
Титульний аркуш 
 

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

Голова Правлiння  В.В. Білоус 
  (посада)       (підпис)  (прізвище та ініціали керівника) 
 

МП 

24.04.2014 
(дата) 

 
 
 
 
 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 1 квартал 2014 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) 247-89-81, 247-89-81 
 

ІІ.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 
 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії 25.04.2014 
 (дата) 
2. Квартальна інформація 
розміщена на сторінці 

http://www.eximb.com/ukr/about/
securities_report/2014/ в мережі Інтернет 25.04.2014 

 (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  
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності X 
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" участi у створенi юридичних осiб протягом поточного перiоду 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 та Правлiння. 



 
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)  
 16514051425,71 
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) 
 4581 
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 - дiяльнiсть з 
торгiвлi цiнними паперами. 

АВ 493194 21.10.2009 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

21.10.2014 



Андеррайтинг. 
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, лiцензiю планується подовжити. 

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

Брокерська дiяльнiсть. 

АВ 493192 21.10.2009 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

21.10.2014 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, лiцензiю планується подовжити. 
Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 
торгiвлi цiнними паперами. 

Дилерська дiяльнiсть. 

АВ 493193 21.10.2009 Державна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку 

21.10.2014 

Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї, лiцензiю планується подовжити. 
Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 
дiяльнiсть. Депозитарна 
дiяльнiсть депозитарної 

установи. 

АЕ 286514 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 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. 
 
 

VI. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 
 Голова Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Бiлоус Вiталiй Володимирович 
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. Полтавський державний педагогiчний iнститут, Український державний хiмiко-
технологiчний унiверситет. 
6. Стаж керівної роботи (років) 
 18 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Член Правлiння - заступник Голови Правлiння АТ "Укрексiмбанк" 
8. Опис 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 
своїх паспортних данних посадова особа не надала. 
 



1. Посада 
 Член Правлiння - перший заступник Голови Правлiння 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Кононихiна Вiкторiя Валентинiвна 
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. Донецький державний унiверситет 
6. Стаж керівної роботи (років) 
 18 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 ПАТ "Банк "Фiнанси та Кредит", керуючий фiлiєю "Донецьке регiональне управлiння" 
8. Опис 
 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 керівної роботи (років) 
 13 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ "Укрексiмбанк", Член Правлiння 
8. Опис 
 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 керівної роботи (років) 
 12 



7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Директор Департаменту корпоративного кредитування ПАТ "Альфа-Банк" 
8. Опис 
 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 керівної роботи (років) 
 23 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Начальник Управлiння облiку i звiтностi - головний бухгалтер АТ "Укрексiмбанк" 
8. Опис 
 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 
 Мананнiков Андрiй Володимирович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1968 
5. Освіта 
 Вища. ОрджВОКУ iм. Маршала Радянського Союзу А.I. Єременко. ХГВКТУ. Донецький 
державний унiверситет 
6. Стаж керівної роботи (років) 
 6 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ "Укрексiмбанк", Радник Голови Правлiння 
8. Опис 
 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 керівної роботи (років) 
 25 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Директор з розвитку пiдприємства ТОВ "Емона Текстиль" 
8. Опис 
 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 
 Решетняк Оксана Анатолiївна 
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. Донецький державний медичний iнститут. Пiслядипломна освiта, Донецький 
державний унiверситет 
6. Стаж керівної роботи (років) 
 10 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ "Укрексiмбанк", Радник Голови Правлiння 
8. Опис 
 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 нацiональний економiчний унiверситет 
6. Стаж керівної роботи (років) 
 10 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Перший заступник Голови Правлiння ПАТ "Терра Банк" 
8. Опис 
 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 керівної роботи (років) 
 20 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Директор ТОВ "ЕсСiЕйч" (SCH) 
8. Опис 
 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 керівної роботи (років) 
 6 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 АТ "Укрексiмбанк", начальник Управлiння зовнiшнiх запозичень 
8. Опис 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на розкриття 
своїх паспортних данних посадова особа не надала. 
 
1. Посада 
 Член 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 керівної роботи (років) 
  
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Кабiнет Мiнiстрiв, керiвник Апарату Прем'єр-мiнiстра України. 
8. Опис 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано. 
 
 
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 керівної роботи (років) 
 15 
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Мiнiстерство фiнансiв України, директор департаменту фiнансової полiтики  
8. Опис 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
 
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 
6. Стаж керівної роботи (років) 
  
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Мiнiстерство фiнансiв України, заступник Мiнiстра фiнансiв 
8. Опис 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано. 
 



 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Онищенко Ганна Володимирiвна 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1984 
5. Освіта 
 Вища. Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Шевченка 
6. Стаж керівної роботи (років) 
  
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Заступник Мiнiстра юстицiї - керiвник апарату 
8. Опис 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано. 
 
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 
6. Стаж керівної роботи (років) 
  
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Кабiнет Мiнiстрiв України, перший заступник Мiнiстра КМУ 
8. Опис 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано. 
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Акiмова Iрина Михайлiвна 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1960 
5. Освіта 



 Вища. Харкiвський державний унiверситет 
6. Стаж керівної роботи (років) 
  
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Перший заступник Глави Адмiнiстрацiї Президента України 
8. Опис 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано. 
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Гайдуцький Павло Iванович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1950 
5. Освіта 
 Вища. Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут. 
6. Стаж керівної роботи (років) 
  
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Радник Президента України 
8. Опис 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано. 
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Портнов Андрiй Володимирович 
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. Схiдно-український державний унiверситет. Київський Нацiональний економiчний 
унiверситет 
6. Стаж керівної роботи (років) 
  
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Радник Президента України, керiвник Головного управлiння з питань судоустрою 
8. Опис 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано. 
 



1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Федосов Вiктор Михайлович 
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за 
ЄДРПОУ юридичної особи 
 - -  - 
4. Рік народження 
 1939 
5. Освіта 
 Вища. Київський iнститут народного господарства 
6. Стаж керівної роботи (років) 
  
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Завiдувач кафедри фiнансiв Київського нацiонального економiчного унiверситету iм. 
Вадима Гетьмана 
8. Опис 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано. 
 
1. Посада 
 Член Наглядової ради 
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 
 Носачова Iрина Вiкторiвна 
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. 
6. Стаж керівної роботи (років) 
  
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 
 Голова Державної податкової служби в м.Києвi 
8. Опис 
 Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  
Згоди на розкриття своїх паспортних данних посадова особа не надала.  
Даних щодо стажу керiвної роботи не надано. 
 
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 керівної роботи (років) 
 16 
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 
 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 
 01001, м.Київ, вул.Грiнченка, 3 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 АВ 581322 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 19.09.2006 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-2791325 2791322 
8. Вид діяльності 
 Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 
9. Опис 
 Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю 
 
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 
 271 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 06.09.2013 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-5854242 5854242 
8. Вид діяльності 
 Дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг 
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 
 44020-35301000 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 
 2020 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 26.01.2001 



7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-5690950 5690950 
8. Вид діяльності 
 Аудиторськi послуги 
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 
 Аудиторськi послуги 
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 
 Страхування 
9. Опис 
 Юридична особа, яка надає страховi послуги 
 
1. Найменування 
 ПАТ УСК "Гарант авто" 
2. Організаційно-правова форма 
 Публічне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 16467237 



4. Місцезнаходження 
 01042, м.Київ, Новопечерський пров., 19/3 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 АВ 584595 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 05.07.2011 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-4560000 4560000 
8. Вид діяльності 
 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 483147 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 01.10.2009 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-2077272 2077272 
8. Вид діяльності 
 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 
 Страхування 
9. Опис 
 Юридична особа, яка надає страховi послуги 
 



1. Найменування 
 ПрАТ "Український страховий дiм" 
2. Організаційно-правова форма 
 Приватне акціонерне товариство 
3. Код за ЄДРПОУ 
 32556540 
4. Місцезнаходження 
 01023, м.Київ, пл.Спортивна, 3 
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
 АВ 584986 
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
 14.09.2011 
7. Міжміський код та телефон/факс 
 044-2388080 2388099 
8. Вид діяльності 
 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, оф.27 
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 
 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 12 835 373 X X 

у тому числі:  
кредити в нацiональнiй валютi 19.03.2009 8324143 7,7 24.01.2016 

кредити в iноземнiй валютi 21.07.1999 4511230 4,6 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 17 800 X X 
Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 74 727 114 X X 

Усього зобов'язань X 87 580 287 X X 
Опис Д/н 

 
Звіт про фінансовий стан 

(Баланс) 
за 1 квартал 2014 року    (тис.грн.) 

Найменування статті Звітний період 
Попередній 

період 
1 2 3 

АКТИВИ   
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 723 476 7 222 975 
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку 346 154 740 957 
Торгові цінні папери 5 283 769 0 
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 

0 0 

Кошти в інших банках, у т.ч.: 938 783 1 930 220 
    в іноземній валюті 338 538 1 090 372 
    резерви під знецінення коштів в інших банках -73 677 -98 205 
Кредити та заборгованість клієнтів, у т.ч.: 49 656 744 42 273 618 
    кредити та заборгованість юридичних осіб, у т.ч.: 49 201 045 41 791 949 
        в іноземній валюті 31 200 210 22 769 400 
        резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -11 262 600 -8 694 768 
    кредити та заборгованість фізичних осіб, у т.ч.: 455 699 481 669 
        в іноземній валюті 248 541 252 971 
        резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -490 663 -338 227 
Цінні папери в портфелі банку на продаж, у т.ч.: 31 988 940 33 117 137 
    резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на 
продаж 

-406 157 -400 220 

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у т.ч.: 1 403 097 1 370 663 
    резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до 
погашення 

-18 215 -18 236 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 0 0 
Інвестиційна нерухомість 3 666 476 3 666 666 
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 660 660 639 408 
Відстрочений податковий актив 0 0 



Основні засоби та нематеріальні активи 2 315 036 2 288 170 
Інші фінансові активи, у т.ч.: 390 418 629 029 
    резерви під інші фінансові активи -22 239 -17 344 
Інші активи, у т.ч.: 365 789 364 132 
    резерви під інші активи -16 238 -23 582 
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи 
вибуття 

0 0 

Усього активів, у т.ч.: 105 739 342 94 242 975 
    в іноземній валюті 57 469 277 43 104 995 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   
Кошти банків, у т.ч.: 12 835 373 12 285 562 
    в іноземній валюті 4 315 208 2 764 458 
Кошти клієнтів, у т.ч.: 47 083 245 42 970 258 
    кошти юридичних осіб, у т.ч.: 28 772 318 25 704 016 
        в іноземній валюті 20 518 706 14 826 567 
    кошти юридичних осіб на вимогу, у т.ч.: 21 766 200 16 233 369 
        в іноземній валюті 17 921 426 12 788 164 
    кошти фізичних осіб, у т.ч.: 18 310 926 17 266 242 
        в іноземній валюті 11 178 217 9 414 086 
    кошти фізичних осіб на вимогу, у т.ч.: 1 906 380 1 784 889 
        в іноземній валюті 1 028 121 709 261 
Боргові цінні папери, емітовані банком, у т.ч.: 0 0 
    в іноземній валюті 0 0 
Інші залучені кошти 22 284 923 16 046 742 
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 17 800 32 702 
Відстрочені податкові зобов'язання 18 914 18 914 
Резерви за зобов'язаннями 21 191 19 429 
Інші фінансові зобов'язання 1 101 373 1 588 711 
Інші зобов'язання 123 256 132 315 
Субординований борг 4 094 212 3 063 061 
Зобов'язання групи вибуття 0 0 
Усього зобов'язань, у т.ч.: 87 580 287 76 157 694 
    в іноземній валюті 62 783 788 46 654 011 
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ   
Статутний капітал 16 514 051 16 514 051 
Емісійні різниці 0 0 
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 482 168 403 907 
Резервні та інші фонди банку 151 203 151 203 
Резерви переоцінки 1 011 633 1 016 120 
Усього власного капіталу 18 159 055 18 085 281 
Усього зобов'язань та власного капіталу 105 739 342 94 242 975 
Примітки: Д/н 
 

24.04.2014 року Керівник В.В. Білоус 
 (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 1 квартал 2014 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 2 494 993 2 494 993 2 088 882 2 088 882 
Процентні витрати -1 526 382 -1 526 382 -1 175 466 -1 175 466 
Чистий процентний дохід / (Чисті 
процентні витрати) 

968 611 968 611 913 416 913 416 

Комісійні доходи 151 351 151 351 141 143 141 143 
Комісійні витрати -34 373 -34 373 -26 375 -26 375 
Результат від операцій з цінними паперами 
в торговому портфелі банку 

1 732 843 1 732 843 0 0 

Результат від операцій з хеджування 
справедливої вартості 

0 0 0 0 

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

0 0 0 0 

Результат від продажу цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

10 623 10 623 18 027 18 027 

Результат від операцій з іноземною 
валютою 

168 197 168 197 44 074 44 074 

Результат від переоцінки іноземної валюти 28 947 28 947 -25 508 -25 508 
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 

-2 657 148 -2 657 148 -722 291 -722 291 

Відрахування до резерву під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших 
фінансових активів 

2 449 2 449 -7 227 -7 227 

Знецінення цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

-5 937 -5 937 341 341 

Знецінення цінних паперів у портфелі 21 21 20 20 



банку до погашення 
Відрахування до резервів за зобов'язаннями -1 762 -1 762 -3 203 -3 203 
Інші операційні доходи 21 216 21 216 12 587 12 587 
Адміністративні та інші операційні витрати -303 463 -303 463 -264 615 -264 615 
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих 
компаній 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 81 575 81 575 80 389 80 389 
Витрати на податок на прибуток -17 800 -17 800 -39 800 -39 800 
Прибуток/(збиток) від діяльності, що 
триває 

63 775 63 775 40 589 40 589 

Прибуток/(збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) 63 775 63 775 40 589 40 589 
Інший сукупний дохід     
Переоцінка цінних паперів у портфелі 
банку на продаж 

-238 -238 32 382 32 382 

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 -238 -238 32 382 32 382 
Усього сукупного доходу 63 537 63 537 72 971 72 971 
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, 
що триває: 

    

    чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію 

5,59 5,59 3,56 3,56 

    скоригований чистий прибуток/(збиток) 
на одну просту акцію 

5,59 5,59 3,56 3,56 

 
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 

5,59 5,59 3,56 3,56 

    скоригований чистий прибуток/(збиток) 
на одну просту акцію 

5,59 5,59 3,56 3,56 

Примітки: Д/н 
 

24.04.2014 року Керівник В.В. Білоус 
 (підпис, ініціали, прізвище) 

Дерев"янко О.В., (044) 247-89-81 Головний бухгалтер Н.А. Потьомська 
(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 
 


