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Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 1 квартал 2015 року 

 
I. Загальні відомості 

 
1. Повне найменування емітента 
 Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" 
2. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 00032112 
4. Місцезнаходження 
 03150 м.Київ, вул.Горького, 127 
5. Міжміський код, телефон та факс 
 (044) 247-38-38, 247-80-82 
 

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 
 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 27.04.2015 
 (дата) 
2. Квартальна інформація 
розміщена на сторінці 

http://www.eximb.com/ukr/about/
securities_report/2015/ в мережі Інтернет 27.04.2015 

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

 
19. Примітки: 
 
АТ "Укрексiмбанк" протягом поточного перiоду участi у створенi юридичних осiб не брав. 
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Оскiльки 100 вiдсоткiв акцiй Банку належать державi, в банку не створено посади 
корпоративного секретаря. Для органiзацiї iнформацiйного забезпечення та дiяльностi 
Наглядової ради у банку створено вiддiл забезпечення роботи Наглядової ради і Правлiння 
Банку. 
 
Облiгацiї, iншi цiннi папери та похiднi цiннi папери за звiтний перiод емiтентом не випускались.  
 
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про 
собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня.



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 
 Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України" 
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
 А01 №370608 
3. Дата проведення державної реєстрації 
 23.01.1992 
4. Територія (область) 
 м.Київ 
5. Статутний капітал (грн)  
 21689041751,2 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 
 100 
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) 
 4547 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 N64.19 - Iншi види грошового посередництва 
10. Органи управління підприємства 
  
11. Банки, що обслуговують емітента 
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті 
 Головне управлiння НБУ по м.Києву i Київськiй обл. 
2) МФО банку 
 321024 
3) поточний рахунок 
 32004120502 
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті 
 - 
5) МФО банку 
 - 
6) поточний рахунок 
 - 
 
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 
ліцензії 

(дозволу) 

Дата 
видачі Державний орган, що видав 

Дата 
закінчення 
дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 
Банкiвська лiцензiя 2 05.10.2011 Нацiональний банк України  

Опис 
Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених 
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську 
дiяльнiсть". Лiцензiя видана безстроково. 

Професiйна дiяльнiсть на 
фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть. Депозитарна 

АЕ 286514 08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 
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дiяльнiсть депозитарної 
установи. 

Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений. 
Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 
дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз 

зберiгання активiв iнститутiв 
спiльного iнвестування. 

АЕ 286515 08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

 

Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений. 
Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 
дiяльнiсть. Дiяльнiсть iз 

зберiгання активiв пенсiйних 
фондiв. 

АЕ 286516 08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

 

Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений. 
Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 
торгiвлi цiнними паперами. 

Брокерська дiяльнiсть 

АЕ 294528 21.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

 

Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений. 
Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 
торгiвлi цiнними паперами. 

Дилерська дiяльнiсть 

АЕ 294529 21.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

 

Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений. 
Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 
торгiвлi цiнними паперами. 

Андеррайтинг 

АЕ 294530 21.10.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

 

Опис Строк дiї лiцензiї - необмежений. 
 
 

VI. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Голова Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Гриценко Олександр Вiкторович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1975 
5. Освіта 
 Вища. Київський державний економiчний унiверситет. 
6. Стаж роботи (років) 
 7 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

Banque Havilland S.A. (Лондон, Великобританiя), асоцiйований директор, член Комiтету з 
управлiння активами. 

8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 15.08.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
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Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 
1. Посада 
 Перший заступник Голови Правлiння, член Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Маноха Сергiй Олександрович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1961 
5. Освіта 

Вища. Київський ордена Ленiна державний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка, Київський 
нацiональний економiчний унiверситет. 

6. Стаж роботи (років) 
 30 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПАТ "Укрсоцбанк", Перший заступник Голови Правлiння 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 15.12.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 

 
1. Посада 
 Заступник Голови Правлiння, член Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Белiнський Олег Вiталiйович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1966 
5. Освіта 
 Вища. Київський державний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка 
6. Стаж роботи (років) 
 20 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ "Укрексiмбанк", Радник Голови Правлiння 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 04.12.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 

 
1. Посада 
 Заступник Голови Правлiння, член Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Котов Володимир Михайлович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
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 1952 
5. Освіта 

Вища. Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченка, Академiя МВС 
Росiї 

6. Стаж роботи (років) 
 39 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "Фактор Енергогруп", начальник Управлiння безпеки бiзнесу та захисту iнформацiї. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 04.12.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 

 
1. Посада 
 Член Правлiння - заступник Голови Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Миськiв Сергiй Миколайович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1970 
5. Освіта 
 Вища. Чернiвецький державний унiверситет 
6. Стаж роботи (років) 
 20 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ "Укрексiмбанк", Член Правлiння 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 06.02.2013р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 

 
1. Посада 
 Член Правлiння - заступник Голови Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Монастирська Свiтлана Миколаївна 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1979 
5. Освіта 
 Вища. Українська академiя банкiвської справи 
6. Стаж роботи (років) 
 15 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПАТ "Альфа-банк", директор Департаменту корпоративного кредитування. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 05.11.2010р. 
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Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 

 
1. Посада 
 Член Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Алєксєєва Ольга Миколаївна 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1953 
5. Освіта 
 Вища. Мiжгалузевий iнститут пiслядипломної освiти Мiнiстерства освiти України 
6. Стаж роботи (років) 
 43 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ "Укрексiмбанк", начальник Управлiння облiку i звiтностi - головний бухгалтер. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 03.04.2006р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 

 
1. Посада 
 Член Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Марюхiн Володимир Миколайович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1951 
5. Освіта 

Вища. Донецький полiтехнiчний iнститут. Київський нацiональний унiверситет 
будiвництва та архiтектури 

6. Стаж роботи (років) 
 41 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "Емона Текстиль", директор з розвитку пiдприємства 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 05.11.2010р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 

 
1. Посада 
 Член Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Руда Вiкторiя Олександрiвна 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
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 - -  - 
4. Рік народження 
 1973 
5. Освіта 
 Вища. Київський державний економiчний унiверситет 
6. Стаж роботи (років) 
 19 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПАТ "Терра Банк", Перший заступник Голови Правлiння 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 04.11.2010р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 

 
1. Посада 
 Член Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Соколов Олександр Володимирович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1965 
5. Освіта 
 Вища. Київський iнститут народного господарства 
6. Стаж роботи (років) 
 25 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ТОВ "ЕсСiЕйч" (SCH), Директор. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 05.11.2010р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 

 
1. Посада 
 Член Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Щур Олександр Володимирович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1978 
5. Освіта 

Вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет, Київський нацiональний 
унiверситет iм.Т.Г. Шевченка 

6. Стаж роботи (років) 
 15 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ "Укрексiмбанк", начальник Управлiння зовнiшнiх запозичень. 
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8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 06.02.2013р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 

 
1. Посада 
 Голова Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Войцеховська Свiтлана Михайлiвна 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1959 
5. Освіта 
 Вища. 
6. Стаж роботи (років) 
 38 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Кабiнет Мiнiстрiв, керiвник Апарату Прем'єр-мiнiстра України. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 12.03.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Даних щодо освiти не надано. 
Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн 
повноважень членiв наглядової ради державного банку - 5 рокiв. 

 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Коцюба Володимир Олександрович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1971 
5. Освіта 

Вища. Український державний аграрний унiверситет, Iнститут банкiрiв банку "України", 
Нацiональна юридична академiя України iм. Ярослава Мудрого 

6. Стаж роботи (років) 
 27 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Мiнiстерство фiнансiв України, директор департаменту фiнансової полiтики  
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 12.03.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн 
повноважень членiв наглядової ради державного банку - 5 рокiв. 
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1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Лiсовенко Вiталiй Васильович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1972 
5. Освіта 

Вища. Київський державний економiчний унiверситет, Мiчiганський ун-т, 
Джорджтаунський ун-т, Кенедi-Вестерн ун-т. 

6. Стаж роботи (років) 
 22 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Мiнiстерство фiнансiв України, заступник Мiнiстра фiнансiв 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 12.03.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн 
повноважень членiв наглядової ради державного банку - 5 рокiв. 

 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Алексєєв Iгор Сергiйович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1986 
5. Освіта 
 Вища. Київський нацiональний унiверситет iм.Т. Шевченка 
6. Стаж роботи (років) 
 5 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Мiнiстерство юстицiї України, заступник Мiнiстра - керiвник апарату 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 04.06.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн 
повноважень членiв наглядової ради державного банку - 5 рокiв. 

 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Паракуда Олег Васильович 
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3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1981 
5. Освіта 
 Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Шевченка, Нацiональний унiверситет 
 "Львiвська полiтехнiка", Нацiональна академiя державного управлiння при Президентовi 
 України. 
6. Стаж роботи (років) 
 11 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Кабiнет Мiнiстрiв України, перший заступник Мiнiстра  
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 12.03.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн 
повноважень членiв наглядової ради державного банку - 5 рокiв. 

 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Гребеник Наталiя Iванiвна 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1951 
5. Освіта 
 Вища. Київський iнститут народного господарства. 
6. Стаж роботи (років) 
 38 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Iнститут магiстерської та пiслядипломної освiти Унiверситету банкiвської справи 
Нацiонального банку України, доцент кафедри банкiвської справи. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 02.04.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн 
повноважень членiв наглядової ради державного банку - 5 рокiв. 

 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Балченко Сергiй Олексiйович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
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4. Рік народження 
 1958 
5. Освіта 
 Вища. Київський торговельно-економiчний iнститут. 
6. Стаж роботи (років) 
 37 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО", директор. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 26.08.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн 
повноважень членiв наглядової ради державного банку - 5 рокiв. 

 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Костробiй Юрiй Петрович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1975 
5. Освіта 
 Вища. Нацiональний Унiверситет "Львiвська полiтехнiка", INSEAD MBA. 
6. Стаж роботи (років) 
 17 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аксел Партнерс", Генеральний директор. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 26.08.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн 
повноважень членiв наглядової ради державного банку - 5 рокiв. 

 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Смовженко Тамара Степанiвна 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1951 
5. Освіта 
 Вища. Львiвський полiтехнiчний iнститут, Львiвський торговельно-економiчний iнститут 
6. Стаж роботи (років) 
 20 
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7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Унiверситет банкiвської справи Нацiонального банку України, ректор 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 02.04.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн 
повноважень членiв наглядової ради державного банку - 5 рокiв. 

 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Мазепа Iгор Олександрович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1976 
5. Освіта 
 Вища. Київський нацiональний економiчний унiверситет. 
6. Стаж роботи (років) 
 15 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Конкорд Капiтал", Генеральний директор. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 26.08.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Вiдповiдно до ст. 7 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть" термiн 
повноважень членiв наглядової ради державного банку - 5 рокiв. 

 
1. Посада 
 Голова ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Греба Роман Володимирович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1978 
5. Освіта 
 Вища. Нацiональна юридична академiя України iм. Я.Мудрого 
6. Стаж роботи (років) 
 16 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Секретарiат Кабiнету мiнiстрiв України, заступник керiвника Апарату Прем'єр-мiнiстра 
України. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 19.06.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
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Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ "Укрексiмбанк" термiн повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї - 3 роки. 

 
1. Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Диба Михайло Iванович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1964 
5. Освіта 
 Вища. Львiвський сiльськогосподарський iнститут 
6. Стаж роботи (років) 
 31 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Державна фiнансова iнспекцiя України, заступник Голови. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 19.06.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ "Укрексiмбанк" термiн повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї - 3 роки. 

 
1. Посада 
 Член ревiзiйної комiсiї 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Рубан Наталiя Iванiвна 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1959 
5. Освіта 
 Вища. Днiпропетровський сiльськогосподарський iнститут 
6. Стаж роботи (років) 
 38 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Мiнiстерство доходiв i зборiв України, Директор департаменту 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 19.06.2014р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Вiдповiдно до Положення про Ревiзiйну комiсiю АТ "Укрексiмбанк" термiн повноважень 
членiв Ревiзiйної комiсiї - 3 роки. 

 
1. Посада 
 Головний бухгалтер 
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2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Потьомська Наталiя Анатолiївна 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1967 
5. Освіта 
 Вища. Київський iнститут народного господарства 
6. Стаж роботи (років) 
 29 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ "Укрексiмбанк", заступник начальника Управлiння облiку i звiтностi - заступник 
головного бухгалтера - начальник вiддiлу податкового облiку. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 23.05.2006р. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала. 

 
 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
1. Найменування 
 ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 
2. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 30370711 
4. Місцезнаходження 
 04071, м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 - 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
  
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-5910419 5910404 
8. Вид діяльності 
 Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть 
9. Опис 

Юридична особа, яка веде облiк цiнних паперiв емiтента та надає послуги у галузi 
криптографiчного захисту iнформацiї.. 

 
1. Найменування 
 ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках" 
2. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 35917889 
4. Місцезнаходження 
 04107, м.Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
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 АЕ 263463 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 03.10.2013 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-5854242 5854242 
8. Вид діяльності 
 Iншi види грошового посередництва 
9. Опис 
 Юридична особа, яка надає клiринговi послуги емiтенту. 
 
1. Найменування 
 Moody's Investors Service 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Код за ЄДРПОУ 
 - 
4. Місцезнаходження 
 Великобританiя, м.Лондон, One Canada Square,Canary Wharf  E14 5FA 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 - 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
  
7. Міжміський код та телефон/факс 
 4420-77721000 77725401 
8. Вид діяльності 
 Здiйснення рейтингової оцiнки 
9. Опис 
 Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його 
цiнних паперiв 
 
1. Найменування 
 Fitch Ratings Ltd. 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Код за ЄДРПОУ 
 - 
4. Місцезнаходження 
 Великобританiя, м.Лондон, 30 North Colonnade E14 5GN 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 - 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
  
7. Міжміський код та телефон/факс 
 4420-35301000 35301500 
8. Вид діяльності 
 Здiйснення рейтингової оцiнки 
9. Опис 
 Юридична особа, яка уповноважена здiйснювати рейтингову оцiнку емiтента та/або його 
цiнних паперiв 
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1. Найменування 
 ТОВ Аудиторська фiрма "Консультант" 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Код за ЄДРПОУ 
 21612486 
4. Місцезнаходження 
 01133, м.Київ, б-р Л.Українки, 23-А 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 0202 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 26.01.2001 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-5690950 5690950 
8. Вид діяльності 
 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань 
оподаткування 
9. Опис 
 Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту. 
 
1. Найменування 
 ТОВ Аудиторська фiрма "ПрайсвотерхаусКуперс" 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з обмеженою відповідальністю 
3. Код за ЄДРПОУ 
 21603903 
4. Місцезнаходження 
 01032, м.Київ, вул.Жилянська, 75 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 0152 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 26.01.2001 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-4906777 4906738 
8. Вид діяльності 
 Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту; консультування з питань 
оподаткування 
9. Опис 
 Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту 
 
1. Найменування 
 ПрАТ Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 13550765 
4. Місцезнаходження 
 03150, м.Київ, вул. Горького, 122 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 АВ 528599 
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6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 07.04.2010 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-2474070 2474080 
8. Вид діяльності 
 Iншi види страхування 
9. Опис 
 Юридична особа, яка надає страховi послуги 
 
1. Найменування 
 ПрАТ УСК "Княжа Вiєнна Iншуранс Груп" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 24175269 
4. Місцезнаходження 
 04050, м.Київ, вул.Глибочицька, 44 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 АВ 569230 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 14.01.2011 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-2077272 2077272 
8. Вид діяльності 
 Iншi види страхування 
9. Опис 
 Юридична особа, яка надає страховi послуги 
 
1. Найменування 
 ПрАТ "Українська пожежно-страхова компанiя" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 20602681 
4. Місцезнаходження 
 04080, м.Київ, вул.Фрунзе, 40 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 АВ 584520 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 15.06.2011 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-2386533 2386533 
8. Вид діяльності 
 Iншi види страхування 
9. Опис 
 Юридична особа, яка надає страховi послуги 
 
1. Найменування 
 ТДВ "Страхова компанiя "Домiнанта" 
2. Організаційно-правова форма 
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 Товариство з додатковою відповідальністю 
3. Код за ЄДРПОУ 
 35265086 
4. Місцезнаходження 
 01032, м.Київ, вул.Саксаганського, 119 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 АВ 584042 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 16.05.2011 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-2200755 2200755 
8. Вид діяльності 
 Iншi види страхування 
9. Опис 
 Юридична особа, яка надає страховi послуги 
 
1. Найменування 
 ПАТ ХДI Страхування 
2. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 22868348 
4. Місцезнаходження 
 03150, м.Київ, вул.Червоноармiйська, 102 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 АД 039945 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 02.10.2012 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-2474477 5290894 
8. Вид діяльності 
 Iншi види страхування 
9. Опис 
 Юридична особа, яка надає страховi послуги 
 
1. Найменування 
 ПрАТ Страхова компанiя "Унiка" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 20033533 
4. Місцезнаходження 
 01032, м.Київ, вул. Саксаганського, 70-А 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 АЕ 293984 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 15.03.2010 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-2256000 2256002 
8. Вид діяльності 



 21 

 Iншi види страхування 
9. Опис 
 Юридична особа, яка надає страховi послуги 
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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 
ідентифікацій

ний номер  

Тип 
цінного 
папера 

Форма 
існування та 

форма 
випуску 

Номінальна 
вартість 

(грн) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
14.02.2015 14/1/2015 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 
фондового ринку 

UA4000038426 Акція 
проста 

бездокумент
арна іменна 

Бездокумента
рні іменні 

1462,04 14834780 2168904175
1,2 

100 

Опис 

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй вiд 28 серпня 2014 року № 98/1/2014, дата видачi 28 серпня 2014р., та Тимчасове свiдоцтво про 
реєстрацiю випуску акцiй вiд 14 лютого 2015 року №14/1/2015-Т, якi виданi Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, 
вважати такими, що втратили чиннiсть. 
 
Оскiльки 100% акцiй банку належать державi, в лiстинг цiннi папери не внесенi, торгiвля по них вiдсутня. 
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IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
 

1. Інформація про зобов’язання емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина 

боргу (тис. 
грн) 

Відсоток від 
користування 

коштами 
(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 11639879 X X 

у тому числі:  
кредити в нацiональнiй валютi 19.03.2009 5462787 19,8 24.01.2016 

кредити в iноземнiй валютi 21.07.1999 6177092 5,9 03.08.2020 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому 
числі за похідними цінними 
паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним 
видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 23150 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 137265729 X X 

Усього зобов'язань X 148928758 X X 
Опис Д/н 
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Звіт про фінансовий стан 
(Баланс) 

за 1 квартал 2015 року 
(тис.грн.) 

Найменування статті Звітний період 
Попередній 

період 
1 2 3 

АКТИВИ   
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 237 557 15 116 963 
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 0 0 
Торгові цінні папери 11 971 932 6 882 115 
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

0 0 

Кошти в інших банках, у т.ч.: 3 289 850 3 264 179 
    в іноземній валюті 1 486 475 1 042 862 
    резерви під знецінення коштів в інших банках -806 201 -335 029 
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.: 65 175 600 52 093 575 
    кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.: 64 762 195 51 714 388 
        в іноземній валюті 48 887 546 34 584 478 
        резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -35 138 458 -23 698 138 
    кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.: 413 405 379 187 
        в іноземній валюті 187 356 182 233 
        резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -1 204 007 -809 915 
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т.ч.: 50 255 816 40 807 758 
    резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

-1 189 375 -334 886 

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т.ч.: 562 500 820 866 
    резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

0 0 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 0 0 
Інвестиційна нерухомість 1 986 087 1 986 087 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 724 487 691 771 
Відстрочений податковий актив 1 317 121 1 337 943 
Основні засоби та нематеріальні активи 2 237 742 2 262 991 
Інші фінансові активи, у т.ч.: 739 280 572 553 
    резерви під інші фінансові активи -223 228 -208 212 
Інші активи, у т.ч.: 623 232 370 701 
    резерви під інші активи -16 155 -15 132 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 
вибуття 

0 0 

Усього активів, у т.ч.: 158 121 204 126 207 502 
    в іноземній валюті 100 916 693 71 990 120 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   
Кошти банків, у т.ч.: 11 639 879 10 524 441 
    в іноземній валюті 6 177 092 4 975 967 
Кошти клієнтів, у т.ч.: 77 136 270 60 125 796 
    кошти юридичних осіб, у т.ч.: 51 271 770 38 255 796 
        в іноземній валюті 37 010 711 25 784 890 
    кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.: 42 191 536 28 106 094 
        в іноземній валюті 32 858 243 22 323 302 
    кошти фізичних осіб, у т.ч.: 25 864 500 21 870 000 
        в іноземній валюті 18 613 548 13 901 836 
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    кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.: 3 151 586 2 695 553 
        в іноземній валюті 2 073 018 1 434 588 
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т.ч.: 0 0 
    в іноземній валюті 0 0 
Інші залучені кошти 49 136 752 32 956 190 
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 23 150 25 181 
Відстрочені податкові зобов'язання 3 121 23 943 
Резерви за зобов'язаннями 90 183 49 832 
Інші фінансові зобов'язання 1 870 645 2 405 573 
Інші зобов'язання 191 788 157 193 
Субординований борг 8 836 970 6 086 549 
Зобов'язання групи вибуття 0 0 
Усього зобов'язань, у т.ч.: 148 928 758 112 354 698 
    в іноземній валюті 120 645 519 84 566 353 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ   
Статутний капітал 21 689 042 16 689 042 
Емісійні різниці 0 0 
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 5 000 000 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -13 816 646 -9 287 375 
Резервні та інші фонди банку 162 926 162 926 
Резерви переоцінки 1 157 124 1288 211 
Усього власного капіталу 9 192 446 13 852 804 
Усього зобов'язань та власного капіталу 158 121 204 126 207 502 
Примітки:  
 
Примiтка "Потенцiйнi зобов'язання банку" за I квартал 2015 року. 
 
У цiй примiтцi вiдображенi суми потенцiйних зобов'язань Банку за станом на кiнець дня 31 березня 2015 
року, зокрема: 
 
а) розгляд справ у судi: 
 
Станом на кiнець дня 31 березня 2015 року загальна сума потенцiйних зобов'язань, що може бути 
стягнута з Банку у разi задоволення вимог позивачiв по окремих справах, якi розглядалися у судi, складає 
7 340 тис. грн., якi за попередньою оцiнкою розгляду справ будуть вирiшенi на користь Банку. 
 
Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року загальна сума потенцiйних зобов'язань, що може бути стягнута 
з Банку у разi задоволення вимог позивачiв по окремих справах, якi розглядалися у судi, складає 7 520 
тис. грн., якi за попередньою оцiнкою розгляду справ будуть вирiшенi на користь Банку. 
 
б) потенцiйнi податковi зобов'язання: 
 
Станом на кiнець дня 31 березня 2015 та 31 грудня 2014 року року непередбачених зобов'язань, що 
пов'язанi з виникненням податкових зобов'язань, у Банку немає. 
 
в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями: 
 
Станом на кiнець дня 31 березня 2015 року загальна сума контрактних зобов'язань Банку, пов'язаних iз 
придбанням основних засобiв становила 14 837 тис. грн. (у т.ч.: з будiвництва та реконструкцiї власних 
та орендованих примiщень банку - 439 тис. грн., з придбання банкоматiв та комп'ютерного обладнання - 
1 960 тис. грн., iнших основних засобiв - 45 тис. грн., нематерiальних активiв (програмного забезпечення) 
- 12 393 тис. грн.). 
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Станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року загальна сума контрактних зобов'язань Банку, пов'язаних iз 
придбанням основних засобiв становила 94 566 тис. грн. (у т.ч.: з будiвництва та реконструкцiї власних 
та орендованих примiщень банку - 421 тис. грн., з придбання банкоматiв та комп'ютерного обладнання - 
81 688 тис. грн., iнших основних засобiв - 41 тис. грн., нематерiальних активiв (програмного 
забезпечення) - 12 416 тис. грн.). 
 
г) зобов'язання оперативного лiзингу (оренди): 
 
Таблиця 1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний лiзинг 
(оренду) (тис. грн.) 
 
Рядок  Найменування статтi  Звiтний перiод  Попереднiй перiод 
1  До 1 року   9 120   9 036 
2  Вiд 1 до 5 рокiв  5 182   5 059 
3  Понад 5 рокiв   1 110   1 059 
4  Усього    15 412   15 154 
 
Станом на кiнець дня 31 березня 2015 року загальна сума майбутнiх мiнiмальних суборендних платежiв, 
якi очiкуються Банком до отримання за невiдмовними угодами про суборенду складала - 32 тис. грн. 
(станом на кiнець дня 31 грудня 2014 року - 59 тис. грн.). 
 
ґ) дотримання особливих вимог: 
 
Банк є стороною рiзних договорiв з iншими кредитними органiзацiями, якi мiстять умови щодо 
фiнансових показникiв дiяльностi. У вiдповiдностi до таких умов, Банк має дотримуватись мiнiмального 
показника достатностi капiталу на рiвнi 10%, обмежувати кредитний та валютний ризики, забезпечувати 
необхiдний рiвень лiквiдностi. 
 
д) зобов'язання з кредитування: 
 
Таблиця 2. Структура зобов'язань з кредитування (тис. грн.) 
 
Рядок Найменування статтi     Звiтний перiод  Попереднiй перiод 
1 Зобов'язання з кредитування, що наданi   78   25 641 
2 Невикористанi кредитнi лiнiї    5 046 000  4 360 709 
3 Iмпортнi акредитиви     19 348   348 291 
4 Гарантiї виданi      5 878 636  2 255 260 
5 Резерв за зобов'язаннями, що пов'язанi  

з кредитуванням     (90 183)  (49 832) 
6 Усього зобов'язань, що пов'язанi з  

кредитуванням, за мiнусом резерву   10 853 878  6 940 069 
 
Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют (тис. грн.) 
 
Рядок  Найменування статтi  Звiтний перiод  Попереднiй перiод 
1  Гривня    2 906 469  2 513 486 
2  Долар США   6 998 391  3 629 410 
3  Євро    789 761   680 541 
4  Iншi    159 257   116 632 
5  Усього    10 853 878  6 940 069 
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е) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням 
та розпорядженням ними: 
 
Таблиця 4. Активи, що наданi в заставу без припинення визнання  (тис. грн.) 
 
Рядок Найменування статтi         Звiтний перiод       Попереднiй перiод 
             активи,           забезпечене  активи, забезпечене 

 наданi в заставу       зобов'язання    наданi в заставу зобов'язання 
 
1 Торговi цiннi папери   800 000  814 747  -  - 
2 Цiннi папери в портфелi  

банку на продаж   3 265 130 1 792 064 2 418 130 1 614 461 
3 Цiннi папери в портфелi  

банку до погашення   503 416  240 258   776 183  366 335 
4 Майновi права за кредитними  

договорами    5 982 842 2 489 752 8 093 961 3 266 169 
 Усього     10 551 388 5 336 821 11 288 274 5 246 965 
 
Умовами договорiв застави, укладених мiж АТ "Укрексiмбанк" (далi - Банк) та Нацiональним банком 
України для забезпечення виконання зобов'язань Банку за кредитами, наданими Нацiональним банком 
України для пiдтримки лiквiдностi Банку, не встановлено обмежень для АТ "Укрексiмбанк" щодо права 
володiння активами, наданими у заставу (далi-предмет застави). 
 
Договорами з Нацiональним банком України передбачено обмеження Банку щодо користування та 
розпорядження предметом застави, а саме заборонено вiдчужувати предмет застави та обтяжувати його 
зобов'язаннями на користь третiх осiб без отримання попередньої письмової згоди заставодержателя 
(Нацiонального банку України). Також цiннi папери, якi переданi в заставу Нацiональному банку 
України, обмежуються їх блокуванням на рахунках у цiнних паперах у депозитарiях. 
 
 

24.04.2015 року Керівник В.О. Руда 
 (підпис, ініціали, прізвище) 

 
Дерев'янко О.В., (044) 247-89-81 Головний бухгалтер Н.А. Потьомська 

(прізвище виконавця, номер 
телефону) 

 (підпис, ініціали, прізвище) 
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
(Звіт про фінансові результати) 

за 1 квартал 2015 року 
(тис.грн.) 

Звітний період Попередній період 

Найменування статті за поточний 
квартал 

за поточний 
квартал 

наростаю-
чим 

підсумком з 
початку року 

за 
відповідний 
квартал 

попередньог
о року 

за 
відповідний 
квартал 

попередньо
го року 

наростаю-
чим 

підсумком з 
початку 
року 

1 2 3 4 5 
Процентні доходи 4 385 061 4 385 061 2 494 993 2 494 993 
Процентні витрати -2 872 569 -2 872 569 -1 526 382 -1 526 382 
Чистий процентний дохід / (Чисті 
процентні витрати) 

1 512 492 1 512 492 968 611 968 611 

Комісійні доходи 326 220 326 220 151 351 151 351 
Комісійні витрати -100 911 -100 911 -34 373 -34 373 
Результат від операцій з цінними паперами 
в торговому портфелі банку 

5 079 462 5 079 462 1 732 843 1 732 843 

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 

3 438 3 438 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

31 204 31 204 10 623 10 623 

Результат від операцій з іноземною 
валютою 

290 551 290 551 168 197 168 197 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1 865 729 1 865 729 28 947 28 947 
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, ніж ринкова 

0 0 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення 
кредитів та коштів в інших банках 

-12 313 430 -12 313 430 -2 657 148 -2 657 148 

Відрахування до резерву під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших 
фінансових активів 

-6 918 -6 918 2 449 2 449 

Знецінення цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

-854 490 -854 490 -5 937 -5 937 
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Знецінення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення 

0 0 21 21 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями -40 351 -40 351 -1 762 -1 762 
Інші операційні доходи 36 443 36 443 21 216 21 216 
Адміністративні та інші операційні витрати -363 616 -363 616 -303 463 -303 463 
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих 
компаній 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування -4 534 177 -4 534 177 81 575 81 575 
Витрати на податок на прибуток 0 0 -17 800 -17 800 
Прибуток/(збиток) від діяльності, що 
триває 

-4 534 177 -4 534 177 63 775 63 775 

Прибуток/(збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) -4 534 177 -4 534 177 63 775 63 775 
Інший сукупний дохід     
Переоцінка цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

-126 181 -126 181 -238 -238 

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 -126 181 -126 181 -238 -238 
Усього сукупного доходу -4 660 358 -4 660 358 63 537 63 537 

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

    

    чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 

-395,9 -395,9 5,59 5,59 

    скоригований чистий прибуток/(збиток) 
на одну просту акцію 

-395,9 -395,9 5,59 5,59 

 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 
діяльності: 

    

    чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 

0 0 0 0 

    скоригований чистий прибуток/(збиток) 
на одну просту акцію 

0 0 0 0 

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

-395,9 -395,9 5,59 5,59 

    скоригований чистий прибуток/(збиток) 
на одну просту акцію 

-395,9 -395,9 5,59 5,59 

 
Примітки:  
 
 
Примiтка "Окремi показники дiяльностi банку"    
за I квартал 2015 року    
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(копiйки) 
 
Рядок Найменування рядка    На звiтну дату   Нормативнi  

показники 
 
1 Регулятивний капiтал банку    12 358 448 419 50 не менше 120 000 000 00 
2 Достатнiсть (адекватнiсть)  

регулятивного капiталу (%)    10,85%   не менше 10% 
3 Поточна лiквiднiсть (%)    106,93%  не менше 40% 
4 Максимальний розмiр кредитного  

ризику на одного контрагента (%)   26,05%   не бiльше 25%  
5 Великi кредитнi ризики (%)    619,29%  не бiльше 800% 
6 Максимальний розмiр кредитiв   

гарантiй та поручительств наданих  
одному iнсайдеру (%)     0,35%   не бiльше 5% 

7 Максимальний сукупний розмiр  
кредитiв  гарантiй та поручительств  
наданих iнсайдерам (%)    0,54%   не бiльше 30% 

8 Кредитнi операцiї  що класифiкованi  
за I категорiєю якостi      44 072 696 756 94  Х 

8.1 Сформований резерв за такими операцiями   79 917 606 76   Х 
9 Кредитнi операцiї, що класифiкованi  

за II категорiєю якостi      33 515 778 927 84  Х 
9.1 Сформований резерв за такими операцiями   632 531 728 45   Х 
10 Кредитнi операцiї  що класифiкованi  

за III категорiєю якостi     15 404 081 851 83  Х 
10.1 Сформований резерв за такими операцiями   2 732 475 308 91  Х 
11 Кредитнi операцiї  що класифiкованi  

за IV категорiєю якостi     7 123 069 871 66  Х 
11.1 Сформований резерв за такими операцiями   2 831 883 184 67  Х 
12 Кредитнi операцiї  що класифiкованi  

за V категорiєю якостi     32 124 394 557 41  Х 
12.1 Сформований резерв за такими операцiями  30 971 162 026 39  Х 
13 Рентабельнiсть активiв (%)    -10,27%   Х 
14 Чистий збиток на одну просту акцiю    (395 90)   Х 
15 Кредити  що наданi суб'єктам господарювання  

за видами економiчної дiяльностi, що класифiкуються  
за секцiєю "A" (сiльське господарство)  "B" - "E"  
(промисловiсть) "F" (будiвництво)    71 376 089 042 55  

16 Перелiк учасникiв (акцiонерiв) банку, якi прямо  
та опосередковано володiють 10 i бiльше 
вiдсотками статутного капiталу банку   Кабiнет Мiнiстрiв України - 100% 

 
 

24.04.2015 року Керівник В.О. Руда 
 (підпис, ініціали, прізвище) 

 
Дерев'янко О.В., (044) 247-89-81 Головний бухгалтер Н.А. Потьомська 

(прізвище виконавця, номер 
телефону) 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

 


