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Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 1 квартал 2018 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
"IНДУСТРIАЛБАНК" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

13857564 

4. Місцезнаходження 

01113, мiсто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 290-89-70 (044) 206-98-34 

6. Електронна поштова адреса 

reception@industrialbank.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії 

27.04.2018 

(дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на 
сторінці 

http://www.industrialbank.ua в мережі 
Інтернет 

27.04.2018 

(адреса сторінки) (дата) 



Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря X 

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери емітента 
 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

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

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

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

X 

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

10. Інформація про конвертацію цінних паперів 
 

11. Інформація про заміну управителя 
 

12. Інформація про керуючого іпотекою 
 

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 
 

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

15. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
 

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань 
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних 
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

 

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

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



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

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

X 

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будівництва) 

 

21. Примітки: 
Пункт 3 «Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб» не заповнюється, оскiльки 
Банк у звiтному кварталi не приймав участi у створеннi юридичних осiб. 
Пiдпункти 2) «iнформацiя про облiгацiї емiтента», 3) «iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi 
емiтентом» та 4) «iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента» пункту 7 «Вiдомостi про цiннi 
папери емiтента» не заповнюються, оскiльки Банк не здiйснював випуску облiгацiй, похiдних та 
iнших цiнних паперiв. 
Пiдпункти 2) «iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї» та 3) 
«iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» пункту 8 «Iнформацiя про господарську та 
фiнансову дiяльнiсть емiтента» не заповнюються, оскiльки Банк не займається видами дiяльностi, 
що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення 
електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.  
Пiдпункти 4) «iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинiв» та 5) «iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв» пункту 8 «Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента» не 
заповнюються, оскiльки вiдповiдних рiшень Банком не приймалось. 
Пункти 9-16 не заповнюються, оскiльки Банк не здiйснював вiдповiднi операцiї у звiтному 
кварталi. 
Пункт 17 «Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського облiку» не заповнюється, оскiльки Банк складає фiнансову звiтнiсть за 1- й 
квартал 2018 року вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Огляд фiнансової 
звiтностi за 1 квартал 2018 аудиторською фiрмою (аудитором) не здiйснювався. 
Пункт 19 «Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що 
здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення 
окремо)» не заповнюються, оскiльки випуску боргових цiнних паперiв Банк не здiйснює. 
Пункт 20 «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 Банк не є емiтентом цiльових облiгацiй, 
виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 
житлового будiвництва. 
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною (вiдповiдно до вимог статтi 40 Закону "Про цiннi папери 
та фондовий ринок":  
Iнформацiя про засновникiв:  
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 
"IНДУСТРIАЛБАНК" створений у формi акцiонерного товариства шляхом реорганiзацiї 
комерцiйного банку "Спiвдружнiсть", який був створений за рiшенням зборiв засновникiв банку 
12.09.1990р. (протокол № 5) та зареєстрований Державним банком СРСР за №744 вiд 06.11.1990р., 
та є його правонаступником i зареєстрований Нацiональним банком України за № 36 вiд 
16.10.1991р. Державна реєстрацiя здiйснена Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради, 
свiдоцтво серiя А00 №197384 вiд 16.10.1991р. Банк створений за рахунок паїв засновникiв, а саме: 
Мiжотраслева господарча асоцiацiя "РОЗВИТОК" м. Миколаїв; Виконком Корабельної районної 
Ради народних депутатiв; Завод "Миколаївсельмаш"; ТЕПО "Миколаївтурист" ; Кооператив 



"Наiра"; Спiлка кооперативiв "Фактор"; Кооператив "Котельник"; Кооператив "Досуг"; 
Кооператив "Бiон"; Кооператив "Ноктюрн"; Кооператив "Iскра"; Кооператив "Авангард"; 
Кооператив "Зоря"; Кооператив "Темп". 
Розмiр пайових внескiв для формування первинного статутного фонду визначався Зборами 
пайщикiв i становив 6100 тис. руб. Первинний Статутний капiтал у розмiрi 100% належав 
засновникам, iнша iнформацiя щодо iдентифiкацiї засновникiв в Установчих документах вiдсутня. 
Станом на 01.04.2018 року жоден з засновникiв Банку акцiями Банку не володiє. 
Вiдповiдно до реєтру власникiв акцiй АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" отриманого вiд центрального 
депозитарiя ПАТ "НДУ" станом на 01.04.2018 загальна кiлькiсть простих iмених акцiй 
бездокументарної форми iснування складає 260 354 350 штук, загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 
254 224 030 штук. В АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" вiдсутнi голосуючi акцiї, право голосу за якими 
обмежено та голосуючi акцiї, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано iншiй особi. 
Промiжний звiт керiвництва.Протягом 1 кв. 2018р. Банк в повнiй мiрi забезпечував виконання 
зобов'язань перед клiєнтами, забезпечував достатнiй рiвень лiквiдностi та прибутковостi роботи.  
З 1 грудня 2017 року АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» та АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» об’єдналися значно 
посиливши свою присутнiсть на ринку, зокрема за розмiром активiв Банк пiднявся на 28 позицiю 
проти 35-ї кiнець 2016 року; за розмiром капiталу – на 20 проти 24 при цьому регулятивний 
капiтал Банку на 01.04.2018р. склав 941 млн. грн. при значеннi цього показника на 01.01.2018р. 
1122.0млн. грн., що бiльше за необхiдний рiвень капiталiзацiї за пруденцiйними вимогами НБУ.  
В результатi об’єднання банкiв загальний обсяг пасивiв збiльшився на 55% до 4322,9 млн.грн. 
При цьому, балансовий капiтал Банку збiльшився на 48,3% до 1257,1 млн. грн. (1 257,1 млн. грн. 
по МСФЗ). В свою чергу зобов’язання збiльшилися на 58% до 3 065,8 млн. грн. 
07.03.2018 Нацiональний банк України погодив нову редакцiю Статуту АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» у якiй зазначено про правонаступництво у зв’язку iз реорганiзацiєю АБ 
«ЕКСПРЕС-БАНК» шляхом приєднання до АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, змiну мiсцезнаходження з 
69037, Україна, Запорiзька область, мiсто Запорiжжя, вулиця Незалежної України, будинок 39 Д 
на 01133,Україна, мiсто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 , збiльшення статутного 
капiталу на 248 767 757,00 грн. до загального розмiру 856 565 811,50 грн. 
23.03.2018 вiдбулась державна реєстрацiя Статуту банку АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у новiй 
редакцiї.  
30.03.2018 АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» отримав вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку постiйне свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 116/1/2017 з датою 
реєстрацiї 22.12.2017, датою видачi 29.03.2018. 
Станом на 01.04.2018 р. власний капiтал Банку складає 1 253 млн. грн., в тому числi статутний 
капiтал – 856,6 млн. грн., загальний обсяг пасивiв Банку склав 4 327,3 млн. грн. Кредитний 
портфель, наданий клiєнтам Банку, на 31.03.2018р. складав понад 2,6 млрд. грн. 
Банком постiйно проводяться заходи щодо диверсифiкацiї клiєнтської бази. Питома вага коштiв 
основних кредиторiв в ресурснiй базi мала тенденцiю до зниження.  
На 01.04.2018 р. чистi активи Банку складали 4,3 мiльярда гривень, в структурi активiв найбiльше 
мiсце займають кредитний портфель - 51%, портфель цiнних паперiв – 25%, високолiквiднi кошти 
в складi каси та залишкiв на рахунках НОСТРО та в НБУ становили 14%, обсяг основних засобiв 
та нематерiальних активiв– 4%. 
За звiтний перiод Банк отримав 28,6 млн. грн. операцiйного прибутку (за 1 квартал 2017р.-37 млн. 
грн.). Пiсля вiдрахувань до резервiв та сплати податкiв чистий прибуток 1 квартал 2018р. становив 
6 млн. грн. проти 3млн. грн за 1 квартал 2017р.Основними складовими результату Банку за 1 
квартал 2018р. є процентний прибуток, який склав 102,7 млн. грн.( 1 квартал 2017р.-65 млн. грн.) 
та комiсiйний прибуток, якого було отримано 41 млн. грн. .( 1 квартал 2017р.-5,8 млн. грн.) 
Резервiв пiд активнi операцiї сформовано в обсязi 16,2 млн. грн. .( 1 квартал 2017р.-30,6 млн. грн.), 
податку на прибуток сформовано в сумi 1,8 млн. грн. .( 1 квартал 2017р.-0,6 млн. грн.) 
Рiвень кредитного рейтингу пiдтримується: прийнятними показниками капiталiзацiї, низькою 
питомою вагою простроченої заборгованостi у кредитному портфелi, прийнятними показниками 
ефективностi, диверсифiкацiєю ресурсної бази за основними кредиторами, суттєвим обсягом 



коштiв, залучених вiд пов’язаних сторiн. 
Основнi ризики в Банку (кредитний, процентний, валютний ризик, ризик лiквiдностi, тощо) є 
контрольованими та не несуть критичного характеру. Пiсля реорганiзацiї Банку шляхом 
приєднання ПАТ АБ “ЕКСПРЕС-БАНК” Банк сформував значнi запаси активiв первинної та 
вторинної лiквiдностi, через що зараз знаходиться у безризиковiй зонi за ризиком лiквiдностi 
(нормативи лiквiдностi - бiльше 100%). На теперiшнiй час найбiльший вплив на Банк має 
кредитний ризик, а також ризик країни. Полiтична й економiчна ситуацiя в Українi в останнi роки 
нестабiльна, їй притаманнi особливостi ринку, що розвивається, а українськi компанiї та банки, як 
i ранiше, вiдчувають брак фiнансування з боку внутрiшнiх i мiжнародних фiнансових ринкiв. У 
разi реалiзацiї негативного сценарiю нестабiльнiсть умов ведення може спричинити негативний, 
але не критичний вплив на дiяльнiсть банку. Для пiдтримки стабiльностi дiяльностi Банком вжито 
належнi заходи, сформованi значнi запаси лiквiдностi, здiйснюються заходи по диверсифiкацiї 
вкладень та ресурсного забезпечення. Для забезпечення функцiонування та розвитку системи 
управлiння ризиками Банк постiйно працює над впровадження нових та удосконаленням iснуючих 
банкiвських та програмних продуктiв, вiдповiдної методологiчної бази, пiдвищення рiвня 
iнформацiйних технологiй Банку, а також здiйснення заходiв щодо пiдвищення рiвня квалiфiкацiї 
банкiвських працiвникiв. 
Правлiнням Банку (протокол засiдання вiд 26.04.2018) стверджується, що промiжна фiнансова 
звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, згiдно iз Законом 
України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть" та Мiжнародних стандартiв фiнансової 
звiтностi, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, 
фiнансовий стан, прибутки та збитки Банку i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне 
та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону «Про цiннi 
папери та фондовий ринок». 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК 

"IНДУСТРIАЛБАНК" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

Серiя А01 №030355  

3. Дата проведення державної реєстрації 16.10.1991 

4. Територія (область) Запорізька  

5. Статутний капітал (грн) 856565811.50 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі 

5.1224 

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) 1407 

9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового посередництва, д/н 
д/н, д/н д/н 

10. Органи управління підприємства 

Вiдповiдно до Статуту Банку органами 
управлiння АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” є загальнi 
збори учасникiв Банку, Спостережна рада Банку, 

Правлiння Банку. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 
емітента за поточним рахунком у національній валюті 

Нацiональний банк України 

2) МФО банку 300001 

3) поточний рахунок 32000107501026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує 
емітента за поточним рахунком в іноземній валюті 

UNICREDIT BANK 
AUSTRIA AG, Austria 

5) МФО банку BKAUAT 

6) поточний рахунок 510-100-432-00 
 

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 лiцензiя №126 12.10.2011 
Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис Банкiвська лiцензiя є безстроковою. 

Генеральна лiцензiя на здiйснення 
валютних операцiй 

№126-2 06.10.2016 
Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй є безстроковою. 



Додаток до Генеральної лiцензiї на 
здiйснення валютних операцiй 

№126-2 06.10.2016 
Нацiональний банк 

України 
Необмежена 

Опис 
Додаток до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй є 

безстроковим. 

Лiцензiя на здiйснення професiйної 
дiяльностi на фондовому ринку – 

дiяльностi з торгiвлi цiнними 
паперами: брокерської дiяльностi 

Серiя АЕ 
№185078 

17.10.2012 
Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

Необмежена 

Опис 
Строк дiї лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – 

дiяльностi з торгiвлi цiнними паперами: брокерської дiяльностi - 
необмежений, подовження не потребує. 

Iндивiдуальна лiцензiя №123 14.12.2017 
Нацiональний банк 

України 
13.04.2018 

Опис д/н 



V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення 
посади 

корпоративного 
секретаря 

Дата призначення 
особи на посаду 
корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім’я по батькові 
особи, призначеної на 

посаду корпоративного 
секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 
електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 4 

30.06.2005 30.06.2005 Батiєвська Наталя Юрiївна 
(061)218-43-67, 

batievskaya@industrialbank.ua 

Опис 

Посада корпоративний секретар була введена в Банку з 30.06.2005 року. На вказану посаду була 
призначена юрисконсульт вiддiлу правового супроводження фiнансово-господарської 

дiяльностi Банку Батiєвська Н.Ю., яка працює на вказанiй посадi по сьогоднiшнiй день. Досвiд 
роботи корпоративного секретаря на зазначенiй посадi- понад 12 рокiв. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини вказана особа не має. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова Спостережної ради, учасник Банку 

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або 
повне найменування 
юридичної особи 

Горак Олексiй Володимирович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/н 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта Вища юридична 

6. Стаж роботи (років) 24 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

- з 01.07.2008 р. по 30.09.2012 р. - консультант з ефективностi 
пiдприємництва апарату дирекцiї ТОВ «МД ХОЛДИНГ», - з 
15.10.2012 р. по 19.08.2016 р. - член Спостережної ради АКБ 

“IНДУСТРIАЛБАНК”, - з 27.08.2016 р. по 03.11.2016 р. - член 
Спостережної ради АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, - з 04.11.2016 р. по 

кiнець звiтного перiоду - Голова Спостережної ради АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК”. 

8. Опис 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної 
посадової особи вiдсутня. 

1. Посада 
Заступник Голови Спостережної ради, має статус незалежного члена 

Спостережної ради Банку 

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або 
повне найменування 
юридичної особи 

VERCHENKO VLADISLAV (Верченко Владислав) 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/н 

4. Рік народження 1981 

5. Освіта Вища економiчна 

6. Стаж роботи (років) 13 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

- з червня 2010 р. по грудень 2012 р. - старший менеджер – ринки 
позикового капiталу Dragon Capital, Київ, Україна; - з червня 2013 р. 

по травень 2017 р. - радник Голови Правлiння ПРАТ "ЛЕКС 
ХОЛДИНГ" (CDA Real Estate), Київ, Україна; - з травня 2017 р. по 
кiнець звiтного перiоду - керiвник Сектору фiнансового розвитку 

EDGE «Експертної пiдтримки врядування та економiчного 
розвитку» Agriteam Canada Consulting Ltd., Канада. 

8. Опис 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної 
посадової особи вiдсутня. 

1. Посада Член Спостережної ради, учасник Банку 

2.Прізвище, ім’я, по Дворецький Iгор Володимирович 



батькові фізичної особи або 
повне найменування 
юридичної особи 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/н 

4. Рік народження 1963 

5. Освіта Вища технiчна 

6. Стаж роботи (років) 26 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

- з 20.07.2011 р. по 31.08.2012 р. - бухгалтер - ревiзор II категорiї 
ТОВ "Аудиторська фiрма "Партнер", - з 31.08.2012 р. по кiнець 

звiтного перiоду- не працює. 

8. Опис 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної 
посадової особи вiдсутня. 

1. Посада 
Член Спостережної ради, є представником учасника Банку 

Дворецької Г.М. 

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або 
повне найменування 
юридичної особи 

NEMIROVSKY ROSTYSLAV (Немировський Ростислав) 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/н 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта Вища економiчна 

6. Стаж роботи (років) 22 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

- з 2008 р. по 2014 р. - фiнансовий директор регiона Центральна 
Європа Havi Logistics Europe, Korneuburg, Austria; - з 2015 р. по 
кiнець звiтного перiоду - директор FAB Beteiligungsgesellschaft 

m.b.H., Bartensteingasse 3/8,1010 Vienna Austria. 

8. Опис 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної 
посадової особи вiдсутня.  

1. Посада 
Член Спостережної ради, має статус незалежного члена 

Спостережної ради Банку 

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або 
повне найменування 
юридичної особи 

SCHARPILOW WASILI (Шарпiлов Василь) 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/н 

4. Рік народження 1982 

5. Освіта Вища економiчна 

6. Стаж роботи (років) 8 

7. Найменування - з 2010 р. по 2012 р. - UBS, Цюрiх, Швейцарiя; спецiалiст торгового 



підприємства та попередня 
посада, яку займав 

процесiнгу; - з 2012 по кiнець звiтного перiоду - Airol Assets AG, 
Цюрiх, Швейцарiя; трейдер. 

8. Опис 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної 
посадової особи вiдсутня. 

1. Посада Голова Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або 
повне найменування 
юридичної особи 

Букрєєв Михайло Юрiйович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/н 

4. Рік народження 1980 

5. Освіта Вища юридична 

6. Стаж роботи (років) 15 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

- з 02.07.2007 р. по 11.11.2010 р. - начальник вiддiлу правового 
супроводження кредитних операцiй управлiння правового 

супроводження корпоративного бiзнесу АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”; 
- з 12.11.2010 р. по 30.11.2012 р. - заступник директора юридичного 

департаменту АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”; - з 01.12.2012 р. по 
12.06.2013 р. - заступник начальника юридичного управлiння АКБ 

“IНДУСТРIАЛБАНК”; - з 13.06.2013 р. по 01.06.2015 р. - начальник 
юридичного управлiння АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”; - з 02.06.2015 р. 

по 10.03.2016 р. - Перший Заступник Голови Правлiння АКБ 
“IНДУСТРIАЛБАНК”; - з 11.03.2016 р. по 31.05.2016 р. - В.о. 

Голови Правлiння АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"; - з 01.06.2016 р. по 
кiнець звiтного перiоду - Голова Правлiння АКБ 

“IНДУСТРIАЛБАНК”. 

8. Опис 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної 
посадової особи вiдсутня. 

1. Посада Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або 
повне найменування 
юридичної особи 

Романчукевич Вiталiй Вiкторович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/н 

4. Рік народження 1985 

5. Освіта Вища юрмдична, вища економiчна, кандидат економiчних наук 

6. Стаж роботи (років) 11 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

- з 18.12.2007 по 02.02.2009 - Економiст 1-ї категорiї вiддiлу 
регулювання грошово-кредитного ринку Управлiння регулювання 

грошово-кредитного та фондового ринкiв Департаменту монетарної 
полiтики - Нацiональний банк України - з 02.02.2009 по 23.02.2011 - 

Головний економiст вiддiлу аналiзу розвитку гроово-кредитного 



ринку управлiння аналiзу та прогнозування розвитку грошово-
кредитного ринку Департаменту монетарної полiтики - 

Нацiональний банк України - з 23.02.2011 по 01.08.2013 - Головний 
економiст вiддiлу аналiу та прогнозування грошово-кредитного 
ринку управлiння агалiзу та прогнозування грошово-кредитного 

ринку Департаменту аналiзу та прогнозування грошово-кредитного 
ринку Генерального департаменту грошово-кредитної полiтики - 

Нацiональний банк України - з 01.08.2013 по 16.02.2015 - Заступник 
начальника управлiння аналiзу та прогнозування грошово-

кредитного ринку Департаменту аналiзу та прогнозування грошово-
кредитного ринку Генерального департаменту грошово-кредитної 

полiтики - Нацiональний банк України - з 16.02.2015 по 09.02.2018 - 
Начальник вiддiлу аналiзу грошово-кредитного ринку Управлiння 

економiчного аналiзу Департаменту монетарної полiтики та 
економiчного аналiзу - Нацiональний банк України - з 12.02.2018р. 

по по кiнець звiтного перiоду - Перший заступник Голови Правлiння 
АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" 

8. Опис 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної 
посадової особи вiдсутня. 

1. Посада Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або 
повне найменування 
юридичної особи 

Завадська Iнна Володимирiвна 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/н 

4. Рік народження 1970 

5. Освіта Вища економiчна 

6. Стаж роботи (років) 25 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

- з 20.04.2005 р. по 18.09.2015 р. - начальник вiддiлу валютного 
контролю та лiцензування Управлiння Нацiонального банку України 

в Запорiзькiй областi; - з 01.10.2015 р. по 03.01.2016 р. - заступник 
начальника Операцiйного управлiння - начальник вiддiлу супроводу 
розрахункових операцiй АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК"; - з 04.01.2016 р. 

по 24.10.2016 р. - начальник Операцiйного управлiння АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК"; - з 25.10.2016 р. по кiнець звiтного перiоду - 

начальник вiддiлу фiнансового монiторингу АКБ 
"IНДУСТРIАЛБАНК". 

8. Опис 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної 
посадової особи вiдсутня. 

1. Посада Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної особи або 
повне найменування 
юридичної особи 

Марковський Олександр Вiкторович 

3. Ідентифікаційний код д/н 



юридичної особи 

4. Рік народження 1962 

5. Освіта Вища технiчна; вища економiчна, кандидат економiчних наук 

6. Стаж роботи (років) 32 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

- з 19.01.1994-14.03.1996рр. – Запорiзька фiлiя АКБ «ГЕОСАНТРIС», 
начальник управлiння - з 18.03.1996-11.06.1997рр. – Акцiонерний 

поштово-пенсiйний банк «АВАЛЬ», заступник директора - з 
01.07.1997-31.10.1997рр. – ЗАТ «ТОРГКОНТРАКТ», заступник 
директора Консалтингового бюро - з 03.11.1997-аудитор АКБ 

«IНДУСТРIАЛБАНК» - з 17.03.1998- начальник вiддiлу 
внутрiбанкiвського аудиту АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» - з 

01.06.2002- начальник управлiння оцiнки ризикiв та планування - з 
10.09.1998-переведений на контрактну форму працi - з 15.05.2000-в 

зв’язку зi змiною оргструктури перевед. на посаду начальника 
вiддiлу внутрiшньобанкiвського аудиту (за строковим тр.дог.) - з 
01.06.2002- в зв’язку зi змiною оргструктури перевед. на посаду 

начальника управлiння оцiнки ризикiв та планування (за строковим 
тр.дог.) - з 20.11.2003- заступник Голови Правлiння-начальник 

Управлiння оцiнки ризикiв та планування - з 12.05.2005-В.о. Голови 
Правлiння АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» - з 12.12.2005-заступник 

Голови Правлiння банку з 11.12.2012-начальник Управлiння ризик 
менеджменту з 01.12.2017-директора департаменту банкiвських 

ризикiв з 02.02.2018-Заступник Голови Правлiння  

8. Опис 
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. 

Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини у вказаної 
посадової особи вiдсутня. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв» 

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з додатковою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 13647967 

4. Місцезнаходження 8200, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АВ № 396020 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

08.02.2008 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(03433)2-05-02 (03433)2-74-48 

8. Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги Банку 

9. Опис 

СТзДВ «Захiд-Резерв» додатково має лiцензiї серiї АВ № 396016, АВ 
№ 396018, АВ № 396019 вiд 08.02.2008 р., якi виданi Державною 

комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, що дає 
можливiсть надавати послуги Банку щодо страхування майна, 
страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, 

страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, страхування 



кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення 
кредиту), обов'язкового особистого страхування вiд нещасних 

випадкiв на транспортi (за договором доручення з СК «Галицька»). 

1. Найменування 
Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Страхова компанiя 

Роксолана» 

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з додатковою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 30001181 

4. Місцезнаходження 69035, м. Запорiжжя, вул. Сєдова, 3 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ № 641823 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

06.04.2015 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(061) 214-98-69, (061) 239-04-09 (061) 239-04-09 

8. Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги Банку 

9. Опис 

ТДВ «СК Роксолана» додатково має лiцензiї серiї АЕ № 641824, АЕ № 
641828 вiд 06.04.2015 р., якi виданi Нацiональною комiсiєю, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, що 
дає можливiсть надавати послуги Банку щодо страхування вiд 

вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ, страхування майна, 
страхування вiдповiдальностi перед третiми особами, обов’язкового 
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв (за агентською угодою з ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ»). 

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» 

2. Організаційно-правова 
форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 33908322 

4. Місцезнаходження 03056, м. Київ, вул. Борщагiвська, буд.154 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ № 198586 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

21.02.2013 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044)502-67-37 (044)502-67-30 

8. Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги Банку 

9. Опис 

ПРАТ «СК «АРСЕНАЛ СТРАХУВАННЯ» додатково має лiцензiї серiї 
АЕ № 198580, АЕ № 198587, АЕ №198589 вiд 21.02.2013 р., якi виданi 
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi 

ринкiв фiнансових послуг, що дає можливiсть надавати послуги Банку 
щодо страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi 



позичальника за непогашення кредиту), cтрахування майна, 
страхування вiд вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ, 

обов’язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на 
транспортi. 

1. Найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАПОРIЖСТАЛЬ-АГ” 

2. Організаційно-правова 
форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 24511691 

4. Місцезнаходження 69008, м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, 72 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ №263410 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

01.10.2013 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(061)213-35-93, 213-26-42 (061)213-26-42 

8. Вид діяльності Здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи 

9. Опис 

У зв'язку з вимогами нормативно - правових актiв Державної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку та прийнятими рiшеннями на 

загальних зборах учасникiв Банку (протокол №01 вiд 31.03.2010 р.), 
здiйснене переведення випуску акцiй з документарної форми 
iснування в бездокументарну форму iснування (рiшення про 
дематерiалiзацiю). Були визначенi: Депозитарiєм - Вiдкрите 

акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України”; 
Зберiгачем - Приватне акцiонерне товариство “ЗАПОРIЖСТАЛЬ - 

АГ”. Мiж Банком та ПрАТ “ЗАПОРIЖСТАЛЬ - АГ” був пiдписаний 
договiр №Е-7 вiд 01.07.2010 р. про вiдкриття рахункiв у цiнних 

паперах власникам iменних цiнних паперiв випуску, що 
дематерiалiзується. 

На виконання вимог чинного законодавства 30.09.2014 року мiж 
Банком та ПрАТ “ЗАПОРIЖСТАЛЬ - АГ” був укладений договiр про 
обслуговування рахункiв в цiнних паперах власникiв №ЕД-4. Згiдно 
умов вказаного договору ПРАТ “ЗАПОРIЖСТАЛЬ - АГ” здiйснює 

вiдповiдальне ведення рахункiв у цiнних паперах та зберiгання цiнних 
паперiв на цих рахунках. 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Агентство цiнних паперiв 

„Кредо-Iнвест” 

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 22123772 

4. Місцезнаходження 69063, м.Запорiжжя, вул. Сергiя Сєрiкова /пр. Соборний, буд. 13/13 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ №185193 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

19.10.2012 



7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(061) 213-49-09, 286-15-51 (061) 213-49-09 

8. Вид діяльності Брокерська дiяльнiсть 

9. Опис 

ТОВ АЦП „Кредо-Iнвест” додатково має лiцензiю серiї АЕ №185194 
вiд 19.10.2012 р. (дилерська дiяльнiсть) та лiцензiю серiї АЕ №263159 
вiд 20.06.2013 р. (депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи), що 
виданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, 
що дає можливiсть надавати Банку послуги з брокерської, дилерської 

дiяльностi та депозитарної дiяльностi депозитарної установи. 

1. Найменування АСОЦIАЦIЯ «УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI» 

2. Організаційно-правова 
форма 

Асоціація  

3. Kод за ЄДРПОУ 33338204 

4. Місцезнаходження 49000, м. Днiпро, вул. Воскресенська, буд. 30 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

№3 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

22.05.2012 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(056) 373-97-84 ( 056) 373-97-84 

8. Вид діяльності Саморегулiвна органiзацiя 

9. Опис 

АСОЦIАЦIЯ «УКРАЇНСЬКI ФОНДОВI ТОРГОВЦI» має право 
здiйснювати дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних 

паперiв на територiї України, що об’єднує юридичних осiб, якi 
здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме – 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. Асоцiацiя надає 
консультацiйнi послуги Банку. 

1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРСИББАНК» 

2. Організаційно-правова 
форма 

Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 09807750  

4. Місцезнаходження 61001, м.Харкiв, пр-т Московський, 60 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ № 286556 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

08.10.2013 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(057) 733-92-35, 738-80-53 (044) 537-50-38 (057)  

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 
ПАТ «УКРСИББАНК» надає послуги з депозитарної дiяльностi 

депозитарної установи. 

1. Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФОНДОВА БIРЖА 



“ПЕРСПЕКТИВА” 

2. Організаційно-правова 
форма 

Фондова біржа  

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 

серiя АЕ №294782 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

10.04.2015 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044)537-62-12 (056)373-95-94 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

Бiржа створена та дiє як фондова бiржа, яка здiйснює дiяльнiсть з 
органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв та володiє електронною 
торговельною системою, що надає можливiсть обмiну пропозицiями 

купiвлi та продажу цiнних паперiв. 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ БАНК 

«УКРГАЗБАНК» 

2. Організаційно-правова 
форма 

Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 23697280 

4. Місцезнаходження 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АЕ № 263236 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

12.10.2013 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 594-11-62 (044) 294-19-96 

8. Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 

ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» додатково має лiцензiю серiї АЕ № 294714 
вiд 14.02.2015 р. (дилерська дiяльнiсть), що видана Нацiональною 
комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, що дає можливiсть 
надавати Банку послуги з дилерської дiяльностi та депозитарної 

дiяльностi депозитарної установи. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство “КПМГ АУДИТ” 

2. Організаційно-правова 
форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 31032100 

4. Місцезнаходження 01010, м. Київ, вул. Московська, 32/2, 17-й поверх 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 

№2397 



вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

26.01.2001 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

+380444905507 +380444905508 

8. Вид діяльності 
Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

9. Опис Аудит фiнансової звiтностi. 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство “Нацiональний депозитарiй України” 

2. Організаційно-правова 
форма 

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 

не передбачено 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа  

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 591-04-00, (044) 591-04-40 (044) 482-52-14 

8. Вид діяльності Центральний депозитарiй 

9. Опис 

НДУ надає Банку послуги щодо веденненя реєстру власникiв iменних 
цiнних паперiв у вiдповiдностi до договору про обслуговування 

випуску цiнних паперiв №ОВ-1845 вiд 13.11.2013 р. 
Лiцензiя на здiйснення дiяльностi Центрального депозитарiю не 

передбачена 

1. Найменування 
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА 

ПФТС" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Фондова біржа  

3. Kод за ЄДРПОУ 21672206 

4. Місцезнаходження 01004 Україна Київська д/н м.Київ вул. Шовковична, 42-44 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя 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 
Бiржа створена та дiє як фондова бiржа, яка здiйснює дiяльнiсть з 

органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних паперiв та володiє електронною 



торговельною системою, що надає можливiсть обмiну пропозицiями 
купiвлi та продажу цiнних паперiв. 

ПФТС надає послуги щодо органiзацiї торгiвлi акцiями Банку на 
фондовому ринку, здiйснює проведення контролю за вiдповiднiстю 

цiнних паперiв вимогам знаходження у бiржовому списку. 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "УКРАЇНСЬКА БIРЖА" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 36184092 

4. Місцезнаходження 01004 Україна Київська д/н м.Київ вул.Шовковична, буд.42-44 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя 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 Органiзацiя торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 
16.11.2015 акцiї Банку включено до Бiржового списку ПАТ 

"УКРАЇНСЬКА БIРЖА", про що мiж Банком та бiржею укладено 
вiдповiдний договiр №327/L вiд 16.11.2015 р.  

1. Найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "МЕГА-ПОЛIС" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30860173 

4. Місцезнаходження 03110 Україна Київська д/н м. Київ вул. Iвана Клименка, 23 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

серiя АГ № 569165 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

20.12.2010 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 249-20-20 (044) 249-20-21 

8. Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги Банку 

9. Опис 

ПрАТ "СК "МЕГА-ПОЛIС" додатково має лiцензiї серiї АГ № 569164, 
АГ № 569169, АГ № 569170 вiд 20.12.2010 р., якi виданi Державною 
комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України, що дає 

можливiсть надавати Банку послуги щодо страхування майна, 
страхування вiд вогневих ризикiв i ризикiв стихiйних явищ, 

обов’язкового особистого страхування вiд нещасних випадкiв на 
транспортi, страхування вiд нещасних випадкiв, обов’язкового 

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 
транспортних засобiв (за агентською угодою з ПрАТ "Страхова 

компанiя "БРОКБIЗНЕС"). 



1. Найменування Цибулевський Андрiй Володимирович 

2. Організаційно-правова 
форма 

Підприємець - фізична особа  

3. Kод за ЄДРПОУ 2895411031 

4. Місцезнаходження 
69076 Україна Запорiзька д/н м. Запорiжжя пр. Ювiлейний, буд. 26, кв. 

169  

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

не вимагається 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа  

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(067) 614 41 31 вiдсутнiй 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис 

ФОП Цибулевський Андрiй Володимирович надає Банку наступнi 
послуги: юридичне та iнформацiйно-консультацiйне обслуговування, 
правове супроводження судових справ про банкрутство, порушених 

стосовно боржникiв Банку. 
Отримання лiцензiї на даний вид послуг не вимагається. 

1. Найменування Феденко Любов Анатолiївна 

2. Організаційно-правова 
форма 

Підприємець - фізична особа  

3. Kод за ЄДРПОУ 2899500203 

4. Місцезнаходження 
69000 Україна Запорiзька д/н м.Запорiжжя вул. Пiвнiчнокiльцева, буд. 

4, кв. 56  

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

не вимагається 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа  

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(067) 614 41 31 вiдсутнiй 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис 
ФОП Феденко Любов Анатолiївна надає Банку наступнi послуги: 

юридичне та iнформацiйно-консультацiйне обслуговування, правове 
супроводження судових справ за участю Банку. 

1. Найменування Ситнюк Костянтин Миколайович 

2. Організаційно-правова 
форма 

Підприємець - фізична особа  

3. Kод за ЄДРПОУ 2627402390 

4. Місцезнаходження 01004 Україна м. Київ д/н м.Київ Пушкiнська 20, оф.39  

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 

не вимагається 



вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа  

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044)496-08-09 вiдсутнiй 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис 
ФОП Ситнюк Костянтин Миколайович надає Банку наступнi послуги: 
юридичне та iнформацiйно-консультацiйне обслуговування, правове 

супроводження судових справ за участю Банку. 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кредит-Рейтинг» 

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 31752402 

4. Місцезнаходження 04070 Україна Київська д/н м.Київ вул. Межигiрська, 1 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

№6 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

10.04.2012 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 490-25-50 (044) 490-25-54 

8. Вид діяльності 
Консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння. 

Дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки.  

9. Опис 

Види послуг рейтингового агентства: 
а) визначення кредитних рейтингiв пiдприємствам, банкам, страховим 

компанiям, органам мiсцевого самоврядування за Нацiональною 
рейтинговою шкалою, спецiально розробленою для оцiнки рiвня 

кредитного ризику в умовах українського ринку; 
б) визначення кредитних рейтингiв окремим борговим зобов'язанням 

позичальника (облiгацiям, позикам) за нацiональною шкалою; 
в) рейтинги корпоративного управлiння як незалежна оцiнка 

рейтингового агентства вiдносно iснуючої системи корпоративного 
управлiння компанiї; 

г) рейтинги надiйностi депозитiв, якi представляють незалежну оцiнку 
агентства про здатнiсть банка своєчасно та у повному обсязi виконати 
прийнятi на себе зобов’язання повернути банкiвськi вклади протягом 

найближчих 12 мiсяцiв. 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Екво" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 39317111 

4. Місцезнаходження 
04053 Україна м. Київ Шевченкiвський район м. Київ, пров. 

Бехтеревський,4 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 

не вимагається 



вид діяльності 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа  

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 233 -65-99 вiдсутнiй 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права 

9. Опис Юридична особа, яка надає юридичнi послуги емiтенту 



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 

22.12.2017 116/1/2017 

Нацiональна 
комiсiя з цiнних 

папрерiв та 
фондового ринку 

UA4000050223 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  

3.29 260354350 856565811.50 100 

Опис 

04 грудня 2017 року вiдбулися загальнi збори акцiонерiв АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» та учасникiв АКБ « IНДУСТРIАЛБАНК» був затверджений 
передавальний акт та прийняте рiшення про випуск акцiй з метою конвертацiї акцiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» (як Банку, що приєднується), в акцiї 

АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (як Банку-правонаступника).  
З дати затвердження загальними зборами АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" та АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" передавального акта АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" 

став правонаступником щодо всього майна, всiх прав та обов’язкiв АБ "ЕКСПРЕС-БАНК". 
Рiшення про випуск акцiй прийняте з метою конвертацiї акцiй АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» ( далi - Банк, що приєднується), в акцiї АКБ 

«IНДУСТРIАЛБАНК» (далi-Банк-правонаступник) та здiйснюється на суму, яка дорiвнює загальнiй номiнальнiй вартостi акцiй Банка-
правонаступника, якi мають отримати акцiонери Банку, що приєднується.  

Акцiї Банку, що приєднується конвертуються в акцiї Банку-правонаступника. Усi простi та привiлейованi акцiї Банку, що приєднується, 
незалежно вiд класу конвертуються у простi акцiї Банку-правонаступника. Кiлькiсть акцiй Банку-правонаступника, яку отримає кожен учасник 
Банку, що приєднується, який бере участь у розподiлi таких акцiй, визначається шляхом множення кiлькостi належних йому акцiй Банку, що 

приєднується на коефiцiєнт конвертацiї. Коефiцiєнт конвертацiї простих та привiлейованих акцiй бездокументарної форми iснування дорiвнює 
100. Одна акцiя Банку, що приєднується номiнальною вартiстю 329 грн. конвертується в 100 штук простих акцiй Банку – правонаступника, з 

номiнальною вартiстю 3,29 грн. Загальна номiнальна вартiсть акцiй Банку-правонаступника, якi отримує кожен учасник Банку, що 
приєднується, має бути рiвною загальнiй номiнальнiй вартостi акцiй, якi належали цьому учаснику у статутному капiталi Банку, що 

приєднується.Загальна номiнальна вартiсть акцiй, щодо яких прийняте рiшення про випуск дорiвнює 248 767 757,00 грн. (двiстi сорок вiсiм 
мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) грн. якi розподiляться на 75 613 300 (сiмдесят п’ять мiльйонiв шiстсот тринадцять 

тисяч триста) штук простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 3,29грн. за 1 акцiю. 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» отримав (вх.6027 вiд 27.12.2017) тимчасове свiдоцтво про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй (за 

реєстрацiйним номером №116/1/2017-Т з датою реєстрацiї 22.12.2017) на загальну кiлькiсть 75 613 300 (сiмдесят п’ять мiльйонiв шiстсот 
тринадцять тисяч триста) штук, номiнальною вартiстю 3,29 грн. за 1 акцiю, загальною номiнальною вартiстю 248 767 757,00 грн. (двiстi сорок 

вiсiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) грн. 
07.03.2018 Нацiональний банк України погодив нову редакцiю Статуту АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у якiй зазначено про правонаступництво у 

зв’язку iз реорганiзацiєю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» шляхом приєднання до АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, збiльшення статутного капiталу на 
248767757,00 грн. до загального розмiру 856565811,50 грн.23.03.2018 вiдбулась державна реєстрацiя Статуту банку АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» 

у новiй редакцiї.  



30.03.2018 АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» отримав вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку постiйне свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй № 116/1/2017 з датаю реєстрацiї 22.12.2017, датаю видачi 29.03.2018. 

Протягом звiтного кварталу торгiвля акцiями АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” здiйснювалась на Фондовiй бiржi ПФТС. Акцiї Банку були включенi 
до Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу Публiчного акцiонерного товариства “Фондова бiржа ПФТС”. До лiстингу органiзатора 

торгiвлi були включенi простi iменнi акцiї Банку бездокументарної форми iснування  
На кiнець звiтного кварталу акцiї АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” не перебувають в обiгу за межами України. 

Факти лiстингу/делiстингу акцiй Банку на фондових бiржах протягом звiтного кварталу вiдсутнi.  
Протягом звiтного кварталу рiшень щодо додаткової емiсiї Банком не приймалось, на кiнець звiтного перiоду акцiї, якi перебувають у процесi 

розмiщення, вiдсутнi. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 
Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 
Відсоток за користування 
коштами (відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 0 X X 

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 1846 X X 

Фінансова допомога на 
зворотній основі 

X 
 

X X 

Інші зобов'язання та 
забезпечення 

X 27935 X X 

Усього зобов'язань та 
забезпечень 

X 3074420 X X 

Опис: 
Iншi зобов’язання складаються з коштiв клiєнтiв, коштiв на кореспондентських 
рахунках банкiв, нарахованих витрат, доходiв майбутнiх перiодiв, нарахувань за 

невикористаними вiдпустками, кредитових сум до з’ясування та iншого.  



6. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення 
правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість 

№
 

з/
п 

Дата 
прийня

ття 
рішенн

я 

Найменування 
уповноваженог

о органу, що 
прийняв 
рішення 

Ринков
а 

вартіст
ь майна 

або 
послуг, 

що є 
предмет

ом 
правоч

ину 
(тис. 
грн) 

Вартіст
ь 

активів 
емітент

а за 
даними 
останнь

ої 
річної 

фінансо
вої 

звітност
і (тис. 
грн) 

Співвіднош
ення 

ринкової 
вартості 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

особливої 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційні
й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
20.04.20

18 

Загальнi збори 
учасникiв АКБ 

«IНДУСТРIАЛБ
АНК» 

1518700 4322927 35.13 

є майновi 
iнтереси, що 

не 
суперечать 

закону, 
пов'язанi з 

володiнням, 
користуванн

ям i 
розпорядже

нням 
майном. 

23.04.2018 
http://www.industrial

bank.ua 

Зміст інформації: 

20.04.2018 загальнi збори учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», вiдповiдно до ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», прийняли рiшення про схвалення правочину iз заiнтересованiстю, рiшення про укладання якого прийняте 

Спостережною радою Банку 24.01.2018. Iстотнi умови правочину (страхове свiдоцтво № МГ-01/02-18 вiд 24.01.2018 
видане в рамках Генеральної угоди № 08/10-2013 вiд 08.10.2013), а саме: 

Предмет правочину: є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i 
розпорядженням майном. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю "Захiд-Резерв", 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код 

ЄДРПОУ 13647967. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 
3 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" афiлiйованiй особi члена Спостережної ради Банку належить 

98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 

законодавства: 1 518 700 тис. грн. 
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2017 р.): 4 322 927 тис. грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 35,13 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 254 225 102, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах 
213 517 739, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 22 484 195, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували «проти» 9 298 056. 
Iншi iстотнi умови правочину: Генеральний договiр добровiльного страхування майна. 

2 
20.04.20

18 

Загальнi збори 
учасникiв АКБ 

«IНДУСТРIАЛБ
АНК»  

1535700 4322927 35.52 

є майновi 
iнтереси, що 

не 
суперечать 

23.04.2018 
http://www.industrial

bank.ua 



№
 

з/
п 

Дата 
прийня

ття 
рішенн

я 

Найменування 
уповноваженог

о органу, що 
прийняв 
рішення 

Ринков
а 

вартіст
ь майна 

або 
послуг, 

що є 
предмет

ом 
правоч

ину 
(тис. 
грн) 

Вартіст
ь 

активів 
емітент

а за 
даними 
останнь

ої 
річної 

фінансо
вої 

звітност
і (тис. 
грн) 

Співвіднош
ення 

ринкової 
вартості 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

особливої 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційні
й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

закону, 
пов'язанi з 

володiнням, 
користуванн

ям i 
розпорядже

нням 
майном. 

Зміст інформації: 

20.04.2018 загальнi збори учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», вiдповiдно до ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», прийняли рiшення про схвалення правочину iз заiнтересованiстю, рiшення про укладання якого прийняте 

Спостережною радою Банку 23.02.2018. Iстотнi умови правочину (страхове свiдоцтво № МГ-01/03-18 вiд 22.02.2018 
видане в рамках Генеральної угоди № 08/10-2013 вiд 08.10.2013) , а саме: 

Предмет правочину: є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i 
розпорядженням майном. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю "Захiд-Резерв", 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код 

ЄДРПОУ 13647967. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 
3 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" афiлiйованiй особi члена Спостережної ради Банку належить 

98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 

законодавства: 1 535 700 тис. грн. 
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2017 р.): 4 322 927 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 35,52 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 254 225 102, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах 
213 517 739, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 22 484 195, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували «проти» 9 298 056. 
Iншi iстотнi умови правочину: Генеральний договiр добровiльного страхування майна.  

3 
20.04.20

18 

Загальнi збори 
учасникiв АКБ 

«IНДУСТРIАЛБ
АНК» 

1535700 4322927 35.52 

є майновi 
iнтереси, що 

не 
суперечать 

закону, 
пов'язанi з 

володiнням, 
користуванн

ям i 
розпорядже

нням 
майном. 

23.04.2018 
http://www.industrial

bank.ua 



№
 

з/
п 

Дата 
прийня

ття 
рішенн

я 

Найменування 
уповноваженог

о органу, що 
прийняв 
рішення 

Ринков
а 

вартіст
ь майна 

або 
послуг, 

що є 
предмет

ом 
правоч

ину 
(тис. 
грн) 

Вартіст
ь 

активів 
емітент

а за 
даними 
останнь

ої 
річної 

фінансо
вої 

звітност
і (тис. 
грн) 

Співвіднош
ення 

ринкової 
вартості 

майна або 
послуг, що є 
предметом 
правочину, 
до вартості 

активів 
емітента за 

даними 
останньої 

річної 
фінансової 
звітності (у 
відсотках) 

Предмет 
правочину 

Дата 
розміщення 

особливої 
інформації в 

загальнодосту
пній 

інформаційні
й базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 
товариства, на 

якому розміщена 
інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Зміст інформації: 

20.04.2018 загальнi збори учасникiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», вiдповiдно до ст.72 Закону України «Про акцiонернi 
товариства», прийняли рiшення про схвалення правочину iз заiнтересованiстю, рiшення про укладання якого прийняте 

Спостережною радою Банку 23.03.2018. Iстотнi умови правочину (страхове свiдоцтво № МГ-01/04-18 вiд 23.03.2018 
видане в рамках Генеральної угоди № 08/10-2013 вiд 08.10.2013), а саме: 

Предмет правочину: є майновi iнтереси, що не суперечать закону, пов'язанi з володiнням, користуванням i 
розпорядженням майном. 

Повне найменування, мiсцезнаходження юридичної особи та код за ЄДРПОУ: Страхове товариство з додатковою 
вiдповiдальнiстю "Захiд-Резерв", 78200, Україна, Iвано-Франкiвська обл., м. Коломия, вул. С. Петлюри, 13, код 

ЄДРПОУ 13647967. 
Iнформацiя щодо особи, заiнтересованої у вчиненнi правочину та ознаки заiнтересованостi: вiдповiдно до частини 2 та 
3 статтi 71 Закону України "Про акцiонернi товариства" афiлiйованiй особi члена Спостережної ради Банку належить 

98,5% акцiй СТзДВ «Захiд-Резерв». 
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до 

законодавства: 1 535 700 тис. грн. 
Вартiсть активiв Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (2017 р.): 4 322 927 тис. грн.  

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв 
Банку за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках): 35,52 %. 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 254 225 102, кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi у загальних зборах 
213 517 739, кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» 22 484 195, кiлькiсть голосуючих акцiй, що 

проголосували «проти» 9 298 056. 
Iншi iстотнi умови правочину: Генеральний договiр добровiльного страхування майна. 



Проміжний скорочений звіт 
про фінансовий стан (Баланс) 

на 01.04.2018 (число, місяць, рік) 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 5 602256 570632 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 
України  

0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 

7 242 2324 

Кошти в інших банках 6 3660 9965 

Кредити та заборгованість клієнтів 8 2226703 2331902 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 9 1112544 1008003 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 
 

0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії 
 

0 0 

Інвестиційна нерухомість 10 140992 147257 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток  

18446 18204 

Відстрочений податковий актив 
 

5464 5464 

Гудвіл 
 

0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 11, 12 175730 176008 

Інші фінансові активи 15 17273 15392 

Інші активи 15 22589 36375 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 
вибуття  

1401 1401 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників 
 

Активи – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Усього активів: 
 

4327300 4322927 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 19 11378 19171 

Кошти клієнтів 
 

2951945 2991635 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

7 0 224 

Боргові цінні папери, емітовані банком 
 

0 0 

Інші залучені кошти 
 

1616 1668 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 13 1846 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 15 155 9 

Інші фінансові зобов’язання 15 79545 31610 



Інші зобов'язання 15 27935 21456 

Субординований борг 
 

0 0 

Зобов'язання групи вибуття 
 

0 0 

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх 
показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Усього зобов'язань: 
 

3074420 3065773 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 17 856566 607798 

Емісійні різниці 
 

8022 8022 

Незареєстрований статутний капітал 
 

0 248768 

Інший додатковий капітал 
 

0 0 

Резервні та інші фонди банку 
 

261297 261297 

Резерви переоцінки 
 

-11202 590 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

138197 130679 

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 
 

1252880 1257154 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

4327300 4322927 

У зв`язку з вiдсутнiстю деяких статей у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) програмного 
забезпечення SimpleXmlReports (НКЦПФР) порiвняно iз вказаним звiтом, складеним Банком у 
вiдповiдностi до МСФЗ, надаємо наступнi пояснення: 
"- рядок "Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток" Звiту про фiнансовий стан (Баланс) вiдповiдає рядку "Похiднi фiнансовi активи" 
зазначеного звiту, складеного Банком; 
"- рядок "Iншi активи" включає в себе рядок "Банкiвськi метали" зазначеного звiту, складеного 
Банком, iз показниками 8 804(за звiтний перiод) та 5 110 (за попереднiй рiк); 
"- рядок "Кошти банкiв" вiдповiдає рядку "Кошти кредитних установ" зазначеного звiту, 
складеного Банком, з показниками 11 378 (за звiтний перiод) та 19 171 (за попереднiй рiк); 
"- рядок "Фiнансовi зобов'язання, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або 
збиток" вiдповiдає рядку "Похiднi фiнансовi зобов'язання" зазначеного звiту, складеного Банком; 
- рядок "Емiсiйнi рiзницi" вiдповiдає рядку "Додатковий сплачений капiтал" зазначеного звiту, 
складеного Банком, з показниками 8 022 (за звiтний перiод) та 8 022 (за попереднiй рiк). 
Огляд фiнансової звiтностi за 1 квартал 2018 аудиторською фiрмою (аудитором) не здiйснювався. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

20.04.2018 року   Голова правління Букрєєв М.Ю. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Фесенко О.В. (061) (061) 218-43-76   Головний бухгалтер  Стоянов С.С. 

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



Проміжний скорочений звіт 
про прибутки і збитки 
за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 
 

146311 106932 

Процентні витрати 
 

-43601 -41884 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

102710 65048 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 

5, 6, 8, 9 -16247 -30618 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
після створення резерву під знецінення кредитів та 
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 

 
86463 34430 

Комісійні доходи 19 47712 9507 

Комісійні витрати 19 -6778 -3701 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 

 
-614 5200 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 
 

0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 
продаж  

-37 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

11311 988 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

-11076 -4213 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 
визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою 
або нижчою, ніж ринкова 

 
0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова 

 
0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів  

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 20 9816 5312 

Адміністративні та інші операційні витрати 21 -128898 -43950 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 
 

0 0 



Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

7899 3573 

Витрати на податок на прибуток 13 -1846 -643 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

6053 2930 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування  

0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

6053 2930 

Прибуток /(збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

6053 2930 

неконтрольованій частці 
   

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 22 0.02 0.02 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 

22 0.02 0.02 

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 22 0.02 0.02 

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

22 0.02 0.02 

Огляд фiнансової звiтностi за 1 квартал 2018 аудиторською фiрмою (аудитором) не 
здiйснювався. 

Затверджено до випуску та 
підписано 

      
 

20.04.2018 року   Голова правління Букрєєв М.Ю. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Фесенко О.В.. (061) 218-43-76   
Головний 
бухгалтер  

Стоянов С.С. 

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

прізвище) 



Проміжний скорочений 
звіт про сукупний дохід 
за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

6053 2930 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 
 

0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 
 

0 0 

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

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими 
статтями  

0 0 

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

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими 
статтями  

0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток 
чи збиток 

 
0 0 

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

0 0 

СТАТТІ, ЩО МОЖУТЬ БУТИ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

-841 -117 

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  

0 0 



збиток 

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

-841 -117 

Інший сукупний дохід після оподаткування 
 

-841 -117 

Усього сукупного доходу за рік 
 

5212 2813 

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

5212 2813 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

Огляд фiнансової звiтностi за 1 квартал 2018 аудиторською фiрмою (аудитором) не 
здiйснювався. 

Затверджено до випуску та 
підписано 

      
 

20.04.2018 року   Голова правління Букрєєв М.Ю. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Фесенко О.В. (061) 218-43-76   
Головний 
бухгалтер  

Стоянов С.С. 

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

прізвище) 



Проміжний скорочений звіт 
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменув
ання 
статті 

Прим
ітки 

Належить власникам материнської компанії 

Неконтрол
ьована 
частка 

Усьо
го 

влас
ного 
капіт
алу 

статут
ний 

капіта
л 

емісійн
і 

різниці 
та 

інший 
додатк
овий 

капіта
л 

незареєстр
ований 

статутний 
капітал 

резе
рвні 
та 

інші 
фонд

и 

резерв
и 

переоц
інки 

нерозподі
лений 

прибуток 

додат
кові 

статті 

усьо
го 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок 
на кінець 
періоду, 
що 
передує 
попереднь
ому 
періоду 
(до 
перерахун
ку) 

 
60779

8 
8022 0 

1775
65 

-1096 55560 0 
8478

49 
0 

84784
9 

Вплив змін 
облікової 
політики, 
виправлен
ня 
помилок та 
вплив 
переходу 
на нові 
та/або 
переглянут
і стандарти 
і 
тлумаченн
я 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригова
ний 
залишок на 
початок 
попереднь
ого 
періоду 

 
60779

8 
8022 0 

1775
65 

-1096 55560 0 
8478

49 
0 

84784
9 

Усього 
сукупного 
доходу: 

 



прибуток/(
збиток) за 
рік 

 
0 0 0 0 0 -26486 0 

-
2648

6 
0 

-
26486 

інший 
сукупний 
дохід 

 
0 0 0 0 1776 0 0 1776 0 1776 

Амортизац
ія резерву 
переоцінки 
основних 
засобів або 
реалізован
ий 
результат 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку 
до 
резервних 
та інших 
фондів 

 
0 0 0 143 0 -143 0 0 0 0 

Незареєстр
ований 
статутний 
капітал 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з 
акціонерам
и 

 
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 

анулюванн
я  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 
компаній  

0 0 248768 
8358

9 
-90 101748 0 

4340
15 

0 
43401

5 

Дивіденди 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок 
на кінець 
попереднь
ого 

 
60779

8 
8022 248768 

2612
97 

590 130679 0 
1257
154 

0 
12571

54 



періоду 

Усього 
сукупного 
доходу: 

 

прибуток/(
збиток) за 
рік 

 
0 0 0 0 0 6053 0 6053 0 6053 

інший 
сукупний 
дохід 

 
0 0 0 0 -841 0 0 -841 0 -841 

Амортизац
ія резерву 
переоцінки 
основних 
засобів або 
реалізован
ий 
результат 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 
прибутку 
до 
резервних 
та інших 
фондів 

 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Незареєстр
ований 
статутний 
капітал 

 
24876

8 
0 -248768 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з 
акціонерам
и 

 
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 

анулюванн
я  

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 
додаткови
ми 
статтями 

 
0 0 0 0 -10951 1465 0 

-
9486 

0 -9486 

Залишок 
на кінець 
звітного 
періоду 

 
85656

6 
8022 0 

2612
97 

-11202 138197 
 

1252
880 

0 
12528

80 

 
Додатковi статтi це переглянутi стандарти i тлумачення 
Огляд фiнансової звiтностi за 1 квартал 2018 аудиторською фiрмою (аудитором) не 
здiйснювався. 

Затверджено до випуску та 
підписано 

      
 

20.04.2018 року   Голова правління Букрєєв М.Ю. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Фесенко О.В. (061) 218-43-76   
Головний 
бухгалтер  

Стоянов С.С. 

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

прізвище) 



Проміжний скорочений звіт 
про рух грошових коштів за прямим методом 

за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані 
 

174822 138019 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-47114 -36540 

Комісійні доходи, що отримані 
 

45784 8286 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-13129 -4639 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 

 
0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

11311 988 

Інші отримані операційні доходи 
 

11055 12721 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 
 

-57240 -19395 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

-61019 -19054 

Податок на прибуток, сплачений 
 

-241 -2437 

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях  

64229 77949 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 
Національному банку України  

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, 
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах 

 
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
 

6325 35475 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості 
клієнтів  

15622 -5563 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

9789 -16514 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

-6872 -21950 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

-14463 17579 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 
емітовані банком  

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань  

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

86879 6595 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 
операційної діяльності  

161509 93571 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

-12977567 -158000 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 
на продаж  

12861000 126024 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
 

0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення  

0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 
грошових коштів  

0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів  

0 0 

Придбання асоційованих компаній 
 

0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
 

0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Придбання основних засобів 
 

-2464 -720 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

3361 577 

Придбання нематеріальних активів 
 

0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
інвестиційної діяльності  

-12976670 -32119 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
 

0 0 

Емісія привілейованих акцій 
 

0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
 

0 0 

Викуп власних акцій 
 

0 0 

Продаж власних акцій 
 

0 0 

Отримання субординованого боргу 
 

0 0 

Погашення субординованого боргу 
 

0 0 

Отримання інших залучених коштів 
 

0 0 

Повернення інших залучених коштів 
 

-40 -579 

Додаткові внески в дочірню компанію 
 

0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
 

0 0 



Дивіденди, що виплачені 
 

0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
фінансової діяльності  

-40 -579 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 
України на грошові кошти та їх еквіваленти  

-14175 3052 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів  

31624 63925 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

570632 228601 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

602256 292526 

Огляд фiнансової звiтностi за 1 квартал 2018 аудиторською фiрмою (аудитором) не 
здiйснювався. 

Затверджено до випуску та 
підписано 

      
 

20.04.2018 року   Голова правління Букрєєв М.Ю. 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

Потанов В.Є. (061) 218-43-61   
Головний 
бухгалтер  

Стоянов С.С. 

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

прізвище) 

 
 



 
Проміжний скорочений звіт 

про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 1 квартал 2018 року 

 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

0 0 

Коригування: 
   

Знос та амортизація 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 
активів  

0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або 
збиток 

 
0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 
 

0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

0 0 

(Нараховані доходи) 
 

0 0 

Нараховані витрати 
 

0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
 

0 0 

Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності 
 

0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах та 
зобов'язаннях 

 
0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у 
Національному банку України  

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, 
що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 
результату переоцінки у фінансових результатах 

 
0 0 

Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості 
клієнтів  

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів 
 

0 0 

Чисте зменшення (збільшення) інших активів 
 

0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що 
емітовані банком  

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань  

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
операційної діяльності до сплати податку на прибуток  

0 0 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
операційної діяльності  

0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку 
на продаж  

0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 
 

0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення  

0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих 
грошових коштів  

0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів  

0 0 

Придбання асоційованих компаній 
 

0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 
 

0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 
 

0 0 

Придбання основних засобів 
 

0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 
 

0 0 

Придбання нематеріальних активів 
 

0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 
 

0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
інвестиційної діяльності  

0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 
 

0 0 

Емісія привілейованих акцій 
 

0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 
 

0 0 

Викуп власних акцій 
 

0 0 



Продаж власних акцій 
 

0 0 

Отримання субординованого боргу 
 

0 0 

Погашення субординованого боргу 
 

0 0 

Отримання інших залучених коштів 
 

0 0 

Повернення інших залучених коштів 
 

0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 
 

0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 
 

0 0 

Дивіденди, що виплачені 
 

0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
фінансової діяльності  

0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 
України на грошові кошти та їх еквіваленти  

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів  

0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 
 

0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 
 

0 0 

Не складається в зв`язку зi складанням звiту за прямим методом. 

Затверджено до випуску та 
підписано 

      
 

20.04.2018 року   Голова правління - 

        
(підпис, ініціали, 

прізвище) 

-   
Головний 
бухгалтер  

- 

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

прізвище) 



Примітки 
до проміжного скороченого звіту 

за 1 квартал 2018 року 

 
№ 
з/п 

Текст примітки 

1 

1. Основна дiяльнiсть Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний комерцiйний банк 
"IНДУСТРIАЛБАНК”, (далi – «Банк») створений у формi акцiонерного товариства шляхом реорганiзацiї 
комерцiйного банку «Спiвдружнiсть», який був зареєстрований Державним банком СРСР за № 744 вiд 6 

листопада 1990 року, та є його правонаступником i зареєстрований Нацiональним банком України за № 36 
вiд 16 жовтня 1991 року. Банк є правонаступником Акцiонерного комерцiйного банку «МТ-Банк», 

зареєстрованого виконавчим комiтетом Кременчуцької мiської ради Полтавської областi 27 грудня 1991 
року № 15851200000000642 та Нацiональним банком України 27 грудня 1991 року, реєстрацiйний № 77, у 

зв’язку iз реорганiзацiєю АКБ «МТ-Банк» шляхом приєднання до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК». Банк є 
правонаступником щодо всього майна, прав i обов’язкiв ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

АКЦIОНЕРНИЙ БАНК «ЕКСПРЕС-БАНК», зареєстрованого Нацiональним банком України 12 квiтня 1994 
року у зв’язку iз реорганiзацiєю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» шляхом приєднання до АКБ 

"IНДУСТРIАЛБАНК”, здiйсненої на пiдставi дозволу Нацiонального банку України на реорганiзацiю 
шляхом приєднання АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» до АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» за спрощеною процедурою 

(рiшення вiд 18 серпня 2017 року № 303). Банк здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi генеральної 
банкiвської лiцензiї № 126, виданої Нацiональним банком України (далi – «НБУ») 12 жовтня 2011 року. 
Банк також має лiцензiї на здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому ринку – операцiй iз цiнними 

паперами, видану Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: серiя АЕ № 185078 вiд 17 
жовтня 2012 року (брокерськi операцiї), серiя AЕ № 185079 вiд 17 жовтня 2012 року (дилерськi операцiї). 
Банк приймає вклади вiд фiзичних i юридичних осiб i надає кредити, здiйснює платiжне обслуговування в 

Українi та переказ коштiв за кордон, проводить торговi операцiї з цiнними паперами, випуск платiжних 
карток, операцiї з обмiну валют i надає банкiвськi послуги своїм корпоративним та роздрiбним клiєнтам. 

Головний офiс Банку розташований у м. Запорiжжя. Станом на кiнець звiтного перiоду Банк мав 105 
вiддiлень (2017 р.: 104 операцiйних вiддiлень) в усiх областях України(крiм Волинської). Юридична адреса 
Банку: вул. Генерала Алмазова, 18/7, м. Київ, Україна. Банк є членом Фонду гарантування вкладiв фiзичних 

осiб. Цей фонд є державним i функцiонує у вiдповiдностi до законодавства України. Сума гарантованого 
вiдшкодування за вкладами фiзичних осiб складає до 200 тис. грн. (2017 р.: до 200 тис. грн.) для кожної 
фiзичної особи у разi банкрутства банку та вiдкликання банкiвської лiцензiї. Облiкова кiлькiсть штатних 

працiвникiв станом на 31.03.2018р. становить 1407 чол. В 2018 р. Банк буде продовжувати розвиватися за 
наступними основними напрямками: - фокусування на збереженнi клiєнтської та ресурсної бази Банку; - 

пiдвищення якостi обслуговування клiєнтiв; - проведення заходiв по роботi з проблемною заборгованiстю 
Банку; - продовження розвитку карткового бiзнесу Банку; - вдосконалення внутрiшнiх процесiв, в т.ч. за 
рахунок їх автоматизацiї; - розвиток кредитування та обслуговування пiдприємств малого та середнього 

бiзнесу. 07.03.2018 Нацiональний банк України погодив нову редакцiю Статуту АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» у якiй зазначено про правонаступництво у зв’язку iз реорганiзацiєю АБ «ЕКСПРЕС-

БАНК» шляхом приєднання до АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, змiну мiсцезнаходження з 69037, Україна, 
Запорiзька область, мiсто Запорiжжя, вулиця Незалежної України, будинок 39 Д на 01133,Україна, мiсто 
Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 , збiльшення статутного капiталу на 248767757,00 грн. до 

загального розмiру 856565811,50 грн. 23.03.2018 вiдбулась державна реєстрацiя Статуту банку АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» у новiй редакцiї. 30.03.2018 АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» отримав вiд Нацiональної 

комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку постiйне свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 
116/1/2017 з датою реєстрацiї 22.12.2017, датою видачi 29.03.2018. Станом на 31 березня 2018 р. власний 

капiтал Банку складає 1 252 880 тисяч гривень, в тому числi: - статутний капiтал – 856 566 тис. грн. - 
додатковий сплачений капiтал – 8 022 тис. грн. - резерви переоцiнки – мiнус11 202 тис. грн. - резервнi та 

iншi фонди – 261 297 тис. грн. - нерозподiлений прибуток – 138 197 тис. грн. Статутний капiтал Банку 
станом на 31 березня 2018р. сформований та внесений повнiстю виключно грошовими коштами в 

еквiвалентному розмiрi 856 566 тис. грн. Станом на кiнець дня 31 березня 2018 учасники АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» володiли бiльш нiж 5% статутного капiталу Банку (пряма участь) вiдповiдно до 
реєстру власникiв iменних цiнних паперiв: Учасники 31.03.2018 р. 31.12.2017 р. DVORETSKYY ROZA 

(Дворецька Роза) 48,3 48,3 Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв» 17,2 17,2 



Публiчне акцiонерне товариство «Укртранснафта» 5,0 5,0 Iншi 29,5 29,5 Усього 100,0 100,0 Станом на 
кiнець дня 31 березня 2018 року члени Спостережної ради i Правлiння контролювали 4,3924% (31.12.2017 

р.: 4,3924%) статутного капiталу Банку (включно з тим, що член Спостережної ради NEMIROVSKY R. 
(Немировський Р.) є представником учасника Банку Дворецької Г.М., яка прямо володiє акцiями Банку у 

розмiрi 0,3946% статутного капiталу Банку). Згiдно з рiшенням Комiтету з питань нагляду та регулювання 
дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку України про погодження 

набуття iстотної участi у банку вiд 16.02.2016 р. № 62, набуття спiльної прямої та опосередкованої iстотної 
участi погоджено групi асоцiйованих осiб: DVORETSKYY ROZA (Дворецька Роза) – станом на кiнець дня 
31 березня 2018 володiє прямо 48,3457% (31.12.2017 р.: 48,3457%) та опосередковано 17,1884% (31.12.2017 

р.: 17,1884%); Дворецький Iгор Володимирович – станом на кiнець дня 31 березня 2018 володiє прямо 
3,9979% (31.12.2017 р.: 3,9979%); Дворецька Ганна Миколаївна – станом на кiнець дня 31 березня 2018 
володiє прямо 0,3946% (31.12.2017 р.: 0,3946%). Загальний розмiр володiння групою асоцiйованих осiб 
станом на кiнець дня 31 березня 2018 складає 69,9266% (31.12.2017 р.: 69,9266%) статутного капiталу. 

Станом на кiнець дня 31 березня 2018 року фактичний контроль Банку здiйснює група асоцiйованих осiб: 
Дворецька Роза, Дворецький Iгор Володимирович та Дворецька Ганна Миколаївна Група асоцiйованих осiб 

(близьких родичiв) DVORETSKYY ROZA (Дворецької Рози), Дворецького Iгоря Володимировича та 
Дворецької Ганни Миколаївни мають спiльну пряму та опосередковану iстотну участь у розмiрi 69,9266 

вiдсоткiв статутного капiталу АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК»  
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2. Операцiйне середовище, ризики та економiчнi умови Дiяльнiсть Банку переважно здiйснюється в 
Українi. Полiтична й економiчна ситуацiя в Українi в останнi роки нестабiльна, їй притаманнi особливостi 

ринку, що розвивається. Внаслiдок цього, здiйснення дiяльностi в країнi пов'язане з ризиками, що є 
нетиповими для iнших країн. Збройний конфлiкт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що 

почався навеснi 2014 року, не закiнчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються пiд 
контролем самопроголошених республiк, i українська влада в даний час не має можливостi повною мiрою 

забезпечити застосування українського законодавства на територiї даних областей. У березнi 2014 року ряд 
подiй в Криму призвiв до приєднання Республiки Крим до Росiйської Федерацiї, яке не було визнано 

Україною та багатьма iншими країнами. Ця подiя призвела до суттєвого погiршення вiдносин мiж 
Україною та Росiйською Федерацiєю. Починаючи з 2014 року, економiчна ситуацiя в Українi iстотно 

погiршилася внаслiдок зниження обсягiв торгiвлi з Росiйською Федерацiєю та вiйськової напруженостi в 
Схiднiй Українi. Незважаючи на те, що в 2016-2017 рр. ситуацiя як i ранiше залишалася нестабiльною, 
українська економiка почала демонструвати деякi ознаки пожвавлення, такi, як уповiльнення темпiв 

iнфляцiї, зниження темпiв знецiнення гривнi по вiдношенню до основних iноземних валют, зростання 
мiжнародних резервiв Нацiонального банку України i загальне пожвавлення дiлової активностi. У 2016 та 
2017 рр. та 1 кварталi 2018р. НБУ зняв деякi обмеження на операцiї з обмiну валюти, запровадженi в 2014-

2015 рр. Зокрема, була поступово знижена частка надходжень в iноземнiй валютi, що пiдлягає 
обов'язковому продажу на мiжбанкiвському ринку, а розрахунковий перiод для експортно-iмпортних 

операцiй в iноземнiй валютi був збiльшений. Крiм того, НБУ дозволив українським компанiям виплачувати 
дивiденди за кордон у межах певного щомiсячного лiмiту. Банкiвська система залишається вкрай 

нестабiльною через малi обсяги капiталу i погану якiсть активiв, а українськi компанiї та банки, як i ранiше, 
вiдчувають брак фiнансування з боку внутрiшнiх i мiжнародних фiнансових ринкiв. Мiжнародний 

валютний фонд продовжив надавати пiдтримку українському уряду в рамках чотирирiчної програми 
розширеного фiнансування МВФ, затвердженої в березнi 2015 року. Iншi мiжнароднi фiнансовi установи 

також надавали останнiми роками значну технiчну пiдтримку з тим, щоб допомогти Українi 
реструктурувати зовнiшнiй борг i здiйснити рiзнi реформи (в тому числi реформу стосовно боротьби з 

корупцiєю, реформу в сферi корпоративного права i поступову лiбералiзацiю енергетичного сектора). У 
серпнi 2017 року Moody's пiдвищило кредитний рейтинг України до Caa2 з «позитивним» прогнозом, що 

було пов'язано з недавнiми державними реформами i полiпшенням мiжнародних вiдносин. Подальша 
стабiлiзацiя економiчної та полiтичної ситуацiї залежить вiд продовження проведення урядом структурних 

реформ та iнших чинникiв. Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на 
пiдтримку стабiльної дiяльностi Банку, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть умов 
здiйснення дiяльностi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан 
Банку, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо. Ця фiнансова звiтнiсть 

вiдображає поточну оцiнку управлiнського персоналу щодо впливу умов здiйснення дiяльностi в Українi на 
операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть 

вiдрiзнятися вiд оцiнки управлiнського персоналу.  
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3. Основи подання промiжної скороченої фiнансової звiтностi Загальна iнформацiя Промiжна фiнансова 
звiтнiсть за 1 квартал 2018р. складена у вiдповiдностi до Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi 



(далi – «МСФЗ») у тому числi з Мiжнародним стандартом фiнансової звiтностi («МСФЗ») 34 «Промiжна 
фiнансова звiтнiсть», прийнятого Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та тлумачень 

Комiтету з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi. Принципи облiку, прийнятi при пiдготовцi 
скороченої фiнансової звiтностi, вiдповiдають принципам, що застосовувалися при пiдготовцi рiчної 

фiнансової звiтностi Банку за рiк, що завершився 31.12.2017 року. Примiтки до Промiжного скороченого 
звiту про фiнансовий стан (Баланс), Промiжного скороченого звiту про прибутки та збитки (Звiт про 
фiнансовi результати) та Промiжного скороченого звiту про сукупний дохiд складенi по тим статтям 

промiжних скорочених звiтiв, якi суттєво змiнилися порiвняно за даними тих самих статей рiчної 
фiнансової звiтностi. Ця фiнансова звiтнiсть представлена в тисячах гривень (далi – «тис. грн.»), якщо не 

зазначено iнше. Промiжна фiнансова звiтнiсть не надавалась на перевiрку аудиторськiй компанiї. 
Безперервнiсть дiяльностi Керiвництво Банку зробило оцiнку здатностi Банку продовжувати дiяльнiсть в 
найближчому майбутньому i вважає, що Банк має ресурси, щоб продовжити свою дiяльнiсть в осяжному 

майбутньому. Крiм того, керiвництву невiдомо про якi-небудь iстотнi невизначеностi, якi можуть 
викликати значнi сумнiви в здатностi Банку проводити дiяльнiсть в найближчому майбутньому. Станом на 
31 березня 2018 року курс гривнi, встановлений НБУ, складав 26,543493 грн. за 1 дол. США (31.12.2017р.: 

28,067223 грн.) та 32,704238 грн. за 1 Євро (31.12.2017р.: 33,495424 грн.). Суттєвi облiковi судження та 
оцiнки У процесi застосування принципiв облiкової полiтики Банку керiвництво використовувало власнi 

судження i робило оцiнки щодо визначення сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi. Найбiльш суттєвими 
є такi судження та оцiнки: Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi кредитiв та дебiторської 

заборгованостi Банк регулярно проводить аналiз кредитiв та дебiторської заборгованостi на предмет 
зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє компетентне судження при 

оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi у ситуацiях, коли позичальник зазнає фiнансових труднощiв i 
вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних щодо аналогiчних позичальникiв. Банк аналогiчним чином 

оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi даних спостережень, що вказують на несприятливу 
змiну в статусi погашення зобов’язань позичальниками в складi групи або змiну державних чи мiсцевих 
економiчних умов, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi групи. 

Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з 
аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами 
кредитiв i дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Банк використовує своє судження при 

коригуваннi даних спостережень стосовно групи кредитiв або дебiторської заборгованостi для 
вiдображення поточних обставин. Визначення пов'язаної сторони та початкове визнання операцiй з 

пов'язаними сторонами У ходi звичайної дiяльностi Банк здiйснює операцiї з пов’язаними сторонами. 
Банком застосовується професiйне судження, при визначеннi того факту, чи є контрагент пов’язаною 

стороною, включаючи операцiї з тими компанiями, в яких основним акцiонером Банку окремо належить, 
безпосередньо або через посередникiв, частка в їх акцiонерному капiталi.  
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4. Iнформацiя за сегментами Для цiлей управлiння Банк має чотири операцiйних галузевих сегменти: 
Послуги фiзичним особам Обслуговування депозитiв фiзичних осiб, надання кредитiв фiзичним особам, 
обслуговування кредитних карток та грошовi перекази Послуги юридичним особам Надання кредитiв, 

вiдкриття депозитiв, а також поточних рахункiв юридичним особам та установам-клiєнтам Iнвестицiйно-
банкiвська дiяльнiсть Включає продукти для операцiй iз цiнними паперами або для надання послуг 

учасникам iнвестицiйного та банкiвського ринкiв (мiжбанкiвськi операцiї, фондовi бiржi тощо). Iнше / 
нерозподiлене Iншi операцiї, що не мають чiткого розподiлу Керiвництво здiйснює монiторинг 

операцiйних результатiв дiяльностi кожного з пiдроздiлiв окремо для цiлей прийняття рiшень про розподiл 
ресурсiв та оцiнки результатiв їх дiяльностi. Результати дiяльностi сегментiв визначаються iнакше, нiж у 

фiнансовiй звiтностi, як видно з таблицi нижче. Облiк податкiв на прибуток здiйснюється на груповiй 
основi, i вони не розподiляються мiж операцiйними сегментами. У наступнiй таблицi вiдображенi доходи 

та витрати, активи та зобов’язання за галузевими сегментами: 2018 р. за 3 мiсяцi Послуги юридичним 
особам Послуги фiзичним особам Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть Iнше/ нерозподiлене Усього Зовнiшнi 

клiєнти Процентнi доходи 92 242 18 422 35 647 0 146 311 Комiсiйнi доходи 31 795 10 809 5 021 87 47 712 
Непроцентнi доходи за виключенням комiсiйних доходiв 2 228 1 998 (341) 5 515 9 400 Виручка - усього 126 
265 31 229 40 327 5 602 203 423 Процентнi витрати (12 935) (30 623) (43) - (43 601) Комiсiйнi витрати (20) 
(4 881) (1 321) (556) (6 778) Нарахування резервiв пiд зменшення корисностi активiв та iншi резерви (18 

429) (8 701) 6 351 (15) (20 794) Непроцентнi витрати (62 828) (19 216) (1 544) (40 763) (124 351) Фiнансовий 
результат сегменту 32 053 (32 192) 43 770 (35 732) 7 899 Витрати з податку на прибуток (1 846) (1 846) 

Прибуток 32 053 (32 192) 43 770 (37 578) 6 053 Активи сегменту 2 167 408 159 331 1 647 120 353 441 4 327 
300 Зобов’язання сегменту 1 172 193 1 772 342 70 199 59 686 3 074 420 Iнша iнформацiя за сегментами 

Капiтальнi витрати 2 464 2017 р. за 3 мiсяцi Послуги юридичним особам Послуги фiзичним особам 



Iнвестицiйно-банкiвська дiяльнiсть Iнше/ нерозподiлене Усього Зовнiшнi клiєнти Процентнi доходи 102 
680 1 566 2 687 0 106 933 Комiсiйнi доходи 3 217 6 203 87 0 9 507 Непроцентнi доходи за виключенням 

комiсiйних доходiв 39 1 221 1 254 4 773 7 287 Виручка - усього 105 936 8 990 4 028 4 773 123 727 Процентнi 
витрати (11 167) (29 271) (1 397) (49) (41 884) Комiсiйнi витрати 0 (2 779) (849) (73) (3 701) Нарахування 

резервiв пiд зменшення корисностi активiв та iншi резерви (17 719) (4 466) (8 433) (2 776) (33 394) 
Непроцентнi витрати (2 560) (10 435) (707) (27 473) (41 175) Фiнансовий результат сегменту 74 490 (37 961) 
(7 358) (25 598) 3 573 Витрати з податку на прибуток (643) Прибуток 74 490 (37 961) (7 358) (25 598) 2 930 
Активи сегменту 2 095 627 129 654 481 006 88 201 2 794 488 Зобов’язання сегменту 545 137 1 338 854 37 

029 22 806 1 943 826 Iнша iнформацiя за сегментами Капiтальнi витрати 720 720  
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5. Грошовi кошти та їх еквiваленти Грошовi кошти та їх еквiваленти включають: 31.03.2018 р. 31.12.2017 р. 
Грошовi кошти 289 127 289 035 Поточнi рахунки в Нацiональному банку України 76 796 16 239 Поточнi 
рахунки в iнших кредитних установах 236 333 265 381 Мiнус – Резерв пiд зменшення корисностi - (23) 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 602 256 570 632 Станом на 31 березня 2018 року 35 857 тис. грн. (2017 р.: 
92 425 тис. грн.) були розмiщенi на поточних рахунках в трьох (2016 р.: трьох) мiжнародних банках країн 

ОЕСР, що є основними партнерами Банку в здiйсненнi мiжнародних розрахункiв. Динамiка змiн у резервах 
пiд зменшення корисностi на сукупнiй основi за поточними рахунками в iнших кредитних установах була 

такою: 31.03.2018 р. 31.03.2017 р. На 1 сiчня 23 1 271 Нараховано за рiк (173) 11 194 Курсовi рiзницi 150 13 
На 31 березня – 12 478  
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6. Кошти в кредитних установах Кошти в кредитних установах включали: 31.03.2018 р. 31.12.2017 р. 
Строковi депозити в кредитних установах зi строком погашення бiльше 90 днiв 2 660 2 812 Гарантiйнi 
депозити 1 000 7 153 Усього кошти в кредитних установах 3 660 9 965 Мiнус – Резерв пiд зменшення 

корисностi - - Кошти в кредитних установах 3 660 9 965 Динамiка змiн у резервах пiд зменшення 
корисностi за короткостроковими кредитами, що наданi iншим кредитним установам була такою: 

31.03.2018 р. 31.03.2017 р. На 1 сiчня – 14 679 Нараховано за рiк – ( 59 65) Курсовi рiзницi – (84) На 31 
березня – 8 630  
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7. Похiднi фiнансовi iнструменти Нижче представлено iнформацiю, що вiдображає справедливу вартiсть 
похiдних фiнансових iнструментiв, вiдображених у фiнансовiй звiтностi як активи або зобов’язання, а 

також їхнi умовнi суми. Умовнi суми, вiдображенi на сукупнiй основi, являють собою вартiсть базового 
активу похiдного iнструменту, базову ставку або iндекс; на їхнiй основi оцiнюються змiни вартостi 

похiдних iнструментiв. Умовнi суми вiдображають обсяг операцiй, якi не завершено на кiнець року, i не 
вiдображають кредитний ризик. 31.03.2018 р. 31.12.2017 р. Умовна сума Умовна сума Умовна сума Умовна 

сума Активи Зобов’язання Форварднi контракти 113 332 168 – 107 220 2 324 – Валютнi свопи усього: 42 
689 74 – 43 320 – 224 в тому числi Купiвля гривнi за золото – – – – – – Купiвля доларiв США за гривню – – 
– – – Продаж євро за гривнi 42 689 74 – 43 320 – 224 Усього похiднi активи/(зобов’язання) 242 – 2 324 224 
Станом на 31 березня 2018 року Банк має зобов’язання з продажу цiнних паперiв, котрi будуть реалiзованi 
згiдно форвардних контрактiв , якi не забезпеченi базовим активом , в сумi 27 810тис. грн. (2017 р.: 57 920 
тис. грн.). Станом на 31 березня 2018 та 31 грудня 2017 рокiв Банк має позицiї за такими видами похiдних 
фiнансових iнструментiв: Форварди Форварднi договори являють собою договiрнi угоди на купiвлю або 

продаж певного фiнансового iнструменту за вказаною цiною i на зазначену дату в майбутньому. Станом на 
31 березня 2018 та 2017 року, форварднi контракти представленi контрактами на продаж iноземної валюти 

(доларiв США) та на продаж облiгацiй внутрiшньої державної позики, що випущенi Мiнiстерством 
Фiнансiв України, деномiнованих в доларах США. Свопи Свопи являють собою договiрнi угоди мiж двома 

сторонами про обмiн потоками платежiв через певний промiжок часу на основi умовних сум та курсу 
iноземних валют, зазначеного в договорi.  
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8. Кредити клiєнтам Кредити клiєнтам включають: 31.03.2018 р. 31.12.2017 р. Кредити юридичним особам 
2 394 188 2 537 626 Споживчi кредити 57 029 100 702 Iпотечне житлове кредитування 102 247 55 453 

Усього кредити клiєнтам 2 553 464 2 693 781 Мiнус – Резерв пiд зменшення корисностi (326 761) (361 879) 
Кредити клiєнтам 2 226 703 2 331 902 Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв клiєнтам Узгодження 

резерву пiд зменшення корисностi кредитiв клiєнтам за категорiями є таким: Кредити юридичним особам 
Споживчi кредити Iпотечне кредитування Усього На 1 сiчня 2018 року 280 265 41 188 40 426 361 879 

Перекласифiковано у зв'язку з запровадженням МСФЗ 9 9 486 – – 9 486 Нараховано за рiк (47 226) 7 142 3 
164 (36 920) Списано за рiк як безнадiйну заборгованiсть – – – – Курсова рiзниця (4 666) (1 037) (1 981) (7 

684) На 31 березня 2018 року 237 859 47 293 41 609 326 761 Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй 
основi 237 859 21 134 41 103 300 096 Зменшення корисностi на сукупнiй основi 26 159 506 26 665 237 859 
47 293 41 609 326 761 Загальна сума кредитiв, знецiнених на iндивiдуальнiй основi, до вирахування суми 
резерву пiд зменшення корисностi таких активiв 1 094 778 22 242 48 788 1 165 808 Кредити юридичним 



особам Споживчi кредити Iпотечне кредитування Усього На 1 сiчня 2017 року 95 048 19 640 41 147 155 835 
Нараховано /(розформовано) за квартал 17 719 16 4 451 22 186 Списано за квартал як безнадiйну 

заборгованiсть - - (166) (166) Курсова рiзниця (261) (141) (314) (716) На 31 березня 2017 року 112 506 19 
515 45 118 177 139 Зменшення корисностi на iндивiдуальнiй основi 112 453 18 340 45 012 175 805 

Зменшення корисностi на сукупнiй основi 53 1 175 106 1 334 112 506 19 515 45 118 177 139 Загальна сума 
кредитiв, резерв пiд зменшення корисностi яких визначено на iндивiдуальнiй основi, до вирахування суми 

резерву пiд зменшення корисностi таких активiв 533 076 19 684 52 202 604 962 Концентрацiя кредитiв 
клiєнтам Станом на 31 березня 2018 року Банк мав концентрацiю кредитiв у сумi 1 900 615 тис. грн., 

наданих десятьом найбiльшим позичальникам (74% загального кредитного портфелю) (2017 р.: 1 738 434 
тис. грн. або 79% загального кредитного портфелю). Станом на 31 березня 2018 року пiд цi кредити було 

створено резерв у розмiрi 188 308 тис. грн. (2017 р.: 99 661 тис. грн.).  
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9. Цiннi папери, наявнi для продажу Цiннi папери, наявнi для продажу, включають: 31.03.2018 р. 31.12.2017 
р. ОВДП 210 035 165 322 Депозитнi сертифiкати, емiтованi НБУ 902 509 842 681 Корпоративнi облiгацiї 63 
368 63 367 Корпоративнi акцiї та частки 10 951 10 951 Переоцiнка iнструментiв капiталу,що облiковуються 

через iнший сукупний дохiд (10 951) – Мiнус – Резерв пiд зменшення корисностi (63 368) (74 318) Цiннi 
папери, наявнi для продажу 1 112 544 1 008 003 Станом на 31 грудня 2017р., довгостроковий i 

короткостроковий сувереннi рейтинги України присвоєних рейтинговою агенцiєю Standard & Poor’s 
встановленi на рiвнi B- /B, прогноз "стабiльний" ( в 2016р.: B-). Динамiка змiн у резервах пiд зменшення 
корисностi за корпоративними облiгацiями, акцiями та частками у портфелi цiнних паперiв, наявних для 

продажу, була такою: 31.03.2018 р. 31.03.2017 р. На 1 сiчня 74 318 2 945 Нараховано/(розформовано) за рiк 
1 3 202 Визнання уцiнки за цiними паперами, в наслiдок застосування МСФЗ 9 (10 951) – Списано – – На 

31 березня 63 368 6 147 Станом на 31 березня 2018 року в портфелi ЦП наявних для продажу 
облiковувались акцiї на суму 2 925 тис. грн. та частки на суму 8 026 тис. грн. (2017р.: акцiї на суму 2 925 

тис. грн. та частки на суму 8 026 тис. грн.)  
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10. Iнвестицiйна нерухомiсть Iнвестицiйна нерухомiсть Вартiсть 1 сiчня 2018 року 209 368 Капiтальнi 
iнвестицiї - Надходження з основних засобiв (Примiтка 14) 528 Переведення до основних засобiв (Примiтка 

14) (2 899) Надходження з iнших активiв - Вибуття (продаж) (5 015) 31 березня 2018 року 201 982 
Накопичена амортизацiя 1 сiчня 2018 року (62 111) Нараховано за рiк (842) Надходження з основних 

засобiв (Примiтка 11) (269) Переведення до основних засобiв (Примiтка 11) 566 Зменшення корисностi - 
Вiдновлення корисностi - Вибуття (продаж) 1 666 31 березня 2018 року (60 990) Чиста балансова вартiсть 
на 31 березня 2018 року 140 992 Iнвестицiйна нерухомiсть Вартiсть 1 сiчня 2017 року 198 452 Капiтальнi 

iнвестицiї - Надходження з основних засобiв (Примiтка 11) 29 274 Надходження з iнших активiв - Вибуття 
(продаж) (18 358) 31 грудня 2017 року 209 368 Накопичена амортизацiя 1 сiчня 2017 року (30 241) 

Нараховано за рiк (3 649) Надходження з основних засобiв (Примiтка 11) (27 760) Зменшення корисностi (3 
237) Вiдновлення корисностi - Вибуття (продаж) 2 776 31 грудня 2017 року (62 111) Чиста балансова 

вартiсть на 31 грудня 2017 року 147 257 Банк вважає, що справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi 
станом на 31 березня 2018 року та 31 грудня 2017 року суттєво не вiдрiзняється вiд балансової вартостi. У 
2017 роцi Банк вiдобразив зменшення корисностi iнвестицiйної нерухомостi в м.Севастополь, Крим , що 

знаходиться у власностi Банку на суму 3 237 тис. грн. На 31 березня 2018 року вартiсть iнвестицiйної 
нерухомостi, стосовно якої є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та 

розпорядження складає 372 тис. грн. Дарницьким районним судом м. Києва накладений арешт на квартиру 
№292 в будинку №43 по вул. А. Ахматової в м. Києвi.  
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11. Основнi засоби Земельнi дiлянки Будiвлi Комп’ютери та офiсне обладнання Транспортнi засоби Меблi 
та iнвентар Незавершене будiв-ництво Усього Вартiсть 1 сiчня 2018 року 6 138 275 130 620 64 767 99 320 

20 631 453 619 Надходження за рахунок купiвлi в звiтному роцi – – 367 – 1 067 91 1 525 Повернення 
iнвестицiйної нерухомостi до власних основних засобiв( Примiтка 10) – 2 899 – – – – 2 899 Введення в 

експлуатацiю та полiпшення об'єктiв, що були на початок року на рахунках незавершеного будiвництва – – 
– – – – – Вибуття/списання – – – – – (194) (194) Продаж – – – (586) (730) – (1 316) Переведено до 

iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) – (528) – – – – (528) Переведено до iнших активiв – – – – – – – 31 
березня 2018 року 6 140 646 130 987 64 181 99 657 20 528 456 005 Накопичена амортизацiя 1 сiчня 2018 

року (49 930) (117 374) (51 414) (84 318) – (303 036) Нараховано за рiк – (609) (844) (1 604) (1 545) – (4 602) 
Знос повернутої iнвестицiйної нерухомостi до власних основних засобiв( Примiтка 10) – (566) – – – – (566) 

Зменшення корисностi – – – – – – – Вiдновлення корисностi – – – – – – - Вибуття/списання – – – – – – – 
Продаж – – – 586 718 – 1 304 Знос об’єктiв, переведених до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) – 269 

– – – – 269 31 березня 2018 року (50 836) (118 218) (52 432) (85 145) – (306 631) Залишкова вартiсть 31 
грудня 2017 року 6 88 345 13 246 13 353 15 002 20 631 150 583 31 березня 2018 року 6 89 810 12 769 11 749 



14 512 20 528 149 374 Земельнi дiлянки Будiвлi Комп’ютери та офiсне обладнання Транспортнi засоби 
Меблi та iнвентар Незавершене будiв-ництво Усього Вартiсть 1 сiчня 2017 року – 137 503 47 530 13 120 57 
360 22 490 278 003 Надходження шляхом приєднання АБ «Експрес-Банк» 6 32 301 83 045 57 927 40 867 214 
146 Надходження за рахунок купiвлi в звiтному роцi – 221 4 658 – 3 750 376 9 005 Введення в експлуатацiю 
та полiпшення об'єктiв, що були на початок року на рахунках незавершеного будiвництва – – 400 – 45 – 445 
Вибуття/списання – – (5 009) – (2 240) (445) (7 694) Продаж – (2 476) (4) (6 280) (462) – (9 222) Переведено 
до iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) – (29 274) – – – – (29 274) Переведено до активiв на продаж – – 
– – – – – Переведено до нематерiальних активiв (Примiтка 12) – – – – – (1 786) (1 786) Переведено до iнших 

активiв – – – – – (4) (4) 31 грудня 2017 року 6 138 275 130 620 64 767 99 320 20 631 453 619 Накопичена 
амортизацiя 1 сiчня 2017 року – (58 653) (43 258) (12 079) (52 812) – (166 802) Надходження шляхом 

приєднання АБ «Експрес-Банк» – (17 513) (77 401) (44 718) (32 118) – (171 750) Нараховано за рiк – (2 112) 
(1 726) (302) (2 014) – (6 154) Зменшення корисностi – – – – (30) – (30) Вiдновлення корисностi – – – – – – - 
Вибуття/списання – – 5 007 – 2 236 – 7 243 Продаж – 588 4 5 685 420 – 6 697 Знос об’єктiв, переведених до 
iнвестицiйної нерухомостi (Примiтка 10) – 27 760 – – – – 27760 31 грудня 2017 року (49 930) (117 374) (51 
414) (84 318) – (303 036) Залишкова вартiсть 31 грудня 2016 року – 78 850 4 272 1 041 4 548 22 490 111 201 
31 грудня 2017 року 6 88 345 13 246 13 353 15 002 20 631 150 583 Станом на 31 березня 2018 та 2017 рокiв 

основних засобiв, переданих у заставу та стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо 
володiння, користування та розпорядження Банк не мав. Залишкова вартiсть виробничих основних засобiв, 
що тимчасово не використовуються на 31 березня 2018 р. складає 2 963 тис. грн. (2017р.: 3 059 тис. грн.).  
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12. Нематерiальнi активи Рух нематерiальних активiв був наступним: Програмне забезпечення та лiцензiї 
Капiтальнi iнвестицiї за не введеними в експлуатацiю нематерiальними активами Усього Вартiсть 1 сiчня 

2018 року 40 367 7 742 48 109 Надходження за рахунок купiвлi в поточному роцi 1 108 474 1 582 
Переведення з капiтальних iнвестицiй 886 (886) - Переведено до програмного забезпечення та лiцензiй - - - 

Вибуття (списання) - - - 31 березня 2018 року 42 361 7 330 49 691 Накопичена амортизацiя 1 сiчня 2018 
року (22 684) – (22 684) Нараховано за рiк (651) – (651) Вибуття (списання) – – – 31 березня 2018 року (23 

335) – (23 335) Залишкова вартiсть – 31 грудня 2017 року 17 683 7 742 25 425 31 березня 2018 року 19 026 7 
330 26 356 Програмне забезпечення та лiцензiї Капiтальнi iнвестицiї за не введеними в експлуатацiю 
нематерiальними активами Усього Вартiсть 1 сiчня 2017 року 21 615 – 21 615 Надходження шляхом 

приєднання АБ «Експрес-Банк» 14 943 – 14 943 Надходження за рахунок купiвлi в поточному роцi 5 527 6 
193 11 720 Переведення з основних засобiв (Примiтка 11) – 1 786 1 786 Переведено до програмного 

забезпечення та лiцензiй 237 (237) - Вибуття (списання) (1 955) - (1 955) 31 грудня 2017 року 40 367 7 742 
48 109 Накопичена амортизацiя 1 сiчня 2017 року (14 894) – (14 894) Надходження шляхом приєднання АБ 

«Експрес-Банк» (7 919) – (7 919) Нараховано за рiк (1 826) – (1 826) Вибуття (списання) 1 955 – 1 955 31 
грудня 2017 року (22 684) – (22 684) Залишкова вартiсть – 31 грудня 2016 року 6 721 – 6 721 31 грудня 2017 

року 17 683 7 742 25 425  
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13. Оподаткування Витрати з податку на прибуток включають: 31.03.2018 р. 31.12.2017 р. Поточнi витрати 
з податку на прибуток, в т.ч. 1 846 106 По АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» на балансi АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» – 
106 Нарахування/(кредит) iз вiдстроченого податку – виникнення та сторнування тимчасових рiзниць – 1 

325 По АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» – 1 480 По АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» на балансi АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» – (155) Витрати/( пiльга) з податку на прибуток 1 846 1 431 Ставка податку на 

прибуток для банкiв склала 18% на кiнець 31.03.2018 та 2017 рокiв. Ефективна ставка податку 
вiдрiзняється вiд ставки, встановленої законом. Погодженiсть витрат по податку на прибуток з фактичними 
витратами базується на встановленiй законодавством ставцi, як подано нижче: 31.03.2018 р. 31.12.2017 р. 

Прибуток до оподаткування 7 899 (25 055) Нормативна ставка податку 18% 18% Витрати / 
Теоретична(пiльга) з податку на прибуток при застосуваннi нормативної ставки 1 422 _  
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14. Iншi види зменшення корисностi та резерви Нижче представлено рух резерву пiд зменшення корисностi 
iнших активiв: Iншi фiнансовi активи Iншi нефiнансовi активи Усього 1 сiчня 2017 року 2 006 827 2 833 

Збiльшення за рахунок приєднання АБ «Експрес-Банк» – 2 299 2 299 Нарахування, в т.ч. курсовi рiзницi 6 
730 (255) 6 475 Списання як безнадiйну заборгованiсть (8) (2) (10) 31 грудня 2017 року 8 728 2 869 11 597 

Нарахування, в т.ч. курсовi рiзницi (1 216) 5 617 4 401 Списання як безнадiйну заборгованiсть – – – 31 
березня 2018 року 7 512 8 486 15 998 Резерв пiд зменшення корисностi активiв вираховується з балансової 
вартостi вiдповiдних активiв. Курсовi рiзницi у складi суми нарахування резерву пiд зменшення корисностi 

та iнших резервiв за 3 мiсяцi 2018 року складають 39 тис. грн. (2017 р.: 94 тис. грн.).  
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15. Iншi активи та зобов’язання Iншi активи включають: 31.03.2018 р. 31.12.2017 р. Iншi фiнансовi активи 
Розрахунки з клiєнтами 13 706 13 773 Нарахованi доходи 11 079 10 347 24 785 24 120 Мiнус – резерв пiд 
зменшення корисностi iнших фiнансових активiв (Примiтка 14) (7 512) (8 728) Iншi не фiнансовi активи 



Авансовi платежi за активи та послуги 11 273 9 150 Витрати майбутнiх перiодiв 5 353 6 174 Нестачi та iншi 
нарахування на працiвникiв банку 1 846 1 847 Заставне майно, що перейшло у власнiсть заставодержателя 

1 844 15 301 Матерiали 1 070 1 064 Податки до вiдшкодування, крiм податку на прибуток 843 595 Iнше 42 3 
22 271 34 134 Мiнус – резерв пiд зменшення корисностi iнших не фiнансових активiв (Примiтка 14) (8 486) 
(2 869) Iншi активи 31 058 46 657 Iншi зобов’язання включають: Iншi фiнансовi зобов’язання 31.03.2018 р. 

31.12.2017 р. Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 57 204 10 084 Кредиторська 
заборгованiсть за операцiями з клiєнтами по операцiям з пластиковими картками 15 715 8 568 Дивiденди до 

сплати 4 658 4 658 Нарахованi витрати 1 930 8 281 Резерв за кредитними зобов’язаннями 155 9 
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з iншими фiнансовими iнструментами 38 19 79 700 31 619 Iншi 

не фiнансовi зобов’язання Нарахування за невикористаними вiдпустками 11 913 8 268 Кредиторська 
заборгованiсть зi сплати податкiв, крiм податку на прибуток 8 257 7 740 Iнше 5 527 3 242 Доходи майбутнiх 

перiодiв 2 238 2 206 27 935 21 456 Iншi зобов’язання 107 635 53 075  
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16. Кошти кредитних установ Кошти кредитних установ включають: 31.03.2018 р. 31.12.2017 р. Поточнi 
рахунки 11 275 9 316 Строковi депозити та кредити – – Гарантiйнi депозити 103 9 855 Кошти кредитних 

установ 11 378 19 171  
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17. Власний капiтал Рух випущених i повнiстю сплачених та зареєстрованих акцiй Банку був таким: 
Кiлькiсть простих акцiй (штук) Номiнальна вартiсть Усього 31 грудня 2017 року 184 741 050 607 798 607 

798 31 березня 2018 року 260 354 350 856 566 856 566 Протягом 1 кварталу 2018 р. вiдбулись наступнi 
суттєвi подiї Вiдповiдно до вимог чинного законодавства та отриманого (вх.6027 вiд 27.12.2017) 

тимчасового свiдоцтва про реєстрацiю випуску простих iменних акцiй (за реєстрацiйним номером 
№116/1/2017-Т з датою реєстрацiї 22.12.2017) на загальну кiлькiсть 75 613 300 (сiмдесят п’ять мiльйонiв 

шiстсот тринадцять тисяч триста) штук, номiнальною вартiстю 3,29 грн. за 1 акцiю, загальною 
номiнальною вартiстю 248 767 757,00 грн. (двiстi сорок вiсiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят сiм тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) грн. АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», як Банк-правонаступник АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» – здiйснив 
конвертацiю акцiй у Центральному депозитарiї ( лист ПАТ «НДУ» вх.6027 вiд 15.01.2018 ). 14.02.2018 
вiдбулись спiльнi загальнi збори учасникiв/акцiонерiв АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» та АБ «ЕКСПРЕС-

БАНК» (Банкiв – учасникiв реорганiзацiї ) де прийняте рiшення щодо затвердження нової редакцiї Статуту 
АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», як Банку – правонаступника. Нова редакцiя статуту передбачає новий розмiр 
статутного капiталу у сумi 856 565 811 грн.50 коп. (вiсiмсот п’ятдесят шiсть мiльйонiв п’ятсот шiстдесят 

п’ять тисяч вiсiмсот одинадцять) гривень 50 копiйок, який у порiвняннi з попереднiм значенням 
збiльшений на розмiр статутного капiталу АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». 07.03.2018 Нацiональний банк України 

погодив нову редакцiю Статуту АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у якiй зазначено про правонаступництво у 
зв’язку iз реорганiзацiєю АБ «ЕКСПРЕС-БАНК» шляхом приєднання до АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, змiну 

мiсцезнаходження з 69037, Україна, Запорiзька область, мiсто Запорiжжя, вулиця Незалежної України, 
будинок 39 Д на 01133,Україна, мiсто Київ, вулиця Генерала Алмазова, будинок 18/7 , збiльшення 

статутного капiталу на 248767757,00 грн. до загального розмiру 856565811,50 грн. 23.03.2018 вiдбулась 
державна реєстрацiя Статуту банку АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» у новiй редакцiї. 30.03.2018 АКБ 

«IНДУСТРIАЛБАНК» отримав вiд Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку постiйне 
свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй № 116/1/2017 з датою реєстрацiї 22.12.2017, датою видачi 

29.03.2018. Станом на 31 березня 2018 р. в облiку АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» вiдображено: - загальний 
розмiр зареєстрованого статутного капiталу 856 566тис.грн.. Станом на 31 грудня 2017 р. в облiку АКБ 

«IНДУСТРIАЛБАНК» вiдображено: - загальний розмiр зареєстрованого статутного капiталу 607 798 тис. 
грн., - загальний розмiр незареєстрованого статутного капiталу 248 768 тис. грн., що дорiвнює розмiру 

статутного капiталу АБ «ЕКСПРЕС-БАНК». Протягом звiтного перiоду та 2017 рокiв АКБ 
«IНДУСТРIАЛБАНК» не оголошував та не сплачував дивiденди. Резерв переоцiнки Даний резерв 

вiдображує змiни справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу. Додатковий сплачений капiтал 
Додатковий сплачений капiтал Банку включає в себе суму емiсiйних рiзниць, що виникли пiд час 

об’єднання з АКБ «МТ-Банк» у 2005 роцi. Резервнi та iншi фонди У вiдповiдностi до Закону України «Про 
банки та банкiвську дiяльнiсть» банки зобов’язанi формувати резервний фонд на покриття непередбачених 
збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов’язаннях. Розмiр вiдрахувань до резервного фонду 
має бути не менше 5% вiд прибутку банку до досягнення ними 25% розмiру регулятивного капiталу банку, 

розрахованого у вiдповiдностi до вимог НБУ.  
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18. Договiрнi та умовнi зобов’язання Керiвництво вважає, що: - кiнцеве зобов’язання, що випливає з 
судових позовiв та претензiй не буде мати суттєвий негативний вплив на фiнансовий стан або результати 

майбутнiх операцiй Банку; - Банк нарахував та сплатив усi належнi податки та збори. Станом на 31 березня 
2018 р. договiрнi та умовнi фiнансовi зобов’язання Банку включали:: 31.03.2018 р. 31.12.2017 р. 



Зобов’язання Банку з кредитування Аваль векселiв 10 728 14 543 Гарантiї 21 676 54 173 Всього 32 404 68 
716 Зобов’язання з операцiйної оренди Не пiзнiше 1 року 15 004 15 249 Пiзнiше 1 року але не пiзнiше 5 
рокiв 11 007 10742 Пiзнiше 5 рокiв 258 310 Всього 26 269 26 301 Договiрнi та умовнi зобов’язання (до 

вирахування застави) 58 518 95 017 Мiнус – грошовi кошти в заставi пiд акредитиви i гарантiї (199) (10 123) 
Договiрнi та умовнi зобов’язання 58 319 84 894 Банк вимагає забезпечення для пiдтримки кредитних 

фiнансових iнструментiв, коли це вважається потрiбним. Забезпечення можуть включати депозити, якi 
утримуються Банком, цiннi папери урядiв та основних мiжнародних органiзацiй та iншi активи.  
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19. Чистi комiсiйнi доходи Чистi комiсiйнi доходи включають: 2018 за 3 мiсяцi 2018 з початку року 2017 за 
3 мiсяцi 2017 з початку року Розрахунково-касове обслуговування 42 451 42 451 8 317 8 317 Комiсiї за 

операцiями на валютному ринку та ринку банкiвських металiв для клiєнтiв 4 083 4 083 733 733 
Позабалансовi операцiї 362 362 326 326 Комiсiї за обслуговування кредитiв 106 106 127 127 Iншi комiсiї 

710 710 4 4 Комiсiйнi доходи 47 712 47 712 9 507 9 507 Операцiї з мiжнародними платiжними системами (3 
841) (3 841) (2 170) (2 170) Розрахунково-касове обслуговування (2 849) (2 849) (1 457) (1 457) Iншi комiсiї 
(88) (88) (74) (74) Комiсiйнi витрати (6 778) (6 778) (3 701) (3 701) Чистi комiсiйнi доходи 40 934 40 934 5 

806 5 806  
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20. Iншi доходи 2018 за 3 мiсяцi 2018 з початку року 2017 за 3 мiсяцi 2017 з початку року Позитивний 
результат вiд вибуття iнвестицiйної нерухомостi 2 723 2 723 - - Операцiйна оренда 2 415 2 415 2 581 2 581 
Позитивний результат вiд вибуття заставного майна 1 795 1 795 Оренда сейфiв - - 450 450 Прибуток вiд 

продажу основних засобiв 970 970 1 707 1 707 Повернення ранiше списаної безнадiйної заборгованостi за 
кредитами 891 891 247 247 Штрафи отриманi 475 475 16 16 Дохiд вiд наданих консультацiйних послуг 56 

56 - - Дохiд вiд припинення визнання фiнансового зобов’язання 16 16 - - Перерахунок вiдсоткiв при 
достроковому розiрваннi депозитного договору 3 3 1 1 Iнше 472 472 310 310 Усього iншi доходи 9 816 9 

816 5 312 5 312  
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21. Витрати на персонал та iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати Заробiтна плата та iншi виплати 
працiвникам, а також iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати включають: 2018 за 3 мiсяцi 2018 з 

початку року 2017 за 3 мiсяцi 2017 з початку року Заробiтна плата та iншi виплати працiвникам 47 394 47 
394 16 081 16 081 Витрати на соцiальне страхування 9 846 9 846 3 314 3 314 Витрати на персонал 57 240 57 

240 19 395 19 395 Юридичнi, страховi та консультацiйнi послуги 20 939 20 939 792 792 Оренда та 
утримання примiщень 10 143 10 143 3 497 3 497 Витрати на ремонт та обслуговування 7 502 7 502 3 028 3 

028 Офiснi витрати 6 415 6 415 1 054 1 054 Охорона 3 435 3 435 1 275 1 275 Вiдрахування до Фонду 
гарантування вкладiв фiзичних осiб 3 178 3 178 3 456 3 456 Операцiйнi податки 2 748 2 748 2 759 2 759 
Обробка даних 1 403 1 403 1 000 1 000 Послуги зв'язку 1 052 1 052 373 373 Витрати на вiдрядження i 

супутнi витрати 600 600 394 394 Благодiйна дiяльнiсть 420 420 260 260 Витрати на маркетинг та рекламу 
258 258 168 168 Iнше 2 926 2 926 1 000 1 000 Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати 61 019 61 019 19 

056 19 056  
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22. Чистий прибуток на одну акцiю Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцiю складає: 31.03.2018 р. 
31.12.2017 р. Прибуток, що належить власникам простих акцiй банку 6 053 (26 486) Середньорiчна 

кiлькiсть простих акцiй в обiгу (шт.) 260 354 350 191 042 158 Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцiю (грн.) 0,02 (0,14)  
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23. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Процедури оцiнки справедливої вартостi Правлiння 
Банку шляхом затвердження вiдповiдних внутрiшнiх положень визначає полiтику та процедури переоцiнки 
як для перiодичної переоцiнки справедливої вартостi, як у випадку цiнних паперiв, наявних для продажу, та 

похiдних фiнансових iнструментiв, що не котируються, iнвестицiйної нерухомостi та будiвель, а також 
активiв, утримуваних для продажу. Для виявлення ознак знецiнення наприкiнцi кожного року на пiдставi 

наказу керiвника Банку незалежним оцiнювачем здiйснюється оцiнка iнвестицiйної нерухомостi та 
основних засобiв (будiвель). У разi намiрiв продажу нерухомостi проводиться одноразова незалежна оцiнка 

майна, на пiдставi якої щодо такого продажу приймається рiшення Правлiнням Банку за погодженням зi 
Спостережною Радою Банку. У число критерiїв, якi визначають вибiр оцiнювача, входять знання ринку, 

репутацiя, незалежнiсть та дотримання професiйних стандартiв. На кожну звiтну дату пiдроздiл, який 
проводить операцiї з цiнними паперами, проводить розрахунок справедливої вартостi цiнних паперiв, 

наявних для продажу, та похiдних фiнансових iнструментiв, що не котируються. Для розрахунку 
справедливої вартостi використовуються котирування або моделi, якi включають данi, що спостерiгаються 
на ринках. Iєрархiя джерел справедливої вартостi З метою розкриття iнформацiї про справедливу вартiсть 

Банк визначив класи активiв i зобов’язань на пiдставi природи, характеристик i ризикiв по активу або 
зобов’язанню, а також рiвень iєрархiї джерел справедливої вартостi. За станом на 31 березня 2018 р. Дата 



оцiнки Оцiнка справедливої вартостi з використанням Котирувань на активних ринках (Рiвень 1) Значних 
спостережуваних вхiдних даних (Рiвень 2) Неспостере-жуваних вхiдних даних (Рiвень 3) Всього Активи, 
що оцiнюються за справедливою вартiстю Похiднi фiнансовi активи 31.03.2018 – 242 – 242 Цiннi папери, 

наявнi для продажу: ОВДП 31.03.2018 – 210 035 – 210 035 Депозитнi сертифiкати, емiтованi НБУ 
31.03.2018 – 902 509 – 902 509 Корпоративнi акцiї 31.03.2018 – – – – – 1 112 786 – 1 112 786 Активи, 

справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти 31.03.2018 – 602 256 – 602 256 
Кошти в кредитних установах 31.03.2018 – 3 660 – 3 660 Кредити клiєнтам 31.03.2018 – 1 360 991 865 712 2 

226 703 – 1 966 907 865 712 2 832 619 Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається Кошти 
кредитних установ 31.03.2018 – 11 378 – 11 378 Кошти клiєнтiв 31.03.2018 – 2 951 945 – 2 951 945 Iншi 
залученi кошти 31.03.2018 – 1 616 – 1 616 – 2 964 939 – 2 964 939 За станом на 31 грудня 2017 р. Дата 

оцiнки Оцiнка справедливої вартостi з використанням Котирувань на активних ринках (Рiвень 1) Значних 
спостережуваних вхiдних даних (Рiвень 2) Неспостере-жуваних вхiдних даних (Рiвень 3) Всього Активи, 

що оцiнюються за справедливою вартiстю Похiднi фiнансовi активи 31.12.2017 – 2 324 – 2 324 Цiннi 
папери, наявнi для продажу: ОВДП 31.12.2017 – 165 322 – 165 322 Депозитнi сертифiкати, емiтованi НБУ 

31.12.2017 – 842 681 – 842 681 Корпоративнi акцiї 31.12.2017 – – - – – 1 010 327 - 1 010 327 Активи, 
справедлива вартiсть яких розкривається Грошовi кошти та їх еквiваленти 31.12.2017 – 570 632 – 570 632 

Кошти в кредитних установах 31.12.2017 – 9 965 – 9 965 Кредити клiєнтам 31.12.2017 – 1 437 822 894 080 2 
331 902 – 2 018 419 894 080 2 912 499 Зобов’язання, справедлива вартiсть яких розкривається Кошти 

кредитних установ 31.12.2017 – 19 171 – 19 171 Кошти клiєнтiв 31.12.2017 – 2 991 635 – 2 991 635 Iншi 
залученi кошти 31.12.2017 – 1 668 – 1 668 – 3 012 474 – 3 012 474 Нижче наводиться порiвняння балансової 
вартостi та справедливої вартостi в розрiзi класiв фiнансових iнструментiв Банку, якi не вiдображаються за 

справедливою вартiстю в звiтi про фiнансовий стан. У таблицi не наводяться значення справедливої 
вартостi не фiнансових активiв та не фiнансових зобов’язань 31 березня 2018 р. 31 грудня 2017 р. 

Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Фiнансовi активи 
Грошовi кошти та їх еквiваленти 602 256 602 256 570 632 570 632 Кошти в кредитних установах 3 660 3 660 

9 965 9 965 Кредити клiєнтам 2 226 703 2 226 703 2 331 902 2 331 902 Фiнансовi зобов’язання Кошти 
кредитних установ 11 378 11 378 19 171 19 171 Кошти клiєнтiв 2 951 945 2 951 945 2 991 635 2 991 635 Iншi 

залученi кошти 1 616 1 616 1 668 1 668 Методики оцiнки та припущення Нижче описано методики та 
припущення, використанi при визначеннi справедливої вартостi тих фiнансових iнструментiв, якi не 
вiдображенi в цiй фiнансовiй звiтностi за справедливою вартiстю. Активи, справедлива вартiсть яких 

наближається до балансової вартостi Припускається, що балансова вартiсть лiквiдних або 
короткострокових фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань приблизно дорiвнює справедливiй 

вартостi. Таке припущення застосовується також до депозитiв на вимогу, ощадних депозитiв без 
визначеного строку погашення та фiнансових iнструментiв з плаваючою процентною ставкою. 
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24. Операцiї зi зв’язаними сторонами У вiдповiдностi до МСБО (IAS) 24 «Розкриття iнформацiї про 
зв’язанi сторони», зв’язаними вважаються сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у 

значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого 
випадку вiдносин зi зв’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична 

форма. Зв’язанi сторони можуть проводити операцiї, якi не проводились би мiж незв’язаними сторонами. 
Умови таких операцiй можуть вiдрiзнятись вiд умов операцiй мiж незв’язаними сторонами. Протягом 2017 
року Керiвництвом Банку було переглянуто та доповнено загальний перелiк пов’язаних осiб i ця змiна мала 

вплив на розкриття iнформацiї стосовно операцiй з iншими пов’язаними особами за 1 квартал 2017 року, 
переглянутi суми по яких приведено нижче. Статтi цiєї примiтки були оновленi та додатково розкритi 

Банком у вiдповiдностi до презентацiї операцiй з пов’язаними особами станом на та за перiод, що 
закiнчився 31 березня 2017 року. Операцiї з пов’язаними особами, що пiдпадають пiд критерiї визнання 

згiдно МСБО 24 Обсяги операцiй, залишки за операцiями зi зв’язаними сторонами на 31.03.2018 та 
вiдповiднi суми доходiв i витрат на 31.03. 2017 були такими: 31.03.2018 р. 31.03.2017 р. Акцiонери 

Ключовий управлiнсь-кий персонал Компанiї пiд спiльним контролем Акцiонери Ключовий управлiнсь-
кий персонал Компанiї пiд спiльним контролем Непогашенi кредити та кошти в кредитних установах 

станом на 1 сiчня, загальна вартiсть 61 357 34 143 227 3 520 – 370 705 Кредити, наданi протягом кварталу 7 
074 961 93 883 8 901 31 70 260 Кредити, погашенi протягом кварталу (3 759) (799) (47 006) (152) (31) (217 
484) Непогашенi кредити та кошти в кредитних установах станом на 31 березня, загальна вартiсть 64 672 
196 190 104 12 269 – 223 481 Мiнус: резерв пiд зменшення корисностi станом на 31 березня (2 626) (8) (31 
699) – – (8 632) Непогашенi кредити та кошти в кредитних установах станом на 31 березня, чиста вартiсть 
62 046 188 158 405 12 269 – 214 849 Депозити та кошти кредитних установ станом на 1 сiчня 310 521 2 646 
59 013 344 087 21 994 94 485 Депозити, отриманi протягом кварталу 35 611 203 27 221 153 063 2 409 28 217 
Депозити, виплаченi протягом кварталу (53 361) (776) (40 922) (151 317) (2 826) (58 725) Депозити та кошти 



кредитних установ станом на 31 березня 292 771 2 073 45 312 345 834 21 577 63 977 Поточнi рахунки 
клiєнтiв та рахунки iнших кредитних установ на 31 березня 46 005 1 086 17 416 30 237 6 781 51 093 Станом 

на 31 березня 2018 року Банк має форварднi контракти, укладенi з пов’язаними особами, на суму 12 345 
тис. грн. (1 квартал 2017 р.: 49 300 тис. грн.) . Контрактна вiдсоткова ставка за кредитами, наданими 
юридичним особам, якi є пов'язаними особами Банку, знаходиться в дiапазонi 18-23% у нацiональнiй 

валютi. Середня контрактна вiдсоткова ставка за кредитами в нацiональнiй валютi, наданими фiзичним 
особам, якi є пов'язаними сторонами Банку, становить 26,6%. За депозитами, отриманими вiд пов'язаних 
сторiн, дiапазон ставок є наступним: % Валюта Юридичнi особи Фiзичнi особи UAH 12-14 13,5-16 USD 
2,5-6,5 1,0-7 EUR 2,25 7,0 XAU 0,75-0,85 - Доходи та витрати, що виникають вiд операцiй зi зв’язаними 
сторонами були наступними: 2018 2017 3 мiсяцi 3 мiсяцi Акцiонери Ключовий управ-лiнський персонал 
Компанiї пiд спiльним контролем Акцiонери Ключовий управ-лiнський персонал Компанiї пiд спiльним 

контролем Процентнi доходи вiд кредитiв 1 183 10 10 815 378 - 16 745 Процентнi витрати вiд депозитiв (4 
079) (20) (1 287) (4 711) (440) (2 624) Комiсiйнi доходи 12 8 1 900 6 10 207 Iншi доходи 7 – - 1 – 759 Курсовi 

(витрати)/доходи вiд переоцiнки депозитiв в iноземнiй валютi 17 267 133 4 291 (576) (139) 327 Комiсiйнi 
витрати - - (70) - - - Iншi операцiйнi та загальнi адмiнiстративнi витрати (240) - (2 801) (240) – (421) Ставки 
за активними та пасивними операцiями з пов’язаними особами вiдповiдають ставкам, що застосовуються 

Банком за вiдповiдними операцiями з iншими клiєнтами. Винагорода ключовому управлiнському 
персоналу включала наступне: 2018 за 3 мiсяцi 2017 за 3 мiсяцi Заробiтна плата та iншi короткостроковi 

виплати 2 491 2 024 Витрати на соцiальне страхування 396 328 Усього виплати ключовому управлiнському 
персоналу 2 887 2 352 Протягом звiтного перiоду керiвництвом Банку загальний перелiк пов’язаних осiб, 
крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством, не переглядався. Фактичнi змiни не мали впливу на 

розкриття iнформацiї стосовно операцiй з iншими пов’язаними особами у 2017 роцi. Протягом звiтного 
перiоду, як i на початок 2018 року, значення нормативу максимального розмiру кредитного ризику за 

операцiями з пов'язаними з Банком особами вiдповiдає вимогам чинного законодавства. Операцiї з 
пов’язаними особами, що не пiдпадають пiд критерiї визнання згiдно з МСБО 24, та були включенi до 

перелiку пов’язаних осiб згiдно з вимогами Постанови НБУ №315 Протягом 2015 року Нацiональний банк 
України прийняв нове положення про визначення пов'язаних iз Банком осiб, яке було затверджене 

Постановою НБУ №315 (далi - «Постанова №315»). У вiдповiдностi до даного положення НБУ має право 
при наявностi певних ознак визначити фiзичних та юридичних осiб такими, що є пов'язаними з Банком 
особами та вимагати вiд Банку подання iнформацiї та копiй документiв, потрiбних НБУ для прийняття 
рiшення про визначення фiзичних та юридичних осiб особами, пов’язаними з Банком. Примiтки вище 

пiдготовленi згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi МСБО 24 «Пов’язанi 
сторони». Критерiї визначення пов’язаних сторiн, передбаченi у МСБО 24, вiдмiннi вiд критерiїв 

визначення, передбачених Положенням НБУ № 315. Протягом 2016 року, у вiдповiдностi до вимог 
Постанови №315 до перелiку пов’язаних осiб Банку, складеного для регуляторних цiлей та поданого НБУ 
було внесено певнi змiни. Так, Банком до перелiку пов’язаних осiб Банку, складеного для регуляторних 

цiлей було включено три компанiї, якi, на думку керiвництва Банку, не пiдпадають пiд критерiї визначення 
пов’язаних осiб Банку згiдно МСБО 24. За двома компанiями Банк спiльно з клiєнтами продовжує 
працювати над пiдготуванням документiв щодо спростування ознак пов’язаностi, котрi дозволять 

виключити цi компанiї з перелiку пов’язаних осiб для регуляторних цiлей. Обсяги операцiй, залишки за 
операцiями з цими компанiями на 31 березня 2018р. та вiдповiднi суми доходiв i витрат за звiтний квартал 

2018 . та 2017 рокiв були такими: 31.03.2018 р. 31.03.2017 р. Непогашенi кредити станом на 1 сiчня, 
загальна вартiсть 133 132 245 759 Кредити, наданi протягом 3 мiсяцiв 23 738 16 689 Кредити, погашенi 

протягом 3 мiсяцiв (5 954) (21 452) Непогашенi кредити станом на 31 березня, загальна вартiсть 150 916 240 
996 Мiнус: резерв пiд зменшення корисностi станом на 31 березня (106 553) (56 188) Непогашенi кредити 
станом на 31 березня, чиста вартiсть 44 363 184 808 Депозити станом на 1 сiчня 10 10 Депозити, отриманi 

протягом 3 мiсяцiв - 4 259 Депозити, виплаченi протягом 3 мiсяцiв - (4 259) Депозити станом на 31 березня 
10 10 Поточнi рахунки на 31 березня 6 109 295 Доходи та витрати, що виникають вiд операцiй з цими 

компанiями були наступними: 2018 за 3 мiсяцi 2017 за 3 мiсяцi Процентнi доходи вiд кредитiв 4 526 11 707 
Процентнi витрати вiд депозитiв (21) (9) Комiсiйнi доходи 6 5 Iншi доходи - 996 Iншi операцiйнi витрати - 
(1 349) Крiм цього, станом на 31 березня 2018 та 31 березня 2017 рокiв, Банк надав кредити компанiям, якi 
були включенi до перелiку пов’язаних осiб Банку згiдно Постанови №315, однак по сутi це фiнансування 
було спрямоване на кредитування компанiй, якi не є пов’язаними з Банком. Станом на дату випуску цiєї 

фiнансової звiтностi Банком було зменшено суму кредитiв наданих даним компанiям та кредити було 
структуровано таким чином, що фiнансування було надане напряму компанiям, якi не є пов’язаними з 

Банком. Обсяги операцiй та залишки за операцiями з цими компанiями на 31 березня 2018р. та вiдповiднi 
суми доходiв i витрат за звiтний квартал 2018 та 2017рокiв були такими: 31.03.2018 р. 31.03.2017 р. 

Непогашенi кредити станом на 1 сiчня, загальна вартiсть – 287 675 Кредити, наданi протягом 3 мiсяцiв – 20 



956 Кредити, погашенi протягом 3 мiсяцiв – (308 631) Непогашенi кредити станом на 31 березня, загальна 
вартiсть – – Мiнус: резерв пiд зменшення корисностi станом на 31 березня – – Непогашенi кредити станом 
на 31 березня, чиста вартiсть – – Депозити станом на 1 сiчня – – Депозити, отриманi протягом 3 мiсяцiв – – 

Депозити, виплаченi протягом 3 мiсяцiв – – Депозити станом на 31 березня – – Поточнi рахунки на 31 
березня 60 339 Доходи та витрати, що виникають вiд операцiй з цими компанiями були наступними: 2018 
за 3 мiсяцi 2017 за 3 мiсяцi Процентнi доходи вiд кредитiв – 16 496 Процентнi витрати вiд депозитiв – – 

Комiсiйнi доходи 2 6 Iншi доходи – 7 Курсовi (витрати)/доходи вiд переоцiнки депозитiв в iноземнiй валютi 
– – Iншi операцiйнi витрати (19) (45) Iнформацiя у таблицях вище була пiдготовлена вiдповiдно до вимог 

Постанови №315  
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25. Подiї пiсля звiтної дати Станом на дату випуску звiту Банк продовжує порушувати норматив 
максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Н7, а також лiмiт загальної довгої 

вiдкритої валютної позицiї Л13-1. Порушення нормативу Н7 знаходиться у межах визначених вiдповiдно 
до Плану реструктуризацiї. План реструктуризацiї банку затверджений рiшеням Правлiння НБУ. 

Порушення Л13-1 пiдпадає пiд дiю Закону України «Про фiнансову реструктуризацiю». Норми зазначеного 
закону не передбачають застосування до Банку заходiв впливу за порушення. Банк направив стратегiю, 

щодо приведення нормативу Л13-1 у норму на розгляд до НБУ. Оскiльки постiйне свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй отримане вiд НКЦПФР було 30.03.2018, то змiни у Центральний депозитарiй 
депонування глобального сертифiкату, погашення глобального сертифiкату та iншi корпоративнi дiї для 
вiдображення змiн по реєстру власникiв акцiй АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” вiдбулись у квiтнi мiсяцi. На 
пiдставi Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК” станом на 24 годину 05 

квiтня 2018 року, отриманого вiд Публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй 
України» 10 квiтня 2018 року, вiдбулись змiни у власникiв акцiй АКБ “IНДУСТРIАЛБАНК”, а саме 
учасники АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» якi володiють бiльш нiж 5% статутного капiталу Банку (пряма 
участь) є: Учасники 05.04.2018 р. 31.03.2018 р. DVORETSKYY ROZA (Дворецька Роза) 34,30 48,3 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ЕКСПРЕСIНВЕСТ»» 22,95 - Страхове товариство з 

додатковою вiдповiдальнiстю «Захiд-Резерв» 12,54 17,2 Публiчне акцiонерне товариство «Укртранснафта» 
3,57 5,0 Iншi 26,64 29,5 Усього 100,0 100,0 Станом на 24 годину 05 квiтня 2018 року фактичний контроль 
Банку здiйснює група асоцiйованих осiб: Дворецька Роза, Дворецький Iгор Володимирович та Дворецька 
Ганна Миколаївна DVORETSKYY ROZA (Дворецька Роза) – станом на 24 годину 05 квiтня 2018 володiє 

прямо 34,3049% (31.03.2018 р.: 48,3457%) та опосередковано 35,4982% (31.03.2018 р.: 17,1884%); 
Дворецький Iгор Володимирович – станом на 24 годину 05 квiтня 2018 володiє прямо 2,8936% (31.03.2018 

р.: 3,9979%); Дворецька Ганна Миколаївна – станом на 24 годину 05 квiтня 2018 володiє прямо 0,2800% 
(31.03.2018 р.: 0,3946%). Загальний розмiр володiння групою асоцiйованих осiб станом 24 годину 05 квiтня 

2018 складає 72,9767% (31.03.2018 р.: 69,9266%) статутного капiталу. 

 


