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.
Уповноважена
особа ФГВФО на
здiйснення
тимчасової
адмiнiстрацiї

Кулiш В.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.04.2016

М.П.

(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2016 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

21.04.2016

2. Квартальна інформація розміщена на
сторінці

21.04.2016

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:
На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 25.02.2016 № 107 «Про
вiднесення Публiчного акцiонерного товариства «РОДОВIД БАНК» до категорiї
неплатоспроможних» рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб
вiд 25.02.2016 № 261 «Про запровадження тимчасової адмiнiстрацiї в АТ «РОДОВIД БАНК» та
делегування повноважень тимчасового адмiнстратора банку» Кулiш Вiктор Миколайович
призначений Уповноваженою особою Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення
тимчасової адмiнiстрацiї АТ «РОДОВIД БАНК» строком на один мiсяць з 26 лютого 2016 року по
25 березня 2016 року (включно). Згiдно з наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї АТ «РОДОВIД БАНК» вiд
26.02.2016 №1 Кулiш Вiктор Миколайович з 26 лютого 2016 року приступив до виконання всiх
повноважень тимчасового адмiнiстратора, визначених Законом України «Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб».
На пiдставi рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб вiд 25.03.2016
№ 419 «Про продовження строкiв тимчасової адмiнiстрацiї в АТ «РОДОВIД БАНК» продовженi з
26.03.2016 по 25.04.2016 (включно) повноваження Уповноваженої особои Фонду гарантування
вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї АТ «РОДОВIД БАНК» Кулiша
Вiктора Миколайовича.
Вiдповiдно до частини першої статтi 36 Законум України «Про систему гарантування вкладiв
фiзичних осiб» з 26 лютого 2016 року Кулiш Вiктор Миколайович набув всi повноваження органiв
управлiння та контролю АТ «РОДОВIД БАНК».
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
1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "РОДОВIД БАНК"

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)

165

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. Вiдповiдно до частини
першої статтi 36 Законум України «Про систему
гарантування вкладiв фiзичних осiб» з 26 лютого 2016
року Кулiш Вiктор Миколайович набув всi повноваження
органiв управлiння та контролю АТ «РОДОВIД БАНК».

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

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

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, що
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

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк України»: Радник
Голови Правлiння групи радникiв Голови Правлiння, з 03.2015 по
дату звiтностi - Заступник Мiнiстра фiнансiв України з питань
європейської iнтеграцiї

8. Опис

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 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.

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

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)*

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
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 та рiшення Загальних
зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014, протокол № 1. 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 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

або код за ЄДРПОУ
юридичної 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
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

Член Наглядової ради
Свистун Андрiй Олександрович

д/н д/н д/н

1977
Вища економiчна та вища юридична
1
Мiнiстерство фiнансiв України: з 09.2011 начальник вiддiлу
контролю за банкiвськими установами Департаменту фiнансової
полiтики; на дату звiтностi начальник вiддiлу з питань участi
держави у капiталiзацiї банкiв.
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
роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" з урахуванням рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014, протокол № 1. 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.

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

Член Наглядової ради
Страшний Андрiй Iванович

д/н д/н д/н

1975
Вища економiчна та вища юридична
1
Мiнiстерства фiнансiв України: з 04.2011 заступник директора
Департаменту фiнансової полiтики; на дату звiтностi заступник
директора Департаменту фiнансової полiтики-начальник вiддiлу
полiтики захисту прав споживачiв фiнансових послуг.
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 роботи (рокiв)" зазначено кiлькiсть повних рокiв роботи у
складi Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" з урахуванням
рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014, протокол № 1.
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: з 09.2012 Перший
заступник директора Департаменту фахової експертизи, начальник
Управлiння економiки та фiнансiв; на дату звiтностi - Директор
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

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
роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у складi
Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" з урахуванням рiшення
Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.04.2014. 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)

12

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

АТ "РОДОВIД БАНК": з 03.09.2010 р.- тимчасовий адмiнiстратор
(за договором з Нацiональним банком України), з 16.09.2011 по
дату звiтностi - Голова Правлiння.

8. Опис

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. У колонцi "Стажї роботи (рокiв)"
зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у банкiвськiй системi.
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.

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)*

Член Правлiння, начальник Управлiння безпеки банку та
фiнансового монiторингу
Хардикайнен Олег Володимирович

д/н д/н д/н

або код за ЄДРПОУ
юридичної особи
4. Рік народження

1973

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

8

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

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.

8. Опис

Членом Правлiння призначений з 05.10.2012 термiном на 5 р.
згiдно з рiшенням Наглядової ради АТ "РОДОВIД БАНК" вiд
04.10.2012 протокол № 9. У колонцi "Стажї роботи (рокiв)"
зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у банкiвськiй системi.
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.

1. Посада

член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з юридичних питань

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

Торкай Лариса Михайлiвна

д/н д/н д/н

1974
Вища юридична
9
АТ «РОДОВIД БАНК»: з 23.11.2010 – радник тимчасового
адмiнiстратора з правових питань; з 01.08.2011 по дату звiтностi заступник Голови Правлiння з юридичних питань.
Членом Правлiння призначена з 16.09.2011 термiном на 5 р. згiдно
з наказом Тимчасового адмiнiстратора вiд 05.09.2011 р. № 379. У
колонцi "Стажї роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв
роботи у банкiвськiй системi. 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

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

д/н д/н д/н

1970
Вища економiчна
21
АТ "РОДОВIД БАНК: з 07.07.2011– фiнансовий директор, з
01.08.2011 по звiтну дату– перший заступник Голови Правлiння з
фiнансово-економiчних питань.
Членом Правлiння призначена з 16.09.2011 термiном на 5р. згiдно
з наказом Тимчасового адмiнiстратора вiд 05.09.2011 р. № 379. У
колонцi "Стажї роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв
роботи у банкiвськiй системi. 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

1970
Вища економiчна
4

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Мiнiстерство фiнансiв України: з 11.2011 - заступник начальника
вiддiлу аналiтичної роботи та управлiння ризиками Департаменту
фiнансової полiтики; з 08.2014 по дату звiтностi - заступник
начальника вiддiлу з питань участi держави у 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 роботи (рокiв)" зазначено
кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Ревiзiйної комiсiї АТ
"РОДОВIД БАНК" з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 № 144.
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
4

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Державна фiнансова iнспекцiя України: з 02.2008 заступник
начальника вiддiлу, головний державний фiнансовий iнспектор,
головний контролер-ревiзор, провiдний контролер-ревiзор,на дату
звiтностi - заступник начальника вiддiлу iнспектування 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 роботи (рокiв)" зазначено
кiлькiсть повних рокiв роботи у складi Ревiзiйної комiсiї АТ
"РОДОВIД БАНК" з урахуванням наказу вiд 18.04.2011 №144.
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

Член Ревiзiйної комiсiї
Гурманчук Андрiй Анатолiйович

д/н д/н д/н

1983

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

Вища економiчна
4
Мiнстерство фiнансiв України: з 03.2011 – головний економiстфiнансист вiддiлу контролю за банкiвськими установами
Департаменту фiнансової полiтики; з 08.2014 по дату звiтностi головний економiст-фiнансист вiддiлу з питань участi держави у
капiталiзацiї банкiв Департаменту фiнансової полiтики.
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
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.
Головний бухгалтер
Федорченко Ольга Анатолiївна

д/н д/н д/н

1969
Вища економiчна
21
АТ "РОДОВIД БАНК": з 28.09.2015 – виконуючий обов’язки
головного бухгалтера, за сумiщенням начальник вiддiлу
внутрiшньобанкiвських операцiй; з 01.12.2015 - головний
бухгалтер.
На пiдставi рiшення Комiтету Нацiонального банку України з
питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду
(оверсайту) платiжних систем вiд 24 листопада 2015 № 537,
вiдповiдно до наказу Голови Правлiння АТ «РОДОВIД БАНК» вiд
01.12.2015 №129-01-01 о/с Федорченко О.А. з 01.12.2015 вступила
на посаду головного бухгалтера. Федорченко О.А. призначена на
невизначений термiн. У колонцi "Стажї роботи (рокiв)" зазначена
кiлькiсть повних рокiв роботи у банкiвськiй системi. Згоди на
розкриття своїх паспортних даних не надала. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Начальник Служби внутрiшнього аудиту
Цируль Дмитро Борисович

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

д/н д\н д/н

1975
Вища технiчна та вища економiчна
11
АТ «РОДОВIД БАНК»: з 12.2008 начальник Управлiння аудиту
банкiвських процесiв Служби внутрiшнього аудиту; з 10.05.2011
по дату звiтностi начальник Служби внутрiшнього аудиту.

8. Опис

Начальником Служби внутрiшнього аудиту призначений згiдно з
наказом тимчасового адмiнiстратора АТ "РОДОВIД БАНК" вiд
10.05.2011 р. № 79-10-05 о/с на невизначений термiн. У колонцi
"Стажї роботи (рокiв)" зазначена кiлькiсть повних рокiв роботи у
банкiвськiй системi. 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.

1. Посада

Уповноважен особа Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб на
здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї

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)

Кулiш Вiктор Миколайович

д/н д/н д/н

1978
вища юридична
19

7. Найменування
підприємства та попередня
посада, яку займав

Провiдний професiонал з питань врегулювання
неплатоспроможностi банкiв вiддiлу запровадження процедури
тимчасової адмiнiстрацiї та лiквiдацiї департаменту врегулювання
неплатоспроможностi банкiв Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб.

8. Опис

На пiдставi постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд
25.02.2016 № 107 «Про вiднесення Публiчного акцiонерного
товариства «РОДОВIД БАНК» до категорiї неплатоспроможних»
рiшенням виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб вiд 25.02.2016 № 261 «Про запровадження
тимчасової адмiнiстрацiї в АТ «РОДОВIД БАНК» та делегування
повноважень тимчасового адмiнстратора банку» Кулiш Вiктор
Миколайович призначений Уповноваженою особою Фонду

гарантування вкладiв фiзичних осiб на здiйснення тимчасової
адмiнiстрацiї АТ «РОДОВIД БАНК» строком на один мiсяць з 26
лютого 2016 року по 25 березня 2016 року (включно). Згiдно з
наказом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб на здiйснення тимчасової адмiнiстрацiї АТ
«РОДОВIД БАНК» вiд 26.02.2016 №1 Кулiш Вiктор Миколайович
з 26 лютого 2016 року приступив до виконання всiх повноважень
тимчасового адмiнiстратора, у т.ч. на вчинення будь-яких дiй вiд
iменi банку та прийняття рiшень, що належали до повноважень
органiв управлiння та органiв контролю банку. На пiдставi
рiшення виконавчої дирекцiї Фонду гарантування вкладiв
фiзичних осiб вiд 25.03.2016 № 419 «Про продовження строкiв
тимчасової адмiнiстрацiї в АТ «РОДОВIД БАНК» повноваження
Кулiша Вiктора Миколайовича продовженi з 26.03.2016 по
25.04.2016 (включно). У колонцi "Стажї роботи (рокiв)" зазначена
кiлькiсть повних рокiв на керiвних посадах. Згоди на розкриття
своїх паспортних даних не надав. Непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Публiчне акцiонерне товариство «Нацiональний депозитарiй
України»
Акціонерне товариство
30370711
04071, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ №271467

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

07.03.2015

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

9. Опис

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма

(044)591-04-00 (044)482-52-14
Депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, послуги
електронногоу 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).
ПАТ «НДУ» як центральних депозитарiй надає банку послуги на
пiдставi договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв №ОВ6508 вiд 06.10.2014 (вiдкриття та обслуговування рахунку в цiнних
паперах та обслуговування операцiй на цьому рахунку).
Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК"
Акціонерне товариство

3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

23697280
03087, м.Київ, вул. Єреванська, 1

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АЕ № 263236

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

31.08.2013

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(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
4. Місцезнаходження

Cтрахування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення,
пошкодження або псування
Приватне акцiонерне товариство "СК" АХА Страхування"
Приватне акціонерне товариство
20474912
04070, м. Київ , вул.Iллiнська, 8

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АГ № 569137

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

26.12.2010

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

(044) 391-11-22 (044) 391-11-21
Послуги у сферi страхування
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних
транспортних засобiв

1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя АСКО ДС"
(Київська фiлiя)
Приватне акціонерне товариство
38550256
04071, Київ, вул. Хорива, 25/12, оф. 300

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АВ № 594137

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

18.11.2011

7. Міжміський код та
телефон/факс
8. Вид діяльності
9. Опис
1. Найменування
2. Організаційно-правова
форма
3. Kод за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

(044) 425-97-26 (044) 425-97-26
Плсдуги у сферi страхування
Страхування вiд ризикiв випадкового знищення, пошкодження або
псування
Публiчне акцiонерне товариство Фондова бiржа "ПФТС"
Публічне акціонерне товариство
21672206
01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44

5. Номер ліцензії або
іншого документа на цей
вид діяльності

АД № 034421

6. Дата видачі ліцензії або
іншого документа

11.06.2012

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

(044) 277-50-00 (044) 277-50-00
Дiяльнсiть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку
Проведення контролю за вiдповiднеiстю цiнних паперiв вимогам
знаходження у бiржовому списку

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

2692534.52

X

X

Нацiональний банк України

16.07.2008

36504.33

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

13.08.2008

112001.96

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

08.10.2008

239559.73

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

13.10.2008

214877.82

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

15.10.2008

1045351.56

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

13.11.2008

122757.99

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

09.01.2009

320928.72

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

22.01.2009

146971.45

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

27.01.2009

18667.00

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

29.01.2009

6637.14

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

29.01.2009

99557.28

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

03.02.2009

12444.66

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

03.02.2009

129424.49

7

27.07.2016

Нацiональний банк України

16.02.2009

40237.74

7

27.07.2016

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

28.05.2008

42473.25

6.6316

01.06.2018

Forfaiting Trading (Bermuda) Limited

05.07.2013

28315.50

6.6316

01.06.2018

Landesbank Berlin AG

16.11.2007

10602.36

2.111

23.11.2017

Landesbank Berlin AG

15.09.2008

10071.47

2.296

30.12.2017

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

2423845.97

X

X

Усього зобов'язань

X

5116380.49

X

X

Опис:

д/н

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за 1 квартал 2016 року
Найменування статті

Звітний період

Попередній період

1

2

3

76898

82289

0

0

78370

78370

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

0

0

Кошти в інших банках, у тому числі:

0

0

в іноземній валюті

0

0

резерви під знецінення коштів в інших банках

0

0

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:

19084

66058

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:

2398

50032

0

0

-3518803

-3335689

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:

16686

16026

в іноземній валюті

15757

14817

-3603224

-3341410

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

105125

272576

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

-403606

-278457

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

3982826

39982826

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

0

0

Відстрочений податковий актив

0

0

Основні засоби та нематеріальні активи

432587

434468

Інші фінансові активи, у тому числі:

3256823

3256536

резерви під інші фінансові активи

-3356898

-3356123

Інші активи, у тому числі:

14894

15112

резерви під інші активи

-1741

-1633

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття

157100

157100

Усього активів, у тому числі:

8123706

8345335

81685

94374

4816137

4837092

63881

58613

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

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

Кошти клієнтів, у тому числі:

112617

106153

кошти юридичних осіб, у тому числі:

104366

98429

в іноземній валюті

92773

84942

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:

104314

98381

в іноземній валюті

92681

84894

кошти фізичних осіб, у тому числі:

8251

7725

в іноземній валюті

6380

5794

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:

8241

7715

в іноземній валюті

6371

5787

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:

0

0

в іноземній валюті

0

0

93231

89925

0

0

Відстрочені податкові зобов'язання

6431

6431

Резерви за зобов’язаннями

10211

9347

Інші фінансові зобов’язання

67839

64858

Інші зобов'язання

9914

9284

Субординований борг

0

0

Зобов'язання групи вибуття

0

0

Усього зобов'язань, у тому числі:

5116380

5123090

в іноземній валюті

235126

214932

12359299

12359299

535524

535524

Незареєстровані внески до статутного капіталу

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-10575599

-10353862

Резервні та інші фонди банку

573038

573038

Резерви переоцінки

115064

108246

Усього власного капіталу

3007326

3222245

Усього зобов'язань та власного капіталу

8123706

8345335

Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал
Емісійні різниці

д/н
Затверджено до випуску
та підписано
15.04.2016

року

Керівник

Уповноважена особа ФГВФО на здiйснення
тимчасової адмiнiстрацiї В.М. Кулiш
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Головний
бухгалтер

Головний бухгалтер О.А.Федорченко
(підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 1 квартал 2016 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

1624

1624

30215

30215

Процентні витрати

-27599

-27599

-54446

-54446

Чистий процентний
дохід/(Чисті процентні
витрати)

-25975

-25975

-24231

-24231

Комісійні доходи

792

792

2502

2502

Комісійні витрати

-77

-77

-131

-131

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

-7277

-7277

0

0

Результат від операцій з
іноземною валютою

229

229

312

312

Результат від переоцінки
іноземної валюти

393110

393110

1245307

1245307

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

Результат від продажу цінних
паперів у портфелі банку на
продаж

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

-444928

-444928

-1254810

-1254810

Відрахування до резерву під
знецінення дебіторської
заборгованості та інших
фінансових активів

-883

-883

-4897

-4897

Знецінення цінних паперів у
портфелі банку на продаж

-125149

-125149

-1

-1

Знецінення цінних паперів у
портфелі банку до погашення

0

0

0

0

Відрахування до резервів за
зобов'язаннями

-864

-864

-2989

-2989

Інші операційні доходи

4859

4859

3123

3123

Адміністративні та інші
операційні витрати

-15574

-15574

-15726

-15726

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) до
оподаткування

-221737

-221737

-51541

-51541

Витрати на податок на
прибуток

0

0

0

0

Прибуток/(збиток) від
діяльності, що триває

-221737

-221737

-51541

-51541

0

0

0

0

-221737

-221737

-51541

-51541

6818

6818

17849

17849

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

6818

6818

17849

17849

-214919

-214919

-33692

-33692

-0.03

-0.03

-0.01

-0.01

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

Усього сукупного доходу

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

-0.03

-0.03

-0.01

-0.01

0

0

0

0

0

0

0

0

-0.03

-0.03

-0.01

-0.01

-0.03

-0.03

-0.01

-0.01

У зв’язу з тим, що форми фiнансових звiтiв Банку, якi пропонуються для заповнення форматом
програми, не вiдповiдають вимогам Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення
фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку
України вiд 24 жовтня 2011 року N 373 (з урахуванням змiн, внесених постановами Правлiння
Нацiонального банку України вiд 18.08.2015 № 540, та вiд 01.04.2016 № 226), є окремi розбiжностi
в назвах звiтiв та найменуваннi окремих статей.
Затверджено до випуску
та підписано
15.04.2016

року

Керівник

Уповноважена особа ФГВФО на здiйснення
тимчасової адмiнiстрацiї В.М. Кулiш
(підпис, ініціали, прізвище)

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

Головний
бухгалтер

Головний бухгалтер О.А.Федорченко
(підпис, ініціали, прізвище)

