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Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 3 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 26.10.2015 
 (дата) 
2. Квартальна 
інформація розміщена на 
сторінці 

http://www.eximb.com/ukr/about/securities_
report/2015/ 

в мережі 
Інтернет 26.10.2015 

 (адреса сторінки)  (дата) 



Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 
1.  Основні відомості про емітента X 
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 
3.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
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  
    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. 
 
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 i Правлiння 



Банку. 
 
Акцiї, 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)  
 21 689 041 751,2 
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) 
 4 102 
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 

 



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.  
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 
 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. 

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 
 - -  - 
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. 
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 
 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 - 08.04.2015р. 

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 
 Шевальов Артем Валентинович 
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. Iнститут мiжнародних вiдносин КНУ iм. Т.Шевченка. Лондонська школа бiзнесу. 
6. Стаж роботи (років) 
 23 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Мiнiстерство фiнансiв України 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 08.04.2015р. 

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 
 Волошин Вячеслав Едуардович 
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. Українська Академiя державного управлiння при Президентовi України. 
Київський нацiональний економiчний унiверситет. 
6. Стаж роботи (років) 
 17 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Мiнiстерство юстицiї України, Керiвник служби Мiнiстра юстицiї України. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 08.04.2015р. 

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 
 Маркарова Оксана Сергiївна 
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. Нацiональний унiверситет "Києво-Могилянська Академiя". Унiверситет штату 
Iндiана. 
6. Стаж роботи (років) 
 18 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Мiнiстерство фiнансiв України, заступник Мiнiстра - керiвник апарату 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 08.04.2015р. 

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 
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 
 - -  - 
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 
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 
 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 України, керiвник Апарату Прем'єр-мiнiстра України. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 22.04.2015р. 

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 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 
 Дуда Володимир 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. Львiвський державний унiверситет iм. Iвана Франка. Тернопiльська академiя 
народного господарства. 
6. Стаж роботи (років) 
 20 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Державна казначейська служба України, перший заступник Голови. 
8. Опис 
 Дата набуття повноважень - 22.04.2015р. 

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 
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) 
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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. Нижнiй 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 
 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 
 
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 (Аудит)" 
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 
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 
 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 
 Iншi види страхування 
9. Опис 
 Юридична особа, яка надає страховi послуги 
 
1. Найменування 
 ТДВ "Альянс Україна" 
2. Організаційно-правова форма 
 Товариство з додатковою відповідальністю 
3. Код за ЄДРПОУ 
 32253696 
4. Місцезнаходження 
 04119, м.Київ, вул. Дегтярiвська, 21-Г 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 АЕ 284452 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 



 24.09.2015 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-4590051 4590052 
8. Вид діяльності 
 Iншi види страхування 
9. Опис 
 Юридична особа, яка надає страховi послуги 
 

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 8 706 271 X X 

у тому числі:  
кредити в нацiональнiй валютi 19.03.2009 3 977 591 19,9 10.06.2020 

кредити в iноземнiй валютi 21.07.1999 4 728 680 7 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 0 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 124 973 859 X X 

Усього зобов'язань X 133 680 130 X X 
Опис Д/н 

 
 



Звіт про фінансовий стан 
(Баланс) 

за 3 квартал 2015 року 
(тис.грн.) 

Найменування статті Звітний період 
Попередній 

період 
1 2 3 

АКТИВИ   
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 616 007 15 116 963 
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 0 0 
Торгові цінні папери 9 065 987 6 882 115 
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

0 0 

Кошти в інших банках, у т.ч.: 5 048 594 3 264 179 
    в іноземній валюті 3 920 591 1 042 862 
    резерви під знецінення коштів в інших банках -909 570 -335 029 
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.: 57 646 651 52 093 575 
    кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.: 57 284 086 51 714 388 
        в іноземній валюті 42 991 976 34 584 478 
        резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -37 134 678 -23 698 138 
    кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.: 362 565 379 187 
        в іноземній валюті 134 298 182 233 
        резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -1 157 513 -809 915 
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т.ч.: 45 581 948 40 807 758 
    резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

-3 670 368 -334 886 

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т.ч.: 0 820 866 
    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 711 440 691 771 
Відстрочений податковий актив 1 314 000 1 337 943 
Основні засоби та нематеріальні активи 2 200 190 2 262 991 
Інші фінансові активи, у т.ч.: 634 665 572 553 
    резерви під інші фінансові активи -294 631 -208 212 
Інші активи, у т.ч.: 386 682 370 701 
    резерви під інші активи -15 511 -15 132 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 
вибуття 

0 0 

Усього активів, у т.ч.: 140 192 251 126 207 502 
    в іноземній валюті 87 905 489 71 990 120 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   
Кошти банків, у т.ч.: 8 706 271 10 524 441 
    в іноземній валюті 4 728 679 4 975 967 
Кошти клієнтів, у т.ч.: 71 120 451 60 125 796 
    кошти юридичних осіб, у т.ч.: 48 967 587 38 255 796 
        в іноземній валюті 33 346 331 25 784 890 
    кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.: 40 872 058 28 106 094 
        в іноземній валюті 30 400 044 22 323 302 
    кошти фізичних осіб, у т.ч.: 22 152 864 21 870 000 
        в іноземній валюті 15 041 816 13 901 836 



    кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.: 5 237 061 2 695 553 
        в іноземній валюті 3 063 869 1 434 588 
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т.ч.: 0 0 
    в іноземній валюті 0 0 
Інші залучені кошти 43 123 384 32 956 190 
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 25 181 
Відстрочені податкові зобов'язання 0 23 943 
Резерви за зобов'язаннями 86 784 49 832 
Інші фінансові зобов'язання 2 334 746 2 405 573 
Інші зобов'язання 168 813 157 193 
Субординований борг 8 139 681 6 086 549 
Зобов'язання групи вибуття 0 0 
Усього зобов'язань, у т.ч.: 133 680 130 112 354 698 
    в іноземній валюті 105 967 366 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) -17 602 481 -9 287 375 
Резервні та інші фонди банку 162 926 162 926 
Резерви переоцінки 2 262 634 1 288 211 
Усього власного капіталу 6 512 121 13 852 804 
Усього зобов'язань та власного капіталу 140 192 251 126 207 502 
Примітки:  
 
Примiтка "Потенцiйнi зобов'язання банку" 
за III квартал 2015 року. 
 
У цiй примiтцi вiдображенi суми потенцiйних зобов'язань Банку за станом на кiнець дня 30 вересня 2015 
року, зокрема: 
 
а) розгляд справ у судi: 
 
Станом на кiнець дня 30 вересня 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 
4 322 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 30 вересня 2015 року та 31 грудня 2014 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 30 вересня 2015 року загальна сума контрактних зобов'язань Банку, пов'язаних iз 
придбанням основних засобiв становила 15 562 тис. грн. (у т.ч.: з реконструкцiї власних та орендованих 
примiщень банку - 507 тис. грн., з придбання обладнання будiвль та комп'ютерного обладнання - 3 180 
тис. грн., iнших основних засобiв - 327 тис. грн., нематерiальних активiв (програмного забезпечення) - 11 
548 тис. грн.). 
 



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 статті Звітний період Попередній період 

1 До 1 року 8 115 9 036 
2 Від 1 до 5 років 4 332 5 059 
3 Понад 5 років 1 228 1 059 
4 Усього 13 675 15 154 

 
Станом на кiнець дня 30 вересня 2015 року загальна сума майбутнiх мiнiмальних суборендних платежiв, 
якi очiкуються Банком до отримання за невiдмовними угодами про суборенду складала - 22 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 статті Звітний період Попередній період 

1 Зобов’язання з кредитування, що надані  3 615 25 641 
2 Невикористані кредитні лінії 4 115 931 4 360 709 
3 Імпортні акредитиви 19 131 348 291 
4 Гарантії видані 5 541 457 2 255 260 

5 
Резерв за зобов’язаннями, що пов’язані з 
кредитуванням 

(86 784) (49 832) 

6 
Усього зобов’язань, що пов’язані з 
кредитуванням, за мінусом резерву 

9 593 350 6 940 069 

 
Таблиця 3. Зобов'язання з кредитування у розрiзi валют 
 
                               (тис. грн.) 
Рядок Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 Гривня 3 066 196 2 513 486 
2 Долар США 5 868 781 3 629 410 
3 Євро 563 211 680 541 
4 Інші 95 162 116 632 
5 Усього 9 593 350 6 940 069 

 
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.) 
Звітний період Попередній період 

Рядок Найменування статті активи, 
надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов’язання 

активи, 
надані в 
заставу 

забезпечене 
зобов’язання 

1.  
Цінні папери в 
портфелі банку на 
продаж 

4 126 128  1 941 277 2 418 130 1 614 461 

2.  
Цінні папери в 
портфелі банку до 
погашення 

- - 776 183 366 335 

3.  
Майнові права за 
кредитними 
договорами 

5 112 302 1 956 527 8 093 961 3 266 169 

  Усього 9 238 430 3 897 804 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. 
 
 

22.10.2015 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) 



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
(Звіт про фінансові результати) 

за 3 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 

попереднього 
року 

за 
відповідний 
квартал 

попередньо
го року 

наростаю-
чим 

підсумком з 
початку 
року 

1 2 3 4 5 
Процентні доходи 4 226 056 12 981 428 3 109 862 8 572 999 
Процентні витрати -2 583 627 -8 158 081 -2 023 799 -5 451 292 
Чистий процентний дохід / (Чисті 
процентні витрати) 

1 642 429 4 823 347 1 086 063 3 121 707 

Комісійні доходи 339 000 990 945 191 309 513 380 
Комісійні витрати -95 373 -291 039 -40 297 -117 077 
Результат від операцій з цінними паперами 
в торговому портфелі банку 

-393 750 3 098 493 332 802 2 171 904 

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 3 438 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

0 31 204 40 12 895 

Результат від операцій з іноземною 
валютою 

103 777 565 592 152 616 449 005 

Результат від переоцінки іноземної валюти 209 455 1 343 000 48 554 97 309 
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 

-150 -63 279 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення 
кредитів та коштів в інших банках 

-3 422 923 -14 354 061 -5 408 549 -9 048 578 

Відрахування до резерву під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших 
фінансових активів 

-36 511 -85 946 -182 691 -189 971 

Знецінення цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

-2 480 992 -3 335 482 176 010 166 262 

Знецінення цінних паперів у портфелі 0 0 0 18 236 



банку до погашення 
Відрахування до резервів за зобов'язаннями -2 061 -36 953 -29 500 -35 691 
Інші операційні доходи 23 641 79 118 16 219 72 828 
Адміністративні та інші операційні витрати -368 010 -1 097 907 -423 100 -1 172 006 
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих 
компаній 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування -4 481 468 -8 329 530 -4 080 524 -3 939 797 
Витрати на податок на прибуток 0 0 20 000 -11 246 
Прибуток/(збиток) від діяльності, що 
триває 

-4 481 468 -8 329 530 -4 060 524 -3 951 043 

Прибуток/(збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) -4 481 468 -8 329 530 -4 060 524 -3 951 043 
Інший сукупний дохід     
Переоцінка цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

-907 607 988 847 -124 232 -69 586 

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 -907 607 988 847 -124 232 -69 586 
Усього сукупного доходу -5 389 075 -7 340 683 -4 184 756 -4 020 629 

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

    

    чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 

-302,09 -607,11 -355,72 -346,13 

    скоригований чистий прибуток/(збиток) 
на одну просту акцію 

-302,09 -607,11 -355,72 -346,13 

 
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 

-302,09 -607,11 -355,72 -346,13 

    скоригований чистий прибуток/(збиток) 
на одну просту акцію 

-302,09 -607,11 -355,72 -346,13 

Примітки:  
 
Примiтка "Окремi показники дiяльностi банку"    
за III квартал 2015 року    
 
 
 

                                                                       



(тис.грн.) 

Рядок Найменування рядка На звітну дату 
Нормативні 
показники 

1 2 3 4 

1 Регулятивний капітал банку  12 499 376 
 не менше 120 млн. 

грн.  

2 Достатність (адекватність) регулятивного капіталу (%) 12,71% не менше 10% 

3 Поточна ліквідність (%) 125,58% не менше 40% 

4 
Максимальний розмір кредитного ризику на одного 
контрагента (%) 

28,16% не більше 25%  

5 Великі кредитні ризики (%) 593,90% не більше 800% 

6 
Максимальний розмір кредитного ризику за операціями 
з пов’язаними з банком особами (%) 

1,82% не більше 25% 

7 
Кредитні операції, що класифіковані за I категорією 
якості  

40 303 488 Х 

7.1 Сформований резерв за такими операціями  135 637 Х 

8 
Кредитні операції, що класифіковані за II категорією 
якості  

27 389 171 Х 

8.1 Сформований резерв за такими операціями  394 358 Х 

9 
Кредитні операції, що класифіковані за III категорією 
якості  

13 572 916 Х 

9.1 Сформований резерв за такими операціями  3 198 783 Х 

10 
Кредитні операції, що класифіковані за IV категорією 
якості  

4 682 788 Х 

10.1 Сформований резерв за такими операціями  706 691 Х 

11 
Кредитні операції, що класифіковані за V категорією 
якості  

37 040 450 Х 

11.1 Сформований резерв за такими операціями 34 853 929 Х 

12 Рентабельність активів (%) -6,44% Х 

13 Чистий збиток на одну просту акцію (грн.) (607,11) Х 

14 

Кредити, що надані суб'єктам господарювання за 
видами економічної діяльності, що класифікуються за 
секцією “A” ( сільське господарство), “B” – “E” 
(промисловість), “F” (будівництво)  

62 795 763 Х 

15 
Перелік учасників (акціонерів) банку, які прямо та 
опосередковано володіють 10 і більше відсотками 
статутного капіталу банку 

Кабінет Міністрів 
України - 100% 

Х 

 
 

22.10.2015 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) 

 


