
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. 
25.07.2016 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2016 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 

6. Електронна поштова адреса      info@aval.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

25.07.2016 

(дата) 

2. Квартальна інформація 

розміщена на сторінці 

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

Інтернет 

25.07.2016 

(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 
 

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

правочинів  

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

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

вчинення яких є заінтересованість  

9. Інформація про 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 

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

звітності 
X 

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-56 вiд 27.04.2016р.), з питань корпоративного управлiння 

акцiонери мають право звертатися до Департаменту виконавчого управлiння та комунiкацiй 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 2, п. 9, гл. 3, 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 2, п. 9, гл. 3, роздiлу III Положення про 

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

№ 2826). 

- Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв не надається, оскiльки таке рiшення не приймалося.  

- Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не 

надається, оскiльки таке рiшення не приймалося.  

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

яких є заiнтересованiсть, не надається, оскiльки таке рiшення не приймалося.  

- 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 положеннями (стандартами) бухгалтерського 

облiку, не надається, оскiльки Банк складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р. (зi 

змiнами)). 

- 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) 6154516258.00 

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) 11038 

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 органами 

управлiння Банку є Загальнi Збори акцiонерiв та 

Правлiння Банку. Спостережна рада Банку є 

органом, що здiйснює контроль за дiяльнiстю 

Правлiння.  

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 AG, 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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". Змiн у участi протягом II 

кварталу 2016 р. не вiдбувалось. 

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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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) 44 

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-56 вiд 27.04.2016р.) 27 квiтня 

2016 року iз строком повноважень до наступних рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Є представником акцiонера 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у 

статутному капiталi Банку.  

Загальний стаж керiвної роботи - 40 рокiв. На посадi Голови, а з 

25 квiтня 2014 року - Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен 

Банк Аваль" перебуває 10 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) 28 

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-56 вiд 

27.04.2016р.) 27 квiтня 2016 року iз строком повноважень до 

наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Є 

представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, 

що має iстотну участь у статутному капiталi Банку.  

Загальний стаж керiвної роботи - 27 рокiв. На посадi Заступника 

Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

перебуває 5 рокiв. 

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-56 вiд 27.04.2016р.) 27 квiтня 

2016 року iз строком повноважень до наступних рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 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 5 рокiв 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) 44 

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-56 вiд 27.04.2016р.) 27 квiтня 

2016 року iз строком повноважень до наступних рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Є представником акцiонера 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у 

статутному капiталi Банку.  

Загальний стаж керiвної роботи - 36 рокiв. На посадi Члена 

Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 6 

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) 34 

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 Спостережної 

Ради №СР-12/8 вiд 17.12.2015р.) продовжено термiн повноважень 

п. Лавренчука В.М. на посадi Голови Правлiння Банку на три 

роки до 31 грудня 2018 р. Загальний стаж керiвної роботи - 25 

рокiв. На посадi Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

перебуває 10 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 

Бьош Герхард 



особи 

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) 29 

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 - 22 роки. На посадi Першого 

Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

перебуває 5 рокiв 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) 28 

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 - 19 рокiв. На посадi Заступника 



Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 8 

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 

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) 22 

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 - 17 рокiв. На посадi Заступника 

Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 4 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) 33 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

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

бухгалтера - директор департаменту бухгалтерського облiку, 



займав 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 - 31 рiк. На посадi Головного 

бухгалтера-директора департаменту бухгалтерського облiку, 

контролю i звiтностi АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 10 

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) 21 

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 - 12 рокiв. На посадi Головного 

аудитора банку служби внутрiшнього аудиту АТ "Райффайзен 

Банк Аваль" перебуває 4 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) 32 

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-56 вiд 27.04.2016р.) 27 квiтня 

2016 року iз строком повноважень до наступних рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Є представником акцiонера 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у 

статутному капiталi Банку.  

Загальний стаж керiвної роботи - 25 рокiв. На посадi Члена 

Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" перебуває 2 

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 

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) 19 

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-56 вiд 27.04.2016р.) 27 квiтня 

2016 року у якостi незалежного члена iз строком повноважень до 

наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

Загальний стаж керiвної роботи - 11 рокiв. 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 

найменування юридичної 

особи 

Андреа Морару 



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. Ступiнь магiстра бiзнес-адмiнiстрування.  

6. Стаж роботи (років) 15 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

На момент обрання Членом Спостережної ради Банку працювала 

на посадi Старшого банкiра / Координатора з питань лiзингу 

Європейського банку реконструкцiї та розвитку.  

8. Опис 

Обрана Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами 

акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-56 вiд 27.04.2016р.) 27 квiтня 

2016 року iз строком повноважень до наступних рiчних 

Загальних зборiв акцiонерiв Банку. Є представником акцiонера 

Європейський банк реконструкцiї та розвитку, що має iстотну 

участь у статутному капiталi Банку.  

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. 

1. Посада Член Спостережної ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Ганна Олександрiвна Дерев’янко 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* або 

код за ЄДРПОУ юридичної 

особи 

- - - 

4. Рік народження 1977 

5. Освіта Вища. Спецiальнiсть «Мiжнародна економiка i право» 

6. Стаж роботи (років) 18 

7. Найменування підприємства 

та попередня посада, яку 

займав 

На момент обрання Членом Спостережної ради Банку працювала 

на посадi Виконавчого директора Європейської Бiзнес Асоцiацiї.  

8. Опис 

Обрана Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами 

акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-56 вiд 27.04.2016р.) 27 квiтня 

2016 року у якостi незалежного члена iз строком повноважень до 

наступних рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Банку. 

Загальний стаж керiвної роботи - 16 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 (044) 225-60-00 д/н 



телефон/факс 

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 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 

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 01004, м.Київ, вул. Льва Толстого, буд. 9-А 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ №294782 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
10.04.2015 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 537-62-12 (044) 537-62-12 

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 

Правила ЦДЦП; б/н 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 591-04-34 (044) 591-04-34 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю. 



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 
Банк є членом бiржi та здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та брокерська дiяльнiсть).  

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 "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 

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. 

1. Найменування ТОВ "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит - фiнанси" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 34619277 

4. Місцезнаходження 01054, м.Київ, вул.О.Гончара, буд. 41-А 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

3886 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

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

8. Вид діяльності Аудиторськi послуги.  

9. Опис Компанiя надає АТ "Райффайзен Банк Аваль" аудиторськi послуги.  

1. Найменування ТОВ "АРЦIНГЕР БОНДАРЄВ ШКЛЯР ТА ПАРТНЕРИ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 32248754 

4. Місцезнаходження 01015, м.Київ, ВУЛ.МОСКОВСЬКА, буд. 43/11 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044) 490-96-97 (044) 490-96-97  

8. Вид діяльності Юридичнi послуги.  

9. Опис 

Компанiя надає Банку консультацiї з юридичних питань, здiйснює 

пiдготовку проектiв договорiв; представництво в судах; захист прав i 

законних iнтересiв.  

1. Найменування ТОВ "Iнтер-Град" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 36832419 



4. Місцезнаходження 04205, м.Київ, вул. М.Тимошенка, 29-Б, офiс 216 

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
(044)227-5-227 (044)227-5-227 

8. Вид діяльності 
геодезичнi, землевпоряднi та юридичнi послуги при оформленнi прав 

на землю та нерухомiсть 

9. Опис 
компанiя надає Банку послуги з оформлення права на земельну 

дiлянку.  

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

"РЕЙТИНГОВЕ АГЕНТСТВО "СТАНДАРТ-РЕЙТИНГ" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 27413337 

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

5. Номер ліцензії або 

іншого документа на цей 

вид діяльності 

8 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа  

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.  



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 

03.12.2015 143/1/2015 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000069603 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
0.10 61495162580 6149516258.00 99.92 

Опис 

Мета випуску акцiй - збiльшення статутного капiталу Банку. 

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. 

08.04.2016р. Операцiйним управлiнням ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" було прийнято рiшення № 160408/00002 вiд 08.04.2016р. про виключення 

простих iменних акцiй АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ: 14305909; ISIN: UA4000069603) iз Бiржового Реєстру ПАТ "Фондова бiржа 

ПФТС" та переведення до списку позалiстингових цiнних паперiв з 11.04.2016р. Делiстинг акцiй здiйснено на пiдставi листа Банку №39-2-0-

00/106 вiд 07.04.2016р. з метою приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до Закону України «Про внесення змiн до деяких законодавчих 

актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015р. № 289-VIII, який набере чинностi 01.05.2016р. 

Рiшенням Котирувальної комiсiї №1637 вiд 11.04.2016р. ПАТ "Українська бiржа" простi iменнi акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" (ЄДРПОУ: 

14305909; ISIN: UA4000069603) з 12 квiтня 2016р. виключено iз бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа" та переведено в категорiю 

позалiстинговi цiннi папери Бiржового списку на пiдставi п. 17.3.2. ( за заявою емiтента) Правил торгiвлi ПАТ "Українська бiржа". Делiстинг 

акцiй здiйснено на пiдставi листа Банку №39-2-0-00/105 вiд 07.04.2016р. з метою приведення дiяльностi Банку у вiдповiднiсть до Закону України 

«Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо захисту прав iнвесторiв» вiд 07.04.2015р. № 289-VIII, який набере чинностi 

01.05.2016р. 

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 0.08 

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 1242071.72 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

Банк 1 31.03.2006 902071.72 3.3988 30.09.2016 

Банк 2 30.06.2016 40000.00 14 01.07.2016 

Банк 3 30.06.2016 300000.00 14.65 01.07.2016 

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 293606.5 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання X 44029976.78 X X 

Усього зобов'язань X 45565655 X X 

Опис: - 



ЗВІТ 

Проміжний скорочений звіт 

про фінансовий стан (Баланс) 

на 30.06.2016 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
 

14142676 12580390 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 

України  
0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток  
2382645 2008302 

Кошти в інших банках 
 

6442975 6386059 

Кредити та заборгованість клієнтів 
 

24824966 25269359 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 
 

1172 1172 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
 

0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
 

49155 206080 

Інвестиційна нерухомість 
 

165459 169353 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
375755 210239 

Відстрочений податковий актив 
 

924836 1108431 

Гудвіл 
 

0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 
 

2433523 2561082 

Інші фінансові активи 
 

0 0 

Інші активи 
 

846090 512956 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 

вибуття  
3171 729 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 
 

Активи – усього за додатковими статтями 
   

Усього активів: 
 

53288631 51239350 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 
 

2231569 2299973 

Кошти клієнтів 
 

42552129 39945020 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток  
0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 
 

0 0 

Інші залучені кошти 
 

0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 
 

0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 
 

67255 25872 



Інші фінансові зобов’язання 
 

0 0 

Інші зобов'язання 
 

714702 599202 

Субординований борг 
 

0 2101210 

Зобов'язання групи вибуття 
 

0 0 

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Усього зобов'язань: 
 

45565655 44971277 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 
 

6154516 6154516 

Емісійні різниці 
 

3033028 3033041 

Незареєстрований статутний капітал 
 

0 0 

Інший додатковий капітал 
 

0 0 

Резервні та інші фонди банку 
 

316916 316916 

Резерви переоцінки 
 

984798 999552 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

-2766282 -4235952 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Неконтрольована частка 
 

0 0 

Усього власного капіталу 
 

7722976 6268073 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

53288631 51239350 

Звiт про фiнансовий стан (баланс) Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно 

Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення 

SimpleXmlReports (v 3.3.2.beta) не спiвпадають з вимогами складання промiжної фiнансової 

звiтностi, якi визначено дiючим законодавством, зокрема: 

1.Назва статтi балансу в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдає назвi у Звiтi про фiнансовий 

стан Банку: 

«Кошти в iнших банках» має назву «Заборгованiсть кредитних установ»; 

«Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» має назву «Кредити клiєнтам»; 

«Цiннi папери в портфелi банку на продаж» має назву «Iнвестицiйнi цiннi папери: - наявнi для 

продажу»; 

«Iнвестицiї в асоцiйованi/ асоцiйованi та дочiрнi компанiї» має назву «Iнвестицiї в дочiрнi 

пiдприємства»; 

«Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток» має назву «Поточнi активи з 

податку на прибуток»; 

«Вiдстрочений податковий актив» має назву «Вiдстроченi активи з податку на прибуток»; 

«Основнi засоби та нематерiальнi активи» роздiлено на двi статтi «Основнi засоби» та 

«Нематерiальнi активи»; 

«Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття» має назву «Активи, 

призначенi для продажу»; 

«Кошти банкiв» має назву «Заборгованiсть перед кредитними установами»; 

«Кошти клiєнтiв» має назву «Заборгованiсть перед клiєнтами»; 

«Резерви за зобов’язаннями» має назву «Резерви»; 

«Емiсiйнi рiзницi» має назву «Додатково сплачений капiтал»; 

«Усього власного капiталу» має назву «Всього капiтал, що належить акцiонерам Банку»; 

«Усього зобов’язань та власного капiталу» має назву «Всього капiтал i зобов’язання»; 



«Емiсiйнi рiзницi» має назву «Додатково сплачений капiтал»; 

«Усього власного капiталу» має назву «Всього капiтал, що належить акцiонерам Банку»; 

«Усього зобов’язань та власного капiталу» має назву «Всього капiтал i зобов’язання». 

2. У Звiтi про фiнансовий стан Банку не вiдображаються статтi: 

«Кошти обов’язкових резервiв банку в Нацiональному банку України»; 

«Цiннi папери в портфелi банку до погашення»; 

«Гудвiл»; 

«Iншi фiнансовi активи»; 

«Фiнансовi зобов’язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток»; 

«Борговi цiннi папери, емiтованi банком»; 

«Iншi залученi кошти»; 

«Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток»; 

«Вiдстроченi податковi зобов’язання»; 

«Iншi фiнансовi зобов’язання»;  

«Зобов’язання групи вибуття»; 

«Незареєстрований статутний капiтал»; 

«Iнший додатковий капiтал»; 

«Неконтрольована частка». 

3. Деякi статтi балансу згрупованi: 

- стаття балансу в программi SimpleXmlReports "Основнi засоби та нематерiальнi активи" 

складається з двох статей балансу в Звiтi про фiнансовий стан Банку - "Основнi засоби" та 

"Нематерiальнi активи". Показник "Основнi засоби" станом на 30.06.2016р. - 2042510 тис. грн., 

станом на 31.12.2015 р. - 2136486 тис. грн.; показник "Нематерiальнi активи" станом на 

30.06.2016р. - 391013тис. грн., станом на 31.12.2015 р. - 424596 тис. грн. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.07.2016 року   Голова правління Володимир Лавренчук 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iгошева Н.В., (044) 4908773   Головний бухгалтер  Людмила Макаренко 

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



ЗВІТ 

Проміжний скорочений звіт 

про прибутки і збитки 

за 2 квартал 2016 року 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 
 

1677201 1574647 

Процентні витрати 
 

-450996 -580599 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

1226205 994048 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках  
80464 -707344 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 

після створення резерву під знецінення кредитів та 

заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 
 

1306669 286704 

Комісійні доходи 
 

697833 535144 

Комісійні витрати 
 

-260342 -167573 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
 

-16870 35902 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
 

0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж  
0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

88993 75082 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

-20877 456063 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
 

-35 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 
 

0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 
 

0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

дебіторської заборгованості та інших фінансових активів  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

цінних паперів у портфелі банку на продаж  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 

цінних паперів у портфелі банку до погашення  
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 

Інші операційні доходи 
 

51329 35817 

Адміністративні та інші операційні витрати 
 

-964774 -647246 



Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
 

0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 

Чистi прибутки вiд операцiй з цiнними паперами: 

Торговi цiннi папери - звiтний перiод 12 235 грн., 

попереднiй перiод -15 272 грн.  

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
 

12235 -15272 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
   

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

894196 594621 

Витрати на податок на прибуток 
 

-121341 0 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

772855 594621 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування  
0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

1455954 -1040199 

Прибуток /(збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

0 0 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0.0126 0.0198 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію  
0.0126 0.0198 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію  
0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам: 
 

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

0.0237 -0.0347 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію за рік  
0.0237 -0.0347 

Звiт про прибутки i збитки Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови 

Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi програмного забезпечення 

SimpleXmlReports (v 3.3.2.beta) не спiвпадають з вимогами складання промiжної фiнансової 

звiтностi, якi визначено дiючим законодавством, зокрема:  

1.Назва статтi звiту в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдає назвi у Звiтi про прибутки i 

збитки Банку: «Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення кредитiв та 

заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках» має назву «Резерв пiд зменшення корисностi 

кредитiв»; «Чистий процентний дохiд (чистi процентнi витрати) пiсля створення резерву пiд 

знецiнення кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коштiв в iнших банках» має назву «Чистi 

процентнi доходи/(витрати) пiсля резерву пiд зменшення корисностi кредитiв»; «Результат 

вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю 

через прибуток або збиток» має назву «Чистi прибутки вiд операцiй з цiнними паперами: 

Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як 

прибутку або збитку»; "Результат вiд операцiй з iноземною валютою" має назву "Чистi 

прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними валютами: торговi операцiї"; "Результат вiд 



переоцiнки iноземної валюти" має назву "Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними 

валютами: курсовi рiзницi"; «Iншi операцiйнi доходи» має назву «Iншi доходи»; 

«Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати» має назву «Непроцентнi витрати»; «Прибуток 

(збиток) вiд дiяльностi, що триває» має назву «Прибуток (збиток) за перiод (за поточний 

квартал). «Прибуток (збиток) за рiк» має назву «Прибуток (збиток) за перiод (наростаючим 

пiдсумком за початку року)». «Прибуток / (збиток) на акцiю вiд дiяльностi, що триває: чистий 

прибуток / (збиток) на одну просту акцiю» та «Прибуток / (збиток) на акцiю вiд дiяльностi, 

що триває: скоригований чистий прибуток / (збиток) на просту одну акцiю» розкриваються в 

однiй статтi, що має назву «Чистий та скоригований прибуток / (збиток) на одну просту 

акцiю». 

2. У Звiтi про прибутки i збитки Банку не вiдображаються статтi: «Результат вiд операцiй з 

хеджування справедливої вартостi»; «Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку 

на продаж»; «Доходи (витрати), якi виникає пiд час первiсного визнання фiнансових активiв 

за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова»; «Витрати (доходи), якi виникає 

пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або 

нижчою, нiж ринкова»; «Чисте (збiльшення) резервiв пiд знецiнення дебiторської 

заборгованостi та iнших фiнансових активiв»; «Чисте (збiльшення) резервiв пiд знецiнення 

цiнних паперiв у портфелi банку на продаж»; «Чисте (збiльшення) резервiв пiд знецiнення 

цiнних паперiв у портфелi банку до погашення»; «Чисте (збiльшення) резервiв за 

зобов’язаннями»; «Частка в прибутку / (збитку) асоцiйованих компанiй»; «Прибуток/(збиток) 

вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування»; «Прибуток (збиток), що належить 

власникам банку»; «Прибуток (збиток), що належить неконтрольованiй частцi»; 

Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi: чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцiю»; Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi: чистий / скоригований 

прибуток / (збиток) на одну просту акцiю». 

3. У Звiтi про прибутки i збитки Банку є статті: Витрати на персонал - звiтний перiод: -347 

571 тис. грн., попереднiй перiод: -239 629 тис. грн. Знос i амортизацiя - звiтний перiод: -82 

446 тис. грн., попереднiй перiод: -85 830 тис. грн. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати 

- звiтний перiод: -340 431 тис. грн., попереднiй перiод: -318 678 тис. грн. Зменшення 

корисностi iнших активiв та резерви - звiтний перiод: - 37 366 тис. грн., попереднiй перiод: -3 

109 тис. грн. Зменшення корисностi iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства - звiтний перiод: -156 

925 тис. грн., попереднiй перiод: 0 грн. Данi статтi є складовими статтi "Непроцентнi 

витрати", що вiдповiдає статтi "Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати" у звiтi, що 

формується засобами програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.3.2.beta). 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

25.07.2016 року   Голова правління Володимир Лавренчук 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Iгошева Н.В., (044) 4908773   
Головний 

бухгалтер  
Людмила Макаренко 

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

прізвище) 



ЗВІТ 

Проміжний скорочений 

звіт про сукупний дохід 

за 2 квартал 2016 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

1455954 -1040199 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
 

0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 
 

-1265 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде 

рекласифікований у прибуток чи збиток  
227 0 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після 

оподаткування    

СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 
 

0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 
 

0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 



Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде 

рекласифікований у прибуток чи збиток  
0 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток після 

оподаткування  
0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 
 

-1038 0 

Усього сукупного доходу за рік 
 

1454916 -1040199 

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

0 0 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

Додатковi статтi: Знецiнення будiвель - звiтний перiод: - 1265 тис. грн., попереднiй перiод - 0 грн. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.07.2016 року   Голова правління Володимир Лавренчук 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iгошева Н.В., (044) 4908773   Головний бухгалтер  Людмила Макаренко 

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

 

  



Звіт 

Проміжний скорочений звіт 

про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2 квартал 2016 року 

Найменування 

статті 

Приміт

ки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрол

ьована 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 

статутни

й 

капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додаткови

й капітал 

незареєстрован

ий статутний 

капітал 

резерв

ні та 

інші 

фонди 

резерви 

переоцінк

и 

нерозподілени

й прибуток 

додатко

ві статті 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
3002775 3003306 0 316916 894446 -2834580 0 4412863 0 4412863 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та вплив 

переходу на нові 

та/або переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок 
 

3002775 0 0 316916 894446 -2834580 0 4412863 0 4412863 



попереднього 

періоду 

Усього сукупного 

доходу:  

прибуток/(збиток) 

за рік  
0 0 0 0 0 -1040199 0 -1040199 0 -1040199 

інший сукупний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

 
0 0 0 0 -11202 11202 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований 

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

Операції з 

акціонерами  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



анулювання 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець 

попереднього 

періоду 
 

6154516 3033041 0 316916 999552 -4235952 0 6268073 0 6268073 

Усього 

сукупного 

доходу: 
 

прибуток/(збиток) 

за рік  
0 0 0 0 -1038 1455954 0 1454916 0 1454916 

інший сукупний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Амортизація 

резерву 

переоцінки 

основних засобів 

або реалізований 

результат 

 
0 0 0 0 -12478 12478 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку до 

резервних та 

інших фондів 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстрований 

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

Операції з 

акціонерами  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій: 
 

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що 

викуплені в 

акціонерів: 
 

купівля 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – 

опис статей та 

вміст показників 
 

Додаткові статті – 

усього за 

додатковими 

статтями 

 
0 -13 0 0 -1238 1238 0 -13 0 -13 

Залишок на кінець 

звітного періоду  
6154516 3003028 0 316916 984798 -2766282 

 
7722976 0 7722976 

Додатковi статтi: Перенесення резерву переоцiнки при вибуттi будiвель: резерви переоцiнки: -1 238 тис. грн., нерозподiлений 

прибуток: 1 238 тис. грн.  

 

Витрати, пов'язанi зi збiльшенням акцiонерного капiталу: додатково сплачений капiтал: -13 тис. грн., всього: -13 тис. грн. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.07.2016 року   Голова правління Володимир Лавренчук 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iгошева Н.В., (044) 4908773   Головний бухгалтер  Людмила Макаренко 

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



ЗВІТ 

Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2 квартал 2016 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
   

Процентні витрати, що сплачені 
   

Комісійні доходи, що отримані 
   

Комісійні витрати, що сплачені 
   

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
   

Інші отримані операційні доходи 
   

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
   

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
   

Податок на прибуток, сплачений 
   

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях    

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
   

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
   

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 

клієнтів    

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
   

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    



Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань    

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 

операційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
   

Придбання основних засобів 
   

Надходження від реалізації основних засобів 
   

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   

Викуп власних акцій 
   

Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
   

Додаткові внески в дочірню компанію 
   



Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   

Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності    

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
   

Банк не готує Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

25.07.2016 року   Голова правління Володимир Лавренчук 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Iгошева Н.В., (044) 4908773   
Головний 

бухгалтер  
Людмила Макаренко 

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

прізвище) 

 



 

ЗВІТ 

Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2 квартал 2016 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
   

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
   

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів    

Амортизація дисконту/(премії) 
   

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток 
   

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
   

Результат операцій з іноземною валютою 
   

(Нараховані доходи) 
   

Нараховані витрати 
   

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
   

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
   

Інший рух коштів, що не є грошовим 
   

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 
   

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
   

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 

Національному банку України    

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
   

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
   

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
   

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 

клієнтів    

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
   



Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
   

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
   

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 

емітовані банком    

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
   

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань    

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності до сплати податку на прибуток    

Податок на прибуток, що сплачений 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
   

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 

на продаж    

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
   

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення    

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 

грошових коштів    

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів    

Придбання асоційованих компаній 
   

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
   

Придбання інвестиційної нерухомості 
   

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
   

Придбання основних засобів 
   

Надходження від реалізації основних засобів 
   

Придбання нематеріальних активів 
   

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
   

Дивіденди, що отримані 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності    

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
   

Емісія привілейованих акцій 
   

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
   



Викуп власних акцій 
   

Продаж власних акцій 
   

Отримання субординованого боргу 
   

Погашення субординованого боргу 
   

Отримання інших залучених коштів 
   

Повернення інших залучених коштів 
   

Додаткові внески в дочірню компанію 
   

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
   

Дивіденди, що виплачені 
   

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
   

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності    

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти    

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів    

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
   

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
   

Вiдповiдно до Постанови НБУ №373 "Про затвердження Iнструкцiї про порядок складання та 

оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України" вiд 24.10.2011 р. (зі змінами та 

доповненнями), а саме, Роздiлу III «Порядок складання, подання та оприлюднення фiнансової 

звiтностi банками», пункту 8 «Порядок подання банками фiнансової звiтностi до 

Нацiонального банку та її оприлюднення»: «8.1. Банки подають рiчну неконсолiдовану та 

консолiдовану фiнансову звiтнiсть у порядку, визначеному нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку. 8.2. Банки подають промiжну скорочену фiнансову звiтнiсть на 

паперових носiях Департаменту банкiвського нагляду в установленi ним строки, але не 

пiзнiше 30-го числа мiсяця, наступного за звiтним перiодом. 8.3. Банк подає фiнансову 

звiтнiсть у перший робочий день пiсля вихiдного (святкового) дня, якщо дата її подання 

припадає на вихiдний (святковий) день.» Отже, для звiтностi банку за пiврiччя/другий 

квартал 2016 року датою заверешення пiдготовки та подання фiнансової звiтностi є 1 серпня 

2016 року. Зважаючи на вищезазначенi вимоги Нацiонального банку України, Банк не може 

розкрити Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом у строк до 25 липня 2016 року. 

Затверджено до випуску та 

підписано 
      

 

25.07.2016 року   Голова правління Володимир Лавренчук 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Iгошева Н.В., (044) 4908773   
Головний 

бухгалтер  
Людмила Макаренко 

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

прізвище) 

 


