8. Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-71/1 вiд 

19.10.2005р.) призначений на посаду Голови Правлiння АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" з 21 жовтня 2005 р.  

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-10/6а вiд 

20.10.2010р.) продовжено термiн повноважень п. Лавренчука на 

посадi Голови Правлiння Банку на п'ять рокiв до 31 грудня 2015 

р. 

Загальний стаж керiвної роботи - 24 роки. На посадi Голови 

Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 9 рокiв 8 

мiсяцiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада Перший Заступник Голови Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Бьош Герхард 



3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1957 

5. Освіта Вища економiчна. 

6. Стаж роботи (років) 28 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" - Заступник Голови Правлiння. 

8. Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-8/7 вiд 

20.08.2010р.) призначений на посаду Першого Заступника Голови 

Правлiння, яку обiймає з 06 листопада 2010 р.  

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/1 вiд 

05.12.2013р.) п. Бьош обраний на новий строк на посаду Першого 

Заступника Голови Правлiння, продовжено термiн його 

повноважень до 31 грудня 2016 р. 

Загальний стаж керiвної роботи - 21 рiк. На посадi Першого 

Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

перебуває 4 роки 7 мiсяцiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Коссманн Роберт Скотт 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1964 

5. Освіта Вища економiчна. 

6. Стаж роботи (років) 27 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - Директор департаменту малого 

та середнього бiзнесу. 

8. Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-11 вiд 

30.07.2007р.) призначений на посаду Заступника Голови 

Правлiння, яку обiймає з 20 вересня 2007 р.  

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-5/5 вiд 

28.05.2013р.) продовжено термiн повноважень п. Коссманна на 

посадi Заступника Голови Правлiння Банку до 31 грудня 2016 р. 

Загальний стаж керiвної роботи - 18 рокiв. На посадi Заступника 

Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 7 



рокiв 9 мiсяцiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Гшвентер Андреас 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1969 

5. Освіта Вища економiчна. 

6. Стаж роботи (років) 19 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

Юнiкредит Банк Росiя - директор департаменту надання 

глобальних банкiвських послуг, член Правлiння. 

8. Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-7/10 вiд 

13.07.2010р.) призначений на посаду Заступника Голови 

Правлiння, яку обiймає з 01 вересня 2010 р.  

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/2 вiд 

05.12.2013р.) продовжено термiн повноважень п. Гшвентера на 

посадi Заступника Голови Правлiння Банку до 31 грудня 2016 р. 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-6/4 вiд 

26.06.2015р.) постановлено з "30" червня 2015 р. звiльнити 

Гшвентера Андреаса з посади Заступника Голови Правлiння 

Банку та припинити його повноваження члена Правлiння Банку. 

Загальний стаж керiвної роботи - 16 рокiв. На посадi Заступника 

Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебував 4 роки 

10 мiсяцiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Гурiна Наталiя Олександрiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта Вища економiчна. 

6. Стаж роботи (років) 21 



7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

АТ “Райффайзен Банк Аваль” - заступник головного ризик-

менеджера - директор департаменту корпоративних ризикiв. 

8. Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/2 вiд 

21.12.2011р.) призначена на посаду Заступника Голови Правлiння 

з 03 сiчня 2012 р. Рiшенням Спостережної ради (Протокол № СР-

12/5 вiд 24.12.2014р.) термiн повноважень продовжено до 

31.12.2016р.  

Загальний стаж керiвної роботи - 16 рокiв. На посадi Заступника 

Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 3 роки 

5 мiсяцiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада 
Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського 

облiку, контролю i звiтностi  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Макаренко Людмила Олексiївна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1961 

5. Освіта Вища економiчна. 

6. Стаж роботи (років) 32 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

АППБ "Аваль" - заступник головного бухгалтера, в.о.головного 

бухгалтера - директор департаменту бухгалтерського облiку, 

контролю i звiтностi. 

8. Опис 

Наказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду 

Головного бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського 

облiку, контролю i звiтностi з 27 березня 2006 року.  

Загальний стаж керiвної роботи - 30 рокiв. На посадi Головного 

бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку, 

контролю i звiтностi АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 9 

рокiв 2 мiсяцi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада Головний аудитор банку служби внутрiшнього аудиту  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Палiєнко Оксана Валерiївна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

- - - 



особи 

4. Рік народження 1973 

5. Освіта Вища економiчна. 

6. Стаж роботи (років) 20 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" - заступник головного аудитора 

банку - начальник управлiння перевiрок Центрального офiсу та 

Київського регiону служби внутрiшнього аудиту. 

8. Опис 

Наказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду 

Головного аудитора банку служби внутрiшнього аудиту Банку з 

15 лютого 2012 року.  

Загальний стаж керiвної роботи - 11 рокiв. На посадi Головного 

аудитора банку служби внутрiшнього аудиту АТ "Райффайзен 

Банк Аваль" перебуває 3 роки 4 мiсяцi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада Член Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Курт Брукнер 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1955 

5. Освіта 
Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора соцiальних та 

економiчних наук.  

6. Стаж роботи (років) 31 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен 

Банк Аваль" працював на посадi Начальника Департаменту 

управлiння ризиками та проектiв Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ. 

8. Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами 

акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 

2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником 

акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну 

участь у статутному капiталi Банку.  

Загальний стаж керiвної роботи - 24 роки. На посадi Члена 

Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 1 рiк 

2 мiсяцi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада Член Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 
Еберхард Вiнкельбауер 



найменування юридичної 

особи 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1948 

5. Освіта Вища, ступiнь доктора права 

6. Стаж роботи (років) 42 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

На момент обрання Членом Спостережної ради Банку не 

працював, пенсiонер. До березня 2012 року працював на посадi 

Начальника Департаменту мiжнародних фiлiй та представництв 

Райффайзен Центральбанк Естеррайх Акцiєнгезельшафт 

(Австрiя). 

8. Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами 

акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 

2015 року у якостi незалежного члена iз строком повноважень на 

три роки. 

Загальний стаж керiвної роботи - 32 роки. На посадi Члена 

Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 2 

мiсяцi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

1. Посада Член Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Шеремета Павло Михайлович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1971 

5. Освіта Вища економiчна.  

6. Стаж роботи (років) 18 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

На момент обрання Членом Спостережної ради Банку працював 

на посадi Директора Школи управлiння РЕЛIГIЙНОЇ 

ОРГАНIЗАЦIЇ "УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ 

УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ".  

8. Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами 

акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 

2015 року у якостi незалежного члена iз строком повноважень на 

три роки. 

Загальний стаж керiвної роботи - 10 рокiв. На посадi Члена 



Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 2 

мiсяцi. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування ПАТ "КПМГ Аудит"  

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 31032100  

4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул.Михайлiвська, буд. 1  

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

2397 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
26.01.2001 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 459-00-25 (044) 490-55-08  

8. Вид діяльності Аудиторськi послуги 

9. Опис 
Надає аудиторськi послуги з проведення зовнiшнього аудиту 

фiнансової звiтностi та рiчного звiту АТ "Райффайзен Банк Аваль".  

1. Найменування ТОВ "Ернст енд Янг" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 33306958 

4. Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Хрещатик, буд. 19А 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

3516 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
27.01.2005 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 490-30-26 (044) 490-30-30 

8. Вид діяльності Аудиторськi послуги  

9. Опис Компанiя надає Банку професiйнi послуги. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiка"  

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 20033533  

4. Місцезнаходження 01601, м.Київ, вул. Рейтарська, буд. 37 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ N 520672 



6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
15.03.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 225-60-00 д/н 

8. Вид діяльності Страхування  

9. Опис 

Компанiя надає Банку страховi послуги з медичного страхування, 

страхування автотранспорту, страхування ЦПВВТЗ, страхування 

ризикiв при здiйсненнi банкiвської дiяльностi, страхування майна. 

1. Найменування ПрАТ СК "ПЗУ Україна" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 20782312 

4. Місцезнаходження 04053, м.Київ, вул.Артема, буд. 40 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ N 500104 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
15.12.2009 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 230-84-99 (044) 230-84-99 

8. Вид діяльності Страхування 

9. Опис 
Компанiя надає Банку страховi послуги з добровiльного страхування 

вiдповiдальностi перед третiми особами.  

1. Найменування ТОВ "Арiо Кепiтал Груп" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 37449782  

4. Місцезнаходження 01011, м.Київ, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

немає 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 537-22-90 (044) 280-28-46 

8. Вид діяльності Юридичнi послуги  

9. Опис 

Компанiя надає Банку юридичнi послуги, що включають в себе 

розробку правової позицiї, пiдготовку процесуальних документiв i 

представництво iнтересiв Банку.  

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 



3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 

4. Місцезнаходження 01601, м.Київ, вул.Шовковична, буд. 42-44, 6 поверх  

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АД № 034421 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
11.06.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 277-50-00 (044) 277-50-01 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку. 

9. Опис 

Вiдповiдно до договору акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" допущенi 

до торгiв через ПФТС, пiдтримується їх лiстинг, забезпеченi умови для 

здiйснення купiвлi-продажу цiнних паперiв. АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» є членом бiржi та здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та брокерська дiяльнiсть). 

1. Найменування 
Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з 

обслуговування договорiв на фiнансових ринках» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 35917889 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ № 263463 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
03.10.2013 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 585-42-40 (044) 585-42-40 

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

9. Опис 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» користується послугами ПАТ 

«Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових 

ринках» в частинi здiйснення розрахункiв за операцiями купiвлi-

продажу цiнних паперiв на фондовому ринку. 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа «ПЕРСПЕКТИВА» 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33718227 

4. Місцезнаходження 49000, м.Днiпропетровськ, вул.Ленiна, буд.30 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 483591 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
31.08.2009 



7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(056) 373-95-94 (056) 373-95-94 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку. 

9. Опис 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» є членом бiржi та здiйснює професiйну 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та 

брокерська дiяльнiсть). 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 581322 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
19.09.2006 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 279-13-25 (044) 279-13-22  

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

депозитарiю цiнних паперiв. 

9. Опис 

Надає Банку послуги з депозитарної дiяльностi як емiтенту, 

депозитарнiй установi, торговцю цiнними паперами. Надає послуги 

акредитованого центра сертифiкацiї ключiв для формувагння 

сертифiкатiв вiдкритого ключа ЕЦП та надання допомоги при 

генерацiї вiдкритих i особистих ключiв ЕЦП пiдписувачiв без 

обмеження умов використання ЕЦП (пiдпису та печатки). 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 36184092 

4. Місцезнаходження 01601, м.Київ, вул.Шовковична, буд.42-44 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ № 399339 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
22.10.2010 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 495-74-74 (044) 495-74-73 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку. Дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку. 

9. Опис 

Вiдповiдно до договору акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" включенi 

до Бiржового списку ПАТ "Українська бiржа", пiдтримується їх 

лiстинг, забезбеченi умови для здiйснення купiвлi-продажу акцiй. 



1. Найменування Moody's Investors Services Inc 

2. Організаційно-правова 

форма 
Корпорація  

3. Kод за ЄДРПОУ 000000000 

4. Місцезнаходження USA, New York, NY, 99 Church str 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

д/н 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
+1 212 553 14 97 +1 212 553 00 89 

8. Вид діяльності Рейтингове агенство 

9. Опис Визначення та поновлення рейтингової оцiнки Банку. 

1. Найменування ТОВ "Рейтингове агентство "Стандарт-Рейтинг" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 37413337 

4. Місцезнаходження 04071, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, буд. 4-А 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

8 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
10.04.2012 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 383-59-64 (044) 383-27-50 

8. Вид діяльності Рейтингове агентство 

9. Опис Визначення та поновлення рейтингової оцiнки Банку.  

1. Найменування ТОВ "Юридична компанiя "Констрактiв Лойерз" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 38777568 

4. Місцезнаходження 03057, м.Київ-57, вул. Вадима Гетьмана, буд.1Б, офiс 10 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

немає 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 359-0-789 (044) 359-0-789 

8. Вид діяльності юридичнi послуги 

9. Опис Надає послуги з питань захисту прав кредиторiв пiд час здiйснення 



реструктиризацiї кредитiв в iноземнiй валютi. 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.06.2010 363/1/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000069603 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
0.10 29977749080 2997774908.00 99.83 

Опис 

Мета випуску акцiй - переведення випуску простих iменних акцiй Банку документарної форми iснування в бездокументарну форму iснування. 

Всi акцiї АТ «Райффайзен Банк Аваль» розмiщувалися на територiї України. Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом звiтного перiоду не проводив додаткового розмiщення акцiй. 

Змiн щодо лiстингу акцiй Банку протягом звiтного перiоду не було. 

Cтаном на 30.06.2015 р. простi iменнi акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" продовжують бути включенi до Котирувального списку другого рiвня 

лiстингу на ПАТ "Фондова бiржа "ПФТС" (Договiр про пiдтримання лiстингу вiд 21.06.2005 р.) та до Котирувального списку другого рiвня 

лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа" (Договiр про включення до бiржового списку № 9/L; 010/39-2/009 вiд 26.01.2010 р.). 

08.06.2010 364/1/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000069611 

Акція 

привілейована 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
0.10 50000000 5000000.00 0.17 

Опис 

Мета випуску акцiй - переведення випуску привiлейованих iменних акцй Банку документарної форми iснування в бездокументарну форму 

iснування. 

Всi акцiї АТ «Райффайзен Банк Аваль» розмiщувалися на територiї України. Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому позабiржовому 

ринку. 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом звiтного перiоду не проводив додаткового розмiщення акцiй. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. 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 5814550.09 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

Банк 1 31.03.2006 1525472.61 3.036 30.09.2016 

Банк 1 12.12.2007 630460.74 2.771 31.03.2016 

Банк 1 29.08.2008 315230.37 3.852 31.12.2015 

Банк 1 13.10.2008 358039.43 3.087 31.12.2015 

Банк 1 24.10.2008 233503.98 3.087 31.12.2015 

Банк 1 29.08.2008 2521842.96 3.138 31.12.2015 

Банк 2 30.06.2015 30000.00 21.25 01.07.2015 

Банк 3 30.06.2015 70000.00 21 01.07.2015 

Банк 4 30.06.2015 130000.00 22 01.07.2015 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі: 
 

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 25241.2 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 42621213.71 X X 

Усього зобов'язань X 48461005 X X 

Опис: - 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за 2 квартал 2015 року 

 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 12123450 6843152 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0 

Торгові цінні папери 3093767 169235 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток 
0 0 

Кошти в інших банках, у тому числі: 97925 15228 

в іноземній валюті 97925 15228 

резерви під знецінення коштів в інших банках -7882 -12465 

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 27185246 29705240 

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 19174952 20947630 

в іноземній валюті 7263483 7816594 

резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів -6337709 -3573496 

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 8010294 8757610 

в іноземній валюті 3294101 4658273 

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -14733619 -10292947 

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі: 522486 4682058 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж -23515 -21579 

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі: 4174170 239415 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 206080 206080 

Інвестиційна нерухомість 135297 145962 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 214808 215052 

Відстрочений податковий актив 977896 978205 

Основні засоби та нематеріальні активи 2375742 2505665 

Інші фінансові активи, у тому числі: 1091100 744196 

резерви під інші фінансові активи -44771 -39493 

Інші активи, у тому числі: 168806 156569 

резерви під інші активи -84087 -57058 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 47341 50576 

Усього активів, у тому числі: 52414114 46656633 

в іноземній валюті 20816938 16979774 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків, у тому числі: 6196692 5378288 

в іноземній валюті 5853848 5054614 



Кошти клієнтів, у тому числі: 34192977 28800408 

кошти юридичних осіб, у тому числі: 18492003 14592924 

в іноземній валюті 3130503 3655692 

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 14640121 10905539 

в іноземній валюті 2815478 2961738 

кошти фізичних осіб, у тому числі: 15700974 14207484 

в іноземній валюті 6919130 6066247 

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 7528163 6399633 

в іноземній валюті 2431913 1821372 

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 0 0 

в іноземній валюті 0 0 

Інші залучені кошти 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2883 2883 

Відстрочені податкові зобов'язання 22358 22653 

Резерви за зобов’язаннями 64628 41802 

Інші фінансові зобов’язання 1460014 1422531 

Інші зобов'язання 232150 315207 

Субординований борг 6289303 4727360 

Зобов'язання групи вибуття 0 0 

Усього зобов'язань, у тому числі: 48461005 40711132 

в іноземній валюті 22849261 20002171 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3002775 3002775 

Емісійні різниці 3033306 3033306 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -3283132 -1301940 

Резервні та інші фонди банку 316916 316916 

Резерви переоцінки 883243 894444 

Усього власного капіталу 3953108 5945501 

Усього зобов'язань та власного капіталу 52414114 46656633 

- 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

10.07.2015 року   Керівник Лавренчук В.М. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Клекота I.В., тел. (044) 490-87-47   
Головний 

бухгалтер  

В.о. Головного бухгалтера Iгошева 

Н.В. 

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



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2 квартал 2015 року 

 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за відповідний 

квартал 

попереднього року 

за відповідний 

квартал 

попереднього року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 2019199 3869693 1610944 3132281 

Процентні витрати -580598 -1082465 -430069 -797875 

Чистий процентний 

дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

1438601 2787228 1180875 2334406 

Комісійні доходи 535199 1114740 461258 878450 

Комісійні витрати -124454 -226468 -78977 -151132 

Результат від операцій з 

цінними паперами в торговому 

портфелі банку 

-908699 -170808 2014 3958 

Результат від операцій з 

хеджування справедливої 

вартості 

0 0 0 0 

Результат від переоцінки інших 

фінансових інструментів, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням 

результату переоцінки через 

прибутки або збитки 

929294 1761394 218 53109 

Результат від продажу цінних 

паперів у портфелі банку на 

продаж 

-270 -270 -180 -179 

Результат від операцій з 

іноземною валютою 
-45187 -403461 117355 224193 

Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
288125 -1160761 -200670 -1213563 

Результат від переоцінки 

об'єктів інвестиційної 

нерухомості 

0 0 0 0 

Доходи/(витрати), які 

виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 

0 0 0 0 

Витрати/(доходи), які 

виникають під час первісного 

визнання фінансових 

зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, 

0 0 0 0 



ніж ринкова 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 

інших банках 

-1559141 -4135154 -952912 -1821042 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості та інших 

фінансових активів 

-8837 -21623 -11023 -21241 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
32839 -1936 -2287 -1287 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 

зобов'язаннями 
-7375 -18733 8368 16219 

Інші операційні доходи 142376 202382 113880 167295 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 
-864604 -1718924 -833093 -1569329 

Частка в прибутку/(збитку) 

асоційованих компаній 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
-152133 -1992394 -195174 -1100143 

Витрати на податок на 

прибуток 
0 0 135500 97400 

Прибуток/(збиток) від 

діяльності, що триває 
-152133 -1992394 -59674 -1002743 

Прибуток/(збиток) від 

припиненої діяльності після 

оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) -152133 -1992394 -59674 -1002743 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

Переоцінка цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
-122 -5661 542620 1092811 

Переоцінка основних засобів та 

нематеріальних активів 
0 0 -49178 -55038 

Результат переоцінки за 

операціями з хеджування 

грошових потоків 

0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 

прибутку асоційованої компанії 
0 0 0 0 

Податок на прибуток, 

пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 

0 0 -54177 -109059 

Інший сукупний дохід після 

оподаткування 
-122 -5661 439265 928714 

Усього сукупного доходу -152255 -1998055 379591 -74029 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від 

діяльності, що триває: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

 

-0.01 

 

-0.07 

 

0 

 

-0.03 



скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

-0.01 -0.07 0 -0.03 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від 

припиненої діяльності: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0 0 0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію за 

квартал: 

чистий прибуток/(збиток) на 

одну просту акцію 

 

-0.01 

 

-0.07 

 

0 

 

-0.03 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

-0.01 -0.07 0 -0.03 

 

- 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

10.07.2015 року   Керівник Лавренчук В.М. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Клекота I.В., тел. (044) 490-87-47   
Головний 

бухгалтер  

В.о. Головного бухгалтера Iгошева 

Н.В. 

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

 


