Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії.
Голова Правлiння

Райтбург Ю.Г.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

22.10.2015

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 3 квартал 2015 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "РОДОВIД БАНК"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14349442
4. Місцезнаходження
04136, м.Київ, вул. Пiвнiчно-Сирецька,1-3
5. Міжміський код, телефон та факс
0-800-50-88-88; (044) 255-86-56; (044) 255-86-54

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

22.10.2015

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

22.10.2015

www.rodovidbank.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

(дата)

(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 емітента

X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції
9. Інформація про конвертацію цінних паперів
10. Інформація про заміну управителя
11. Інформація про керуючого іпотекою
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним
консолідованим іпотечним боргом
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань
за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних
активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
обліку
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)

X

19. Примітки:
У звiтному перiодi акцiй, облiгацiй та похiдних цiнних паперiв Банк не випускав. Непогашених
випускiв облiгацiй у Банку немає. Конвертацiя цiнних паперiв не передбачена та не вiдбувалась.
Iпотечних цiнних паперiв та сертифiкатiв ФОН Банк не випускав. У звiтному кварталi участi у
створеннi юридичних осiб Банк не приймав. Банк - фiнансова установа, що надає банкiвськi та
фiнансовi послуги, а також здiйснює iншу дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї санацiйного банку,
"Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється.

III. Основні відомості про емітента
Публiчне акцiонерне товариство
"РОДОВIД БАНК"

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

А01 № 219900

3. Дата проведення державної реєстрації

07.10.1991

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

12359298999.60

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі

99.9937

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)

261

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

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

10. Органи управління підприємства

Органами управлiння банку є:
Загальнi збори акцiонерiв,
Наглядова рада та Правлiння.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує
емітента за поточним рахунком у національній валюті

ГУ НБУ по м.Києву i
Київськiй областi

2) МФО банку

321024

3) поточний рахунок

32008171201

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

АТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

322313

6) поточний рахунок

1600501218145

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

Номер ліцензії
Дата видачі Державний орган, що видав
(дозволу)

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя санацiйного банку

№1

15.06.2012

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис
Професiйна дiяльнiсть на
фондовому ринку - дiяльнiсть
з торгiвлi цiнними паперами.
Дилерська дiяльнiсть.
Опис

Банк створений вiдповiдно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України «Про
утворення санацiйного банку» вiд 14.09.2011 № 880-р. i набув такого статусу з
моменту видачi Нацiональним банком України лiцензiї санацiйного банку.
АЕ № 185227

19.10.2012

Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Необмежена

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами.
Дилерська дiяльнiсть.

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

1

2

3

05.11.2008

01.11.2011

Усатенко Олена Олексiївна

Опис

Корпоративний секретар призначений за сумiщенням та виконує функцiї, визначенi
Положеннямi про Корпоративного секретаря.

VI. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Голова Наглядової ради
Шевальов Артем Валентинович

д/в д/в д/в

1975
Вища економiчна
0

ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк України»: Радник
7. Найменування підприємства
Голови Правлiння групи радникiв Голови Правлiння, з 03.2015 по
та попередня посада, яку
дату звiтностi - Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань
займав
європейської iнтеграцiї

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Шевальов А.В., представник акцiонера – Держави Україна,
обраний Головою Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК"
термiном на 3 р. вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв
акцiонерiв АТ "РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015 № 1).
У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть
повних рокiв роботи у складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД
БАНК" на цiй посадi. Вказана особа має повноваження та
обов`язки , визначенi Статутом та Положенням про Наглядову
раду Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК".
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Наглядової ради
Матузка Ярослав Васильович

д/н д/н д/н

1974
Вища юридична
4
Мiнiстерство фiнансiв України: директор Департаменту
правового забезпечення; з 03.2011 по дату звiтностi – директор
Юридичного департаменту Мiнiстерства фiнансiв України.

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної

Матузка Я.В, представник акцiонера – Держави Україна, обраний
членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" термiном на 3 р.
вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015 №1). У колонцi
"Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв у
складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" з урахуванням
наказiв вiд 18.04.2011 №145, вiд 13.09.2011 р. № 397. Вказана
особа має повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та
Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх
паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Член Наглядової ради
Маркарова Оксана Сергiївна

д/н д/н д/н

1976
Вища економiчна
0
ЗАТ IК «IТТ-Iнвест» (з 2010 р. ПАТ IК «IТТ-Iнвест»): Голова
правлiння (Президент); з 03.2015 по дату звiтностi - Заступник
Мiнiстра фiнансiв України - керiвник апарату.
Маркарова О.С., представник акцiонера – Держави Україна,
обрана членом Наглядової ради АТ «РОДОВIД БАНК» термiном
на 3 р. вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
АТ "РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015 №1). У колонцi
"Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв у
складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" . Вказана особа має
повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням
про Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства
"РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не
надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
Член Наглядової ради
Дуда Володимир Петрович

д/н д/н д/н

особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1975
Вища економiчна та вища юридична
0

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

начальник Головного управлiння Державної казначейської
служби України у Київськiй областi; з 11.2014 по дату звiтностi перший заступник Голови Державної казначейської служби
України

8. Опис

Дуда В.П., представник акцiонера – Держави Україна, обраний
членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" термiном на 3 р.
вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015 №1). У колонцi
"Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв у
складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК". Вказана особа має
повноваження, визначенi Статутом та Положенням про
Наглядову раду Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД
БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

1. Посада

Член Наглядової ради
Свистун Андрiй Олександрович

д/н д/н д/н

1977
Вища економiчна та вища юридична
1
Мiнiстерство фiнансiв України: начальник вiддiлу з питань
валютного регулювання Департаменту фiнансової полiтики; з
09.2011 по дату звiтностi – начальник вiддiлу контролю за
банкiвськими установами Департаменту фiнансової полiтики.
Свистун А.О., представник акцiонера – Держави Україна,
обраний членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" термiном
на 3 р. вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
АТ "РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015 №1). У колонцi
"Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв
роботи у складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК". Вказана
особа має повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та
Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх
паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Член Наглядової ради

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Страшний Андрiй Iванович

д/н д/н д/н

1975
Вища економiчна та вища юридична
1

Державна податкова адмiнiстрацiя України: начальник вiддiлу
7. Найменування підприємства
органiзацiї перевiрок небанкiвських установ Департаменту
та попередня посада, яку
контролю за фiнансовими установами та операцiями у сферi ЗЕД;
займав
з 04.2011 по дату звiтностi – заступник директора Департаменту
фiнансової полiтики Мiнiстерства фiнансiв України.

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Страшний А.I., представник акцiонера – Держави Україна,
обраний членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" термiном
на 3 р. вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв
АТ "РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015 №1). У колонцi
"Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначено кiлькiсть повних рокiв
роботи у складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК". Вказана
особа має повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та
Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх
паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Член Наглядової ради
Ящук Валентина Вiталiївна

д/н д/н д/н

1963
Вища економiчна та вища в галузi державного управлiння,
кандидат економiчних наук
1
Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України: заступник директора
Департаменту фахової експертизи, начальник Управлiння
економiки та фiнансiв; з 09.2012 по дату звiтностi - Перший
заступник директора Департаменту фахової експертизи,
начальник Управлiння економiки та фiнансiв.

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи

Ящук В.В., представника акцiонера – Держави Україна, обрана
членом Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" термiном на 3р.
вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 27.04.2015 №1). У колонцi
"Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв
роботи у складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК". Вказана
особа має повноваження та обов`язки, визначенi Статутом та
Положенням про Наглядову раду Публiчного акцiонерного
товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх
паспортних даних не надала. Непогашеної судимостi за корисливi
та посадовi злочини не має.
Голова Правлiння
Райтбург Юрiй Григорович

д/н д/н д/н

4. Рік народження

1956

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

10

7. Найменування підприємства АТ "РОДОВIД БАНК": з 03.09.2010 р.- тимчасовий адмiнiстратор
та попередня посада, яку
(за договором з Нацiональним банком України), з 16.09.2011 по
займав
дату звiтностi - Голова Правлiння.

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження

На посаду Голови Правлiння АТ "РОДОВIД БАНК" призначений
наказом тимчасового адмiнiстратора АТ "РОДОВIД БАНК" вiд
15.07.2010 №369 зi змiнами, внесеними наказом вiд 03.09.10
№481.1. Призначений термiном на 5 р., заступив на посаду
Голови Правлiння з 16.09.2011. Повноваження та обов`язки
визначаються Статутом та Положенням про Правлiння
Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК". Згоди на
розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Член Правлiння, начальник Управлiння безпеки банку та
фiнансового монiторингу
Хардикайнен Олег Володимирович

д/н д/н д/н

1973

5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної

Вища
6
АТ "РОДОВIД БАНК": з 17.06.2010 директор Департаменту
економiчної безпеки i роботи з особливими активами, начальник
управлiння безпеки банку; з 30.07.2013 по дату звiтностi начальник Управлiння безпеки банку та фiнансового
монiторингу.
Членом Правлiння призначений термiном на 5 р. згiдно з
рiшенням Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" вiд 04.10.2012
р. Повноваження та обов`язки визначаються Статутом та
Положенням про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства
"РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не
надав.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не
має.
член Правлiння, Заступник Голови Правлiння
Ушакова Любов Iванiвна

д/н д/н д/н

1957
Вища економiчна
22
з 10.2004 - начальник управлiння фiнансового монiторингу та
внутрiшнiх ревiзiй ВАТ "РОДОВIД БАНК", з 10.10.2006 по дату
звiтностi – заступник Голови Правлiння АТ "РОДОВIД БАНК".
Членом Правлiння призначена термiном на 5 р., згiдно з наказом
Тимчасового адмiнiстратора вiд 25.03.2011 р. № 100.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом та
Положенням про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства
"РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не
надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з юридичних
питань
Торкай Лариса Михайлiвна

д/н д/н д/н

особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1974
Вища юридична
7

7. Найменування підприємства
АТ «РОДОВIД БАНК»: з 23.11.2010 – радник тимчасового
та попередня посада, яку
адмiнiстратора з правових питань; з 01.08.2011 по дату звiтностi займав
заступник Голови Правлiння з юридичних питань.

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Членом Правлiння призначена термiном на 5 р., згiдно з наказом
Тимчасового адмiнiстратора вiд 05.09.2011 р. № 379.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом та
Положенням про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства
"РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не
надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з фiнансовоекономiчних питань
Микитченко Наталiя Володимирiвна

д/н д/н д/н

1970
Вища економiчна
19

7. Найменування підприємства
АТ "РОДОВIД БАНК: з 07.07.2011– фiнансовий директор, з
та попередня посада, яку
01.08.2011 по звiтну дату– перший заступник Голови Правлiння з
займав
фiнансово-економiчних питань.

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або

Членом Правлiння призначена термiном на 5р., згiдно з наказом
Тимчасового адмiнiстратора вiд 05.09.2011 р. № 379.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом та
Положенням про Правлiння Публiчного акцiонерного товариства
"РОДОВIД БАНК". Згоди на розкриття своїх паспортних даних не
надала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має.
Голова Ревiзiйної комiсiї
Давидюк Наталiя Анатолiївна

д/н д/н д/н

код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

1970
Вища економiчна
3

7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

Мiнiстерство фiнансiв України: з 11.2011 по 08.2014 - заступник
начальника вiддiлу аналiтичної роботи та управлiння ризиками
Департаменту фiнансової полiтики; з 08.2014 по дату звiтностi заступник начальника вiддiлу з питань участi держави в
капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики.

8. Опис

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 29.04.14-30.04.14 №1) обрано
Головою Ревiзiйної комiсiї АТ «РОДОВIД БАНК» представника
Мiнiстерства фiнансiв України Давидюк Наталiю Анатолiївну
термiном на 3 роки. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)"
зазначено кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Ревiзiйної
комiсiї АТ "РОДОВIД БАНК". Вказана особа має повноваження
та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК".
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Член Ревiзiйної комiсiї
Суркова Юлiя Олександрiвна

д/н д/н д/н

1984
Вища економiчна
3

Державна фiнансова iнспекцiя України: з 02.2008 заступник
начальника вiддiлу, головний державний фiнансовий iнспектор,
7. Найменування підприємства головний контролер-ревiзор, провiдний контролер-ревiзор,на дату
та попередня посада, яку
звiтностi - заступник начальника вiддiлу iнспектування
займав
фiнансових установ Депатраменту iнспектування у сферi
матерiального виробництва та фiнансових послуг Державної
фiнансової iнспекцiї України.

8. Опис

Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 29.04.14-30.04.14 №1) обрано
членом Ревiзiйної комiсiї АТ «РОДОВIД БАНК» представника
Мiнiстерства фiнансiв України Давидюк Наталiю Анатолiївну
термiном на 3 роки. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)"
зазначено кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Ревiзiйної

комiсiї АТ "РОДОВIД БАНК". Вказана особа має повноваження
та обов`язки, визначенi Статутом та Положенням про Ревiзiйну
комiсiю Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК".
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)

Член Ревiзiйної комiсiї
Гурманчук Андрiй Анатолiйович

д/н д/н д/н

1983
Вища економiчна
3

Мiнстерство фiнансiв України: з 03.2011 по 08.2014 – головний
7. Найменування підприємства
економiст-фiнансист вiддiлу контролю за банкiвськими
та попередня посада, яку
установами Департаменту фiнансової полiтики; з 08.2014 по дату
займав
звiтностi - головний економiст-фiнансист з питань участi держави
в капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики.

8. Опис

1. Посада
2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта
6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку

Членом Ревiзiйної комiсiї призначений термiном на 3 р.
вiдповiдно до рiшення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв АТ
"РОДОВIД БАНК" (протокол вiд 29.04.14-30.04.14 №1). У
колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть
повних рокiв роботи у складi Ревiзiйної комiсiї АТ "РОДОВIД
БАНК" з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 р. № 144. Згоди на
розкриття своїх паспортних даних не надав. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
В.о головного бухгалтера, заступник головного бухгалтера
Гура Марина Миколаївна

д/н д/н д/н

1962
Вища економiчна
14
АТ "РОДОВIД БАНК", з 06.08. 2012 заступник головного
бухгалтера, з 03.10.2014 по звiтну дату - в.о. головного

займав

бухгалтера, заступник головного бухгалтера.

8. Опис

Згiдно з наказом в.о. Голови Правлiння АТ "РОДОВIД БАНК" вiд
01.10.2014 № 146-01-05 о/с тимчасове виконання обов`язкiв
головного бухгалтера на перiод до призначення головного
бухгалтера на постiйнiй основi покладено на заступника
головного бухгалтера Гуру Марину Миколаївну.
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада

Начальник Служби внутрiшнього аудиту

2.Прізвище, ім’я, по батькові
фізичної особи або повне
найменування юридичної
особи
3. Паспортні дані фізичної
особи (серія, номер, дата
видачі, орган, який видав)* або
код за ЄДРПОУ юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта

Цируль Дмитро Борисович

д/н д\н д/н

1975
Вища технiчна та вища економiчна

6. Стаж роботи (років)
7. Найменування підприємства
та попередня посада, яку
займав

11
з 11.12.2007– ВАТ «РОДОВIД БАНК»: заступник начальника
Управлiння внутрiшнього аудиту, начальник Управлiння аудиту
регiонiв, начальник Управлiння аудиту банкiвських процесiв
Служби внутрiшнього аудиту; з 10.05.2011 по дату звiтностi начальник Служби внутрiшнього аудиту АТ «РОДОВIД БАНК».
Начальником Служби внутрiшнього аудиту призначений згiдно з
наказом тимчасового адмiнiстратора АТ "РОДОВIД БАНК" вiд
10.05.2011 р. № 79-10-05 о/с. Повноваження та обов`язки
визначаються Статутом та Положенням про службу внутрiшнього
аудиту Публiчного акцiонерного товариства "РОДОВIД БАНК".
Згоди на розкриття своїх паспортних даних не надав.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

8. Опис

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй
України»
Акціонерне товариство
30370711
04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
АЕ №271467
03.03.2015

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності

9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044)591-04-00 (044)482-52-14
Послуги Центрального депозитарiю, послуги у галузi технiчного та
криптографiчного захисту iнформацiї
ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" набув статусу
Центрального депозитарiю з 01.10.2013 року (дата реєстрацiї
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Правил Центрального депозитарiю).
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК"
Акціонерне товариство
23697280
03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1
АЕ № 263236
28.08.2013
(044) 594-11-62 (044) 594-11-62
Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи
Депозитарнi послуги
Приватне акцiонерне товариство Приватне акцiонерне товариство
"Страхова компанiя "ПЗУ Україна"
Приватне акціонерне товариство
20782312
04053,м. Київ, вул. Артема,40

5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності

АД 039917

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

27.09.2012

7. Міжміський код та
телефон/факс

(044)238-62-38 (044)581-04-55

8. Вид діяльності

Послуги у сферi страхування

9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ

Cтрахування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
пошкодження або псування
Приватне акцiонерне товариство "СК" АХА Страхування"
Приватне акціонерне товариство
20474912

4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

04070, м. Київ , вул.Iллiнська, 8
АГ № 569137
26.12.2010
(044) 391-11-22 (044) 391-11-21
Послуги у сферi страхування
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АСКО ДС"
(Київська фiлiя)
Приватне акціонерне товариство
38550256
04071, Київ, вул. Хорива, 25/12, оф. 300
АВ № 594137
18.11.2011
(044) 425-97-26 (044) 425-97-26
Плсдуги у сферi страхування
Страхування вiд ризикiв випадкового знищення, пошкодження або
псування
"Страхове товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Глобус"
Товариство з додатковою відповідальністю
20448234
01010, м. Київ, вул. Андрiя iванова, 21/17, кв.1
АВ № 594422
05.01.2012
(044) 254-53-78 (044) 254-53-78
Послуги у сферi стархування
Страхування вiд ризикiв випадкового знищення, пошкодження або
псування

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження
5. Номер ліцензії або іншого
документа на цей вид
діяльності
6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа
7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис

Приватне акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова
компанiя"
Приватне акціонерне товариство
20602681
04080, м. Київ, вул. Кирилiвська, 40
АЕ № 641956
25.06.2015
(044) 417-64-21 (044) 417-16-15
Послуги у сферi страхування
Страхування вiд ризикiв випадкового знищення, пошкодження або
псування

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

1

2

3

4

5

6

186/1/11

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

UA 000097349

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

05.04.2011

Опис

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7

8

9

10

1.80

6866277222

12359298999.60

100

Форма існування Номінальна
та форма
вартість
випуску
акцій (грн.)

Протягом всiєї дiяльностi Банком проведено вiсiмнадцять випускiв акцiй, з яких три останнiх проведенi у 2009 та 2011 роках у зв’язку з
капiталiзацiєю Банку державою. Частка держави у статутному капiталi Банку – 99,9937%. З 2010 року акцiї Банку знаходяться в списку
позалiстингових паперiв Бiржового Списку Фондової бiржi ПФТС.

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про зобов'язання емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу
(тис. грн.)

X

2837880.72

X

X

Нацiональний банк України

16.07.2008

37347.28

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

13.08.2008

114588.27

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

08.10.2008

245091.58

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

13.10.2008

219839.72

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

15.10.2008

1069490.54

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

13.11.2008

125592.68

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

09.01.2009

381960.91

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

22.01.2009

150365.28

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

27.01.2009

19098.05

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

29.01.2009

6790.40

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

29.01.2009

101856.23

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

03.02.2009

12732.03

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

03.02.2009

132413.12

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

16.02.2009

41166.90

7

27.07.2016

Група банкiв-нерезид-Вank Ochrоny
Srodowiska,National City
Bank,EXIMBANK of the Repablic of
CHINA

28.05.2008

63936.81

3.8244

01.09.2017

Forfaiting Trading (Bermuda) Limited

05.07.2013

42624.54

3.8244

01.09.2017

Landesbank Berlin AG

16.11.2007

9136.11

1.918

23.05.2016

Landesbank Berlin AG

15.09.2008

8700.20

1.904

05.07.2016

Українська металургiйна компанiя

10.12.2012

55150.07

7

01.07.2016

X

0

X

X

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

Види зобов'язань
Кредити банку

Відсоток за
Дата
користування коштами
погашення
(відсоток річних)

у тому числі(за кожним кредитом):

Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

2394484.84

X

X

Усього зобов'язань

X

5232365.56

X

X

Опис:

д/н

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 3 квартал 2015 року
Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

143981

187615

0

0

78369

81520

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток

0

0

Кошти в інших банках, у тому числі:

0

14355

в іноземній валюті

0

0

резерви під знецінення коштів в інших банках

0

-145

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:

38063

40885

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:

17158

13888

0

0

-3245004

-2947153

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:

20905

26997

в іноземній валюті

19554

24980

-3043532

-2368463

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

308053

320455

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

-278456

-278453

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

0

0

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

0

0

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії

0

0

3974649

3970547

0

0

Відстрочений податковий актив

14745

14745

Основні засоби та нематеріальні активи

444586

464172

Інші фінансові активи, у тому числі:

3256503

3260585

резерви під інші фінансові активи

-3355636

-3354977

Інші активи, у тому числі:

16456

19403

резерви під інші активи

-1142

-939

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

157100

157100

Усього активів, у тому числі:

8432505

8531382

в іноземній валюті

160721

202583

4932850

4930762

82197

62260

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України
Торгові цінні папери

в іноземній валюті
резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів

Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків, у тому числі:
в іноземній валюті

Кошти клієнтів, у тому числі:

96197

76316

кошти юридичних осіб, у тому числі:

88791

69621

в іноземній валюті

76149

55951

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:

88748

69589

в іноземній валюті

76106

55919

кошти фізичних осіб, у тому числі:

7406

6695

в іноземній валюті

5296

4241

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:

7397

6688

в іноземній валюті

5290

4236

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:

0

0

в іноземній валюті

0

0

105874

124061

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

0

0

Резерви за зобов’язаннями

8384

6141

Інші фінансові зобов’язання

76714

57784

Інші зобов'язання

12347

4848

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

Усього зобов'язань, у тому числі:

5232366

5199912

в іноземній валюті

242103

212776

12359299

12359299

535524

535524

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-10348556

-10226915

Резервні та інші фонди банку

573038

573038

Резерви переоцінки

80834

90524

Усього власного капіталу

3200139

3331470

Усього зобов'язань та власного капіталу

8432505

8531382

Інші залучені кошти

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці

д/н
Затверджено до випуску та
підписано
13.10.2015

року

Керівник

Голова Правлiння Ю.Г. Райтбург
(підпис, ініціали, прізвище)

Цвiлюк О.I.,255-86-15
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

В.о. Головного бухгалтера
М.М.Гура
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 3 квартал 2015 року
Звітний період

Попередній період
за відповідний
квартал
за відповідний
попереднього року
квартал
наростаючим
попереднього року
підсумком з
початку року

Найменування статті

за поточний
квартал

за поточний
квартал
наростаючим
підсумком з
початку року

1

2

3

4

5

Процентні доходи

26462

84603

28279

72809

Процентні витрати

-52167

-162507

-56035

-166908

Чистий процентний
дохід/(Чисті процентні
витрати)

-25705

-77904

-2756

-94099

Комісійні доходи

1377

5785

2253

6479

Комісійні витрати

-80

-295

-233

-612

Результат від операцій з
цінними паперами в торговому
портфелі банку

0

0

0

0

Результат від операцій з
хеджування справедливої
вартості

0

0

0

0

Результат від переоцінки інших
фінансових інструментів, що
обліковуються за справедливою
вартістю з визнанням
результату переоцінки через
прибутки або збитки

0

0

0

0

Результат від продажу цінних
паперів у портфелі банку на
продаж

0

0

0

0

Результат від операцій з
іноземною валютою

-154

57

-176

492

Результат від переоцінки
іноземної валюти

82919

934822

168936

831101

Результат від переоцінки
об'єктів інвестиційної
нерухомості

0

0

0

0

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

0

0

0

0

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

0

0

0

0

ніж ринкова
Відрахування до резерву під
знецінення кредитів та коштів в
інших банках

-105932

-972851

-205750

-1021121

Відрахування до резерву під
знецінення дебіторської
заборгованості та інших
фінансових активів

5681

-876

28458

25907

Знецінення цінних паперів у
портфелі банку на продаж

0

-3

-58

-531

Знецінення цінних паперів у
портфелі банку до погашення

0

0

0

0

-199

-2243

-438

-1930

Інші операційні доходи

37394

45651

3525

12905

Адміністративні та інші
операційні витрати

-23511

-53669

-16472

-56095

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) до
оподаткування

-28210

-121640

-47359

-297504

Витрати на податок на
прибуток

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) від
діяльності, що триває

-28210

-121640

-47359

-297504

0

0

0

0

-28210

-121640

-47359

-297504

-10251

-9690

-11930

-25978

Переоцінка основних засобів та
нематеріальних активів

0

0

0

0

Результат переоцінки за
операціями з хеджування
грошових потоків

0

0

0

0

Частка іншого сукупного
прибутку асоційованої компанії

0

0

0

0

Податок на прибуток,
пов'язаний з іншим сукупним
доходом

0

0

0

0

Інший сукупний дохід після
оподаткування

-10251

-9690

-11930

-25978

Усього сукупного доходу

-38461

-131330

-59289

-323482

0.00

-0.02

0.00

-0.04

Відрахування до резервів за
зобов'язаннями

Частка в прибутку/(збитку)
асоційованих компаній

Прибуток/(збиток) від
припиненої діяльності після
оподаткування
Прибуток/(збиток)
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у
портфелі банку на продаж

Прибуток/(збиток) на акцію від
діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію

скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

Прибуток/(збиток) на акцію від
припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію
скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

Прибуток/(збиток) на акцію за
квартал:
чистий прибуток/(збиток) на
одну просту акцію
скоригований чистий
прибуток/(збиток) на одну
просту акцію

0.00

-0.02

0.00

-0.04

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00

-0.02

0.00

-0.04

0.00

-0.02

0.00

-0.04

Примiтка. Дивiденди
(тис. грн.)
Ря-док Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
за прос-тими акцiями за привi-лейованими акцiями за прос-тими акцiями за привi-лейованими
акцiями
1 Залишок за станом на початок перiоду 20 - 20 2 Залишок за станом на кiнець перiоду 20 - 20 Примiтка. Потенцiйнi зобов’язання банку
Банк станом на 30.09.2015 року є вiдповiдачем за позовами, за якими iснує ймовiрнiсть вибуття
ресурсiв (вiдшкодування сум):
за позовами фiзичних осiб - у 15 справах майнового характеру на загальну суму 247 289 тис. грн.
та у 84 справах немайнового характеру (зокрема, щодо визнання недiйсними договорiв, пунктiв
договорiв, зобов'язання вчинити певнi дiї, тощо);
за позовами юридичних осiб у 4 справах майнового характеру на загальну суму 235 059 тис.грн.,
та у 2 справi немайнового характеру
та має потенцiйнi зобов’язання зi сплати виконавчого збору по 4 провадженням на загальну суму
46 805 тис. грн.
Банк станом на 31.12.2014 року є вiдповiдачем за позовами, за якими iснує ймовiрнiсть вибуття
ресурсiв (вiдшкодування сум):
за позовами фiзичних осiб - у 5 справах майнового характеру на загальну суму 1 888 тис. грн. та у
52 справах немайнового характеру (зокрема, щодо визнання недiйсними договорiв, пунктiв
договорiв, зобов'язання вчинити певнi дiї, тощо);
за позовами юридичних осiб у 8 справах майнового характеру на загальну суму 216 107 тис. грн.,
та у 2 справах немайнового характеру
та має потенцiйнi зобов’язання зi сплати виконавчого збору по 3 провадженням на загальну суму
38 618 тис. грн.
Виходячи з власної оцiнки ризикiв судовi процеси не вплинуть значною мiрою на дiяльнiсть та
фiнансовий стан Банку.
• Банком дотримуються усi особливi вимоги за отриманими позиковими коштами.
• Iнформацiя щодо можливостi виникнення потенцiйних податкових зобов’язань вiдсутня.
• Iнформацiя щодо можливостi виникнення зобов’язань з капiтальних вкладень вiдсутня.
Таблиця 1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний

лiзинг (оренду)
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
1 До 1 року 8 160
2 Вiд 1 до 5 рокiв 22 3 Усього 30 160
Станом на 01.10.2015р. Банк не очiкує надходжень за договорами про суборенду.
Таблиця 2. Структура зобов’язань з кредитування
(тис. грн.)
Ря-док Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
1 Невикористанi кредитнi лiнiї - 8 148
2 Iмпортнi акредитиви 8 384 6 141
3 Гарантiї виданi 94 570 94 570
4 Резерв за зобов’язаннями, що пов’язанi з кредитуванням (8 384) (6 141)
5 Усього зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 94 570 102 718
До непередбачених зобов’язань на звiтну дату можна вiднести банкiвськi гарантiї. Беручи до уваги
незначнi суми бiльшостi наданих гарантiй, можна зазначити, що вони мають незначний
фiнансовий вплив.
Таблиця 3. Зобов’язання з кредитування у розрiзi валют
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
1234
1 Гривня 94 570 94 836
2 Долар США - 7 882
3 Усього 94 570 102 718
Таблиця 4. Активи, що наданi в заставу без припинення визнання
(тис. грн.)
Ря-док Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод
активи, наданi в заставу забезпе-чене зобо-в’язання активи, наданi в заставу забезпе-чене зобов’язання
123456
1 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 35 965 17 217 - 2 Iнвестицiйна нерухомiсть 255 740 122 426 244 925 85 259
3 Основнi засоби 329 612 157 789 354 838 123 521
4 Iншi 4 931 784 2 360 901 7 561 927 2 593 053
5 Усього 5 553 101 2 658 333 8 161 690 2 801 833
Станом на 01.10.2015 року у складi iнших:
iпотека ранiше пов’язаних з банком осiб у сумi 204 187 тис.грн., акцiї ТОВ «РБ Капiтал-Груп» у
сумi 333 992 тис.грн., акцiї банку 4 280 746 тис.грн. та майновi права за кредитним договором у
сумi 112 859 тис.грн.
Примiтка. Окремi показники дiяльностi банку за III квартал 2015 року
(тис.грн.)
Рядок Найменування рядка На звiтну дату Нормативнi показники*
1234
1 Регулятивний капiтал банку 3 057 012 120 000
2 Достатнiсть (адекватнiсть) регулятивного капiталу (%) 32,93 не менше 10%
3 Поточна лiквiднiсть (%) 9,41 не менше 40%

4 Максимальний розмiр кредитного ризику на одного контрагента (%) 31,23 не бiльше 25%
5 Великi кредитнi ризики (%) 44,30 не бiльше 800%
6 Максимальний розмiр кредитного ризику за операцiями з пов’язаними з банком особами (%) - не
бiльше 25%
7 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за I категорiєю якостi 94 570 х
7.1 Сформований резерв за такими операцiями - х
8 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за II категорiєю якостi 2 831 х
8.1 Сформований резерв за такими операцiями 101 х
9 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за III категорiєю якостi 1 945 х
9.1 Сформований резерв за такими операцiями 128 х
10 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за IV категорiєю якостi 10 751 х
10.1 Сформований резерв за такими операцiями 17 х
11 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за V категорiєю якостi 6 319 457 х
11.1 Сформований резерв за такими операцiями 6 288 289 х
12 Рентабельнiсть активiв (%) 0,00 х
13 Чистий прибуток на одну просту акцiю (0,02) х
14 Кредити, що наданi суб'єктам господарювання за видами економiчної дiяльностi, що
класифiкуються за секцiєю “A” (сiльське господарство), “B” – “E” (промисловiсть), “F”
(будiвництво) 1 712 139 х
15 Перелiк учасникiв (акцiонерiв) банку, якi прямо та опосередковано володiють 10 i бiльше
вiдсотками статутного капiталу банку
Держава
Україна, (код країни – 804)
вiдсоток у статутному капiталi (пряма участь) -99,9937
х
*Вiдповiдно до п. 6.1 постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 23.12.2012 № 471
«Про затвердження Положення про порядок реєстрацiї, видачi лiцензiї, регулювання дiяльностi
санацiйного банку та нагляду за ним», на санацiйний банк не поширюються вимоги, установленi
Нацiональним банком України щодо обов’язкових економiчних нормативiв та лiмiтiв валютної
позицiї, нормативiв обов’язкового резервування коштiв на кореспондентському рахунку в
Нацiональному банку.
Затверджено до випуску та
підписано
13.10.2015

року

Керівник

Голова Правлiння Ю.Г.Райтбург
(підпис, ініціали, прізвище)

Цвiлюк О.I., 255-86-15
(прізвище виконавця, номер телефону)

Головний
бухгалтер

В.о. Головного бухгалтера Гура
М.М.
(підпис, ініціали, прізвище)

