
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        Мiняйло Валентин Францевич 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
18.04.2014 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 

за 2 квартал 2014 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "КОНКОРД"  

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

34514392 

4. Місцезнаходження 

49069, м. Днiпропетровськ, вул. Артема, буд. 94 

5. Міжміський код, телефон та факс 

0562-31-04-38 056-732-11-85 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

18.07.2014 

(дата) 

2. Квартальна інформація 

розміщена на сторінці 

http://www.concord.ua/about/korpat_upr в мережі 

Інтернет 

18.07.2014 

(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 X 

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери емітента 
 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента 
 

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: 

Емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.  

Емiтентк не випускав облiгацiї. 

Емiтент не випускав iншi цiннi папери. 

Емiтент не випускав похiднi цiннi папери. 

Емiтент не має боргових зобов'язанеь. 

Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї у звiтi не наводиться, 

так як не вiдповiдає банкiвським видам дiяльностi. 

Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї у звiтi не наводиться, так як не вiдповiдає 

банкiвським видам дiяльностi. 

Емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство 

"АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ 

БАНК "КОНКОРД"  

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію 

юридичної особи (за наявності) 
А01 №054470 

3. Дата проведення державної реєстрації 03.08.2006 

4. Територія (область) Дніпропетровська  

5. Статутний капітал (грн) 130000000.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать 

державі 
0 

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) 61 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування 

виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового 

посередництва, д/н д/н, д/н д/н 

10. Органи управління підприємства 

Iнформацiю про органи управлiння 

пiдприємства акцiонернi товариства 

не надають. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком у 

національній валюті 

Управлiння Нацiонального банку в 

Днiпропетровськiй областi 

2) МФО банку 305006 

3) поточний рахунок 32008105600 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який 

обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній 

валюті 

Публiчне акцiонерне товариство 

Комерцiйний банк "ХРЕЩАТИК" 

5) МФО банку 300670 

6) поточний рахунок 16008000115365 
 

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  230 07.11.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 
Банкiвська лiцензiя видана безстроково до моменту вiдкликання її Нацiональним 

банком України 

Генеральна лiцензiя на 

здiйснення валютних 

операцiй 

230 07.11.2011 Нацiональний банк України Необмежена 



Опис 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй видана безстроково до моменту 

вiдкликання лiцензiї Нацiональним банком України  

Дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами - 

брокерська  

АД №034476 18.07.2012 
Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
Необмежена 

Опис 
Строк дiї лiцензiї необмежений, до моменту вiдкликання Нацiональною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку  

Дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами - 

дилерська  

АД №034477 18.07.2012 
Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 
Необмежена 

Опис 
Строк дiї лiцензiї необмежений, до моменту вiдкликання Нацiональною комiсiєю з 

цiнних паперiв та фондового ринку  



V. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

(для акціонерних товариств) 

Дата введення посади 

корпоративного 

секретаря 

Дата призначення особи на посаду 

корпоративного секретаря 

Прізвище, ім’я по батькові особи, призначеної 

на посаду корпоративного секретаря 

1 2 3 

01.07.2011 01.07.2011 Шевцова Тетяна Михайлiвна 

Опис 

Попереднi посади, що займала:  

з 01.09.2004 по 31.01.2013 - начальник управлiння акцiонерного капiталу ПАТ "ЄКБ"  

з 01.02.2013 по 09.12.2013 начальник управлiння акцiонерного капiталу ПАТ "ЄКБ" за 

сумiсництвом. Звiльнилась за власним бажанням.  

з 01.06.2011 по 31.01.2013 - корпоративний секретар ПАТ "АКБ "КОНКОРД" за 

сумiсництвом.  

з 01.02.2013 - по теперiшнiй час корпоративний секретар ПАТ "АКБ "КОНКОРД".  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Рiк народження 1957. 

Освiта вища економiчна. 

Стаж керiвної работи 25 рокiв. 

До повноважень корпоративного секретаря вiдноситься: 

1) розробка та вдосконалення внутрiшнiх документiв Банку з питань корпоративного 

управлiння вiдповiдно до законодавства України та мiжнародних стандартiв корпоративного 

управлiння, практики корпоративного управлiння; 

2) пiдготовка за допомогою програмних засобiв квартального та рiчного звiту Банка, як 

емiтента цiнних паперiв, його оприлюднення вiдповiдно до законодавства та подання до 

Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на паперовому носiї;  

3) пiдготовка та оприлюднення особливої iнформацiї та iнформацiї про проведення загальних 

зборiв акцiонерiв вiдповiдно до законодавства у стрiчцi новин на сайтi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку, в офiцiйному друкованому виданнi Нацiональної комiсiї 

з цiнних паперiв та фондового ринку та на власному веб-сайтi Банку в мережi Iнтернет, 

подача оприлюдненої iнформацiї до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового 

ринку на паперовому носiї у встановленi законодавством строки; 

4) контроль за процедурою збiльшення статутного капiталу та випуском акцiй Банку; 

5) реєстрацiя змiн до статуту Банку; 

6) робота з акцiонерами та потенцiйними iнвесторами по питанням, що стосуються 

розмiщення акцiй Банку; 

7) недопущення корпоративних конфлiктiв у Банку; 

8) розв'язання корпоративних конфлiктiв у Банку, яких не вдалося запобiгти; 

9) контроль за дотриманням принципiв корпоративного управлiння; 

10) забезпечення iнформування та дотримання посадовими особами Банку порядку укладання 

правочинiв, щодо яких у посадових осiб є заiнтересованiсть (конфлiкт iнтересiв); 

11) розгляд заяв i претензiй акцiонерiв, забезпечення зворотного зв’язку з акцiонерами Банку, 

у тому числi роз’яснення акцiонерам їх прав та обов’язкiв;  

12) консультацiї з питань корпоративного управлiння;  

13) контроль за наданням iнформацiї про дiяльнiсть Банку акцiонерам та заiнтересованим 

особам;  

14) забезпечення пiдготовки та органiзацiя проведення загальних зборiв. 

15) забезпечення своєчасного i точного розкриття iнформацiї про дiяльнiсть Банку вiдповiдно 

до "Iнформацiйної полiтики". 

2. Корпоративний секретар веде облiк та органiзовує зберiгання оригiналiв наступних 

документiв: 

1) протоколiв загальних зборiв та всiх iнших документiв, що вiдносяться до загальних зборiв; 

2) матерiалiв, з якими акцiонери мали можливiсть ознайомитися пiд час пiдготовки до 

загальних зборiв; 

3) квартальних та рiчних звiтiв Банку, як емiтента цiнних паперiв; 

4) документiв та публiкацiй, що стосуються оприлюднення iнформацiї вiдповiдно до 

законодавства. 

3. Корпоративний секретар приймає участь в органiзацiї пiдготовки та проведеннi загальних 

зборiв у вiдповiдностi до законодавства України, статуту та iнших внутрiшнiх документiв 

Банку. Для виконання цiєї функцiї корпоративний секретар: 



1) оформлює проект порядку денного загальних зборiв та надає його для затвердження на 

засiданнi наглядовiй радi; 

2) контролює своєчасне повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв; 

3) розробляє та надає на затвердження наглядовiй радi зразки бюлетенiв для голосування, 

забезпечує друк та належне їх зберiгання до початку загальних зборiв та пiсля їх проведення; 

4) приймає вiд акцiонерiв вимоги про скликання позачергових загальних зборiв, пропозицiй 

щодо порядку денного загальних зборiв, змiн до порядку денного, пропозицiй щодо 

кандидатур до складу наглядової ради, ревiзiйної комiсiї; 

5) з метою своєчасної пiдготовки взаємодiє з правлiнням Банку та керiвниками структурних 

пiдроздiлiв, задiяних в пiдготовцi матерiалiв та документiв, що стосуються порядку денного 

загальних зборiв, а також з особами, вiдповiдальними за виконання допомiжних та 

супроводжуючих заходiв; 

6) забезпечує взаємодiю з депозитарiєм та зберiгачем з метою отримання облiкового реєстру 

власникiв цiнних паперiв Банку для пiдготовки та проведення загальних зборiв акцiонерiв; 

7) забезпечує вчасне оформлення iнших документiв, пов'язаних з проведенням загальних 

зборiв, складання протоколiв загальних зборiв; 

8) виконує iншi обов'язки, пов'язанi з проведенням загальних зборiв вiдповiдно до 

"Положення про загальнi збори акцiонерiв" та рiшення наглядової ради. 

4. Корпоративний секретар забезпечує належний зв'язок з акцiонерами та iншими 

зацiкавленими особами, а саме: 

1) веде облiк скарг та звернень акцiонерiв, передає їх на розгляд наглядовiй радi або 

правлiння Банку, а пiсля їх розгляду надсилає або передає вiдповiдi акцiонерам; 

2) веде облiк випадкiв порушень прав акцiонерiв; 

3) вживає всiх можливих заходiв для попередження порушень та розв'язання конфлiктiв, що 

виникають у зв'язку з порушеннями прав акцiонерiв; 

4) у разi необхiдностi забезпечує роз'яснення прийнятих органами управлiння рiшень та 

консультування з питань корпоративного управлiння; 

5) органiзує доступ акцiонерам до матерiалiв, що стосуються порядку денного загальних 

зборiв, надає в порядку, визначеному внутрiшнiми документами Банку, копiй вiдповiдних 

документiв на вимогу зацiкавлених осiб. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Сосєдка-Мiшалова Олена Вiлiївна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - згоду на розкриття не надано 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта вища економiчна 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
16 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 

10.05.2007 по 29.08.2008 заступник директора ЗАТ КУА "Академiя 

Iнвестментс"; з 01.09.2008 по теперiшнiй час – голова наглядової 

ради ПАТ "АКБ "КОНКОРД".  

8. Опис 

Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

протокол вiд 27.04.2011 №12  

На рiчних загальних зборах акцiонерiв банку (протокол вiд 

22.04.2014 №23) прийнято рiшення шляхом кумулятивного 

голосування обрати наглядову раду у кiлькостi 3 осiб строком на 3 

роки у такому складi: 

1. Голова наглядової ради Сосєдка-Мiшалова Олена Вiлiївна, 

акцiонер банку, володiє 64959 штук простих iменних акцiй, що 

складає 49,9685% у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

2. Затвердити умови трудового контракту з головою наглядової 

ради Сосєдка-Мiшаловою О.В. та призначити їй винагороду за 

виконання своїх функцiй у розмiрi 5500,00 гривень. 

3. Уповноважити голову правлiння Мiняйло В.Ф. пiдписати 

трудовий контракт з головою наглядової ради Сосєдка-Мiшаловою 

О.В. 

Голова наглядової ради Сосєдка-Мiшалова О.В. згоди на розкриття 

паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за злочини, 

вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi не має.  

Працiє за сумiсництвом в ТОВ "СИНКОМ" (код 25019839), адреса: 

м. Днiпропетровськ, вул. Серова, будинок 4 

Наглядова рада Банку є органом, що здiйснює захист прав 

акцiонерiв Банку i в межах компетенцiї, визначеної 

законодавством, статутом Банку та "Положенням про наглядову 

раду", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.  

До виключної компетенцiї наглядової ради належить:  

1) призначення i звiльнення голови та членiв правлiння, керiвника 

служби внутрiшнього аудиту Банку;  

2) затвердження умов оплати працi та матерiального 

стимулювання членiв правлiння Банку;  



3) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена 

правлiння Банку вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння Банку;  

4) контроль за дiяльнiстю правлiння Банку;  

5) керування службою внутрiшнього аудиту;  

6) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та 

пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв для 

прийняття рiшення щодо нього;  

7) визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською 

фiрмою, встановлення розмiру оплати її послуг;  

8) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;  

9) внесення пропозицiй щодо розподiлу прибутку для їх 

затвердження загальними зборами;  

10) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;  

11) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї 

вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх положень;  

12) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових 

загальних зборiв;  

13) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на загальнi 

збори;  

14) затвердження порядку денного загальних зборiв та про 

включення додаткових пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

15) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком 

акцiй;  

16) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй;  

17) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм 

акцiй, цiнних паперiв;  

18) затвердження ринкової вартостi акцiй у випадках, 

передбачених законодавством;  

19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законодавством;  

20) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, визначеного законодавством;  

21) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на 

участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства;  

22) прийняття рiшення про участь Банку в неприбуткових 

асоцiацiях (спiлках) банкiв;  

23) здiйснення функцiй по господарському управлiнню майном 

Банку, в тому числi прийняття рiшення про його вiдчуження, 

надання в заставу;  

24) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

25) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

26) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних 

паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 



встановлення розмiру оплати його послуг;  

27) призначення та припинення повноважень корпоративного 

секретаря;  

28) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм 

простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала 

контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог законодавства;  

29) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить 

вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi;  

30) здiйснення попереднього погодження, за поданням правлiння, 

правочинiв, розмiр яких становить 10 мiльйонiв гривень i вище (в 

тому числi правочинiв щодо надання та отримання кредитiв, 

гарантiй, поруки тощо);  

31) прийняття рiшення про реорганiзацiю Банку вiдповiдно до 

вимог законодавства;  

32) затвердження межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку: 

положення про правлiння, положення вiдокремленнi пiдроздiли, 

положення про службу внутрiшнього аудиту, положення з усiх 

iнших питань, пов’язаних з дiяльнiстю Банку i здiйсненню своїх 

функцiй наглядовою радою, окрiм тих питань, прийняття рiшень з 

яких цим статутом чи рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв 

Банку вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Банку 

або правлiння Банку;  

33) здiйснення iнших повноважень, делегованих загальними 

зборами акцiонерiв Банку.  

1. Посада Член наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Маломуж Тетяна Миколаївна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - згоду на розкриття не надано 

4. Рік народження 1971 

5. Освіта вища економiчна 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
20 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 

22.07.2003 по 22.01.2009 начальник валютного управлiння ЗАТ 

"ФСБанк"); з 23.01.2009 по 07.04.2009 т.в.о. Голови Правлiння ЗАТ 

"ФСБанк"; з 09.04.2009 по 01.02.2011 начальник валютного 

управлiння ПАТ "ЄКБ"; з 02.02.2011 по 05.09.2011 заступник 

голови правлiння ПАТ "СИГМАБАНК"; з 06.09.2011 по 

теперiшнiй час - радник голови правлiння ПАТ "АКБ "КОНКОРД".  

8. Опис Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 



протокол вiд 27.04.2011 №12  

На рiчних загальних зборах акцiонерiв банку (протокол вiд 

22.04.2014 №23) прийнято рiшення шляхом кумулятивного 

голосування обрати наглядову раду у кiлькостi 3 осiб строком на 3 

роки у такому складi: 

1.Член наглядової ради Маломуж Тетяна Миколаївна, акцiонер 

банку, володiє 4 штук простих iменних акцiй, що складає 0,0031% 

у загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

2. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом 

наглядової ради Маломуж Т.М.  

3. Уповноважити голову правлiння Мiняйло В.Ф. пiдписати 

цивiльно-правовий договiр з членом наглядової ради Маломуж 

Т.М. 

Член наглядової ради Маломуж Т.М. згоди на розкриття 

паспортних даних не надала, непогашеної судимостi за злочини, 

вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi не має. 

В iнших юридичних особах не працює. 

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного 

розкладу. 

Наглядова рада Банку є органом, що здiйснює захист прав 

акцiонерiв Банку i в межах компетенцiї, визначеної 

законодавством, статутом Банку та "Положенням про наглядову 

раду", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.  

До виключної компетенцiї наглядової ради належить:  

1) призначення i звiльнення голови та членiв правлiння, керiвника 

служби внутрiшнього аудиту Банку;  

2) затвердження умов оплати працi та матерiального 

стимулювання членiв правлiння Банку;  

3) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена 

правлiння Банку вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння Банку;  

4) контроль за дiяльнiстю правлiння Банку;  

5) керування службою внутрiшнього аудиту;  

6) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та 

пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв для 

прийняття рiшення щодо нього;  

7) визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською 

фiрмою, встановлення розмiру оплати її послуг;  

8) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;  

9) внесення пропозицiй щодо розподiлу прибутку для їх 

затвердження загальними зборами;  

10) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;  

11) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї 

вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх положень;  

12) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових 

загальних зборiв;  

13) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на загальнi 

збори;  

14) затвердження порядку денного загальних зборiв та про 

включення додаткових пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  



15) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком 

акцiй;  

16) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй;  

17) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм 

акцiй, цiнних паперiв;  

18) затвердження ринкової вартостi акцiй у випадках, 

передбачених законодавством;  

19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законодавством;  

20) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, визначеного законодавством;  

21) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на 

участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства;  

22) прийняття рiшення про участь Банку в неприбуткових 

асоцiацiях (спiлках) банкiв;  

23) здiйснення функцiй по господарському управлiнню майном 

Банку, в тому числi прийняття рiшення про його вiдчуження, 

надання в заставу;  

24) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

25) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

26) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних 

паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

27) призначення та припинення повноважень корпоративного 

секретаря;  

28) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм 

простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала 

контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог законодавства;  

29) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить 

вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi;  

30) здiйснення попереднього погодження, за поданням правлiння, 

правочинiв, розмiр яких становить 10 мiльйонiв гривень i вище (в 

тому числi правочинiв щодо надання та отримання кредитiв, 

гарантiй, поруки тощо);  

31) прийняття рiшення про реорганiзацiю Банку вiдповiдно до 

вимог законодавства;  

32) затвердження межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку: 

положення про правлiння, положення вiдокремленнi пiдроздiли, 

положення про службу внутрiшнього аудиту, положення з усiх 

iнших питань, пов’язаних з дiяльнiстю Банку i здiйсненню своїх 

функцiй наглядовою радою, окрiм тих питань, прийняття рiшень з 

яких цим статутом чи рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв 

Банку вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Банку 



або правлiння Банку;  

33) здiйснення iнших повноважень, делегованих загальними 

зборами акцiонерiв Банку.  

1. Посада Член наглядової ради 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Сосєдка Юлiя Вiлiївна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - згоду на розкриття не надано 

4. Рік народження 1966 

5. Освіта вища економiчна 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
23 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 

07.05.2007 по 31.08.2009 - голова Спостережної ради ВАТ "АКБ 

"СИГМАБАНК"; з 01.09.2009 по 09.09.2011 - радник з 

корпоративних питань ВАТ "АКБ "СИГМАБАНК"; з 12.09.2011 по 

теперiшнiй час радник голови наглядової ради ПАТ "АКБ 

"КОНКОРД".  

8. Опис 

На рiчних загальних зборах акцiонерiв банку (протокол вiд 

22.04.2014 №23) прийнято рiшення шляхом кумулятивного 

голосування обрати наглядову раду у кiлькостi 3 осiб строком на 3 

роки у такому складi: 

1.Член наглядової ради Сосєдка Юлiя Вiлiївна, акцiонер банку, 

володiє 65000 штук простих iменних акцiй, що складає 50,0000% у 

загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй. 

2. Затвердити умови цивiльно-правового договору з членом 

наглядової ради Сосєдка Ю.В.  

3. Уповноважити голову правлiння Мiняйло В.Ф. пiдписати 

цивiльно-правовий договiр з членом наглядової ради Сосєдка Ю.В.  

Член наглядової ради Сосєдка Ю.В. згоди на розкриття паспортних 

даних не надала, непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв, та злочини у сферi господарської, службової 

дiяльностi не має.  

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного 

розкладу. 

Наглядова рада Банку є органом, що здiйснює захист прав 

акцiонерiв Банку i в межах компетенцiї, визначеної 

законодавством, статутом Банку та "Положенням про наглядову 

раду", контролює та регулює дiяльнiсть правлiння.  

До виключної компетенцiї наглядової ради належить:  

1) призначення i звiльнення голови та членiв правлiння, керiвника 

служби внутрiшнього аудиту Банку;  

2) затвердження умов оплати працi та матерiального 

стимулювання членiв правлiння Банку;  



3) прийняття рiшення про вiдсторонення голови або члена 

правлiння Банку вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка 

тимчасово здiйснюватиме повноваження голови правлiння Банку;  

4) контроль за дiяльнiстю правлiння Банку;  

5) керування службою внутрiшнього аудиту;  

6) визначення аудиторської фiрми, розгляд її висновку та 

пiдготовка рекомендацiй загальним зборам акцiонерiв для 

прийняття рiшення щодо нього;  

7) визначення умов договору, що укладатиметься з аудиторською 

фiрмою, встановлення розмiру оплати її послуг;  

8) встановлення порядку проведення ревiзiй та контролю за 

фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку;  

9) внесення пропозицiй щодо розподiлу прибутку для їх 

затвердження загальними зборами;  

10) прийняття рiшення щодо покриття збиткiв;  

11) прийняття рiшення щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї 

вiдокремлених пiдроздiлiв, затвердження їх положень;  

12) прийняття рiшення про проведення рiчних або позачергових 

загальних зборiв;  

13) пiдготовка пропозицiй щодо питань, якi виносяться на загальнi 

збори;  

14) затвердження порядку денного загальних зборiв та про 

включення додаткових пропозицiй до порядку денного, крiм 

скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв;  

15) прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком 

акцiй;  

16) прийняття рiшення про розмiщення Банком iнших цiнних 

паперiв, крiм акцiй;  

17) прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм 

акцiй, цiнних паперiв;  

18) затвердження ринкової вартостi акцiй у випадках, 

передбачених законодавством;  

19) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законодавством;  

20) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у 

межах граничного строку, визначеного законодавством;  

21) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути 

повiдомленi про проведення загальних зборiв та мають право на 

участь у загальних зборах вiдповiдно до законодавства;  

22) прийняття рiшення про участь Банку в неприбуткових 

асоцiацiях (спiлках) банкiв;  

23) здiйснення функцiй по господарському управлiнню майном 

Банку, в тому числi прийняття рiшення про його вiдчуження, 

надання в заставу;  

24) визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;  

25) прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг;  

26) прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiю цiнних 

паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 



встановлення розмiру оплати його послуг;  

27) призначення та припинення повноважень корпоративного 

секретаря;  

28) надсилання пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм 

простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала 

контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до вимог законодавства;  

29) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо 

ринкова вартiсть майна або послуг, що є їх предметом, становить 

вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi;  

30) здiйснення попереднього погодження, за поданням правлiння, 

правочинiв, розмiр яких становить 10 мiльйонiв гривень i вище (в 

тому числi правочинiв щодо надання та отримання кредитiв, 

гарантiй, поруки тощо);  

31) прийняття рiшення про реорганiзацiю Банку вiдповiдно до 

вимог законодавства;  

32) затвердження межах своєї компетенцiї внутрiшнiх положень, 

якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку: 

положення про правлiння, положення вiдокремленнi пiдроздiли, 

положення про службу внутрiшнього аудиту, положення з усiх 

iнших питань, пов’язаних з дiяльнiстю Банку i здiйсненню своїх 

функцiй наглядовою радою, окрiм тих питань, прийняття рiшень з 

яких цим статутом чи рiшеннями загальних зборiв акцiонерiв 

Банку вiднесено до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв Банку 

або правлiння Банку;  

33) здiйснення iнших повноважень, делегованих загальними 

зборами акцiонерiв Банку.  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 

чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

1. Посада Голова правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Мiняйло Валентин Францевич 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - згоду на розкриття не надано 

4. Рік народження 1954 

5. Освіта вища економiчна 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
25 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

з 15.12.2006 по 02.01.2007 начальник вiддiлу кредитування ЗАТ 

«АКБ «КОНКОРД»; з 03.01.2007 по 06.02.2007 начальник вiддiлу 

активно-пасивних операцiй ЗАТ «АКБ «КОНКОРД»; з 07.02.2007 

по 12.03.2008 начальник вiддiлу кредитного аналiзу управлiння з 

питань аналiзу та управлiння ризиками ЗАТ «АКБ «КОНКОРД». з 

13.03.2008 по 22.04.2009 директор ТОВ «ФIНАНСОВА 

КОМПАНIЯ «РЕЗЕРВ ФIНАНС». з 23.04.2009 Голова Правлiння 



ЗАТ «АКБ «КОНКОРД» (з 24.06.2009 ЗАТ "АКБ "КОНКОРД" 

перейменовано на ПАТ «АКБ «КОНКОРД») 

8. Опис 

Призначений на посаду рiшенням наглядової ради протокол вiд 

10.04.2009 №59; наказ № 8/к вiд 23.04.2009. 

В iнших юридичних особах не працює. 

Голова правлiння Банку (або особа, яка виконує обов’язки голови 

правлiння), вправi без довiреностi:  

1) представляти Банк та здiйснювати юридичнi дiї вiд iменi Банку у 

всiх вiтчизняних та iноземних установах i органiзацiях;  

2) укладати (пiдписувати) договори (контракти), в тому числi 

зовнiшньоекономiчнi договори (контракти) з урахуванням 

обмежень, встановлених законодавством, цим статутом та 

внутрiшнiми положеннями Банку;  

3) розпоряджатися грошовими коштами, якi знаходяться на всiх 

рахунках Банку;  

4) розпоряджатися iншим майном Банку з урахуванням обмежень 

передбачених цим статутом;  

5) пiдписувати (право першого пiдпису) всi платiжнi та фiнансовi 

документи (звiти);  

6) видавати довiреностi на здiйснення юридичних дiй вiд iменi 

Банку;  

7) приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Банку;  

8) заохочувати та застосовувати до працiвникiв дисциплiнарнi 

стягнення;  

9) в межах своєї компетенцiї видавати обов’язковi для всiх 

працiвникiв Банку накази, розпорядження;  

10) затверджувати посадовi iнструкцiї, iншi документи.  

11) здiйснювати iншi функцiї, якi покладенi на нього рiшенням 

загальних зборiв, наглядової ради та правлiння Банку.  

Голова правлiння є вiдповiдальним за органiзацiю виконання 

вимог законодавства України з питань запобiгання легалiзацiї 

(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, та 

органiзацiю внутрiшньобанкiвської системи запобiгання легалiзацiї 

(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом. Своїм 

наказом вiн призначає одного з членiв правлiння Банку 

вiдповiдальною особою, яка очолює внутрiшньобанкiвську 

систему запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних 

злочинним шляхом.  

Голова правлiння керує роботою правлiння, скликає засiдання 

правлiння, забезпечує ведення протоколiв засiдань, несе 

персональну вiдповiдальнiсть за виконання завдань, покладених на 

правлiння Банку.  

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного 

розкладу. 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 

чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не 

надано. 

1. Посада Заступник голови правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

Толкачова Людмила Iванiвна 



особи 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - згоду на розкриття не надано 

4. Рік народження 1963 

5. Освіта вища економiчна 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
25 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

з 22.05.2007 по 07.07.2010 начальник управлiння бухгалтерського 

облiку та касових операцiй ЗАТ "АКБ "СИГМАБАНК"; з 

01.09.2008 ЗАТ "АКБ "СИГМАБАНК" реорганiзовано шляхом 

перетворення у ВАТ "АКБ "СИГМАБАНК", з 02.02.2010 ВАТ 

"АКБ "СИГМАБАНК" перейменовано на ПАТ "СИГМАБАНК" у 

зв'язку зi змiною найменування банку; з 08.07.2010 по 31.08.2011 

головний бухгалтер; з 15.08.2011 ПАТ "СИГМАБАНК" 

перейменовано на ПАТ "КБ "АКСIОМА"; з 06.09.2011 по 

29.02.2012 застукпник головного бухгалтера ПАТ "АКБ 

"КОНКОРД"; з 01.03.2012 заступник голови правлiння, член 

правлiння ПАТ "АКБ "КОНКОРД".  

8. Опис 

Призначена на посаду рiшенням наглядової ради протокол вiд 

15.02.2012 №4; наказ № 11/к вiд 01.03.2012. В iнших юридичних 

особах не працює. 

Права та обов'язки членiв правлiння визначаються законодавством 

України, статутом Банку, "Положенням про правлiння", що 

затверджується наглядовою радою. 

До компетенцiї правлiння належить:  

1) затвердження поточних планiв i програм дiяльностi та 

забезпечення їх реалiзацiї;  

2) органiзацiя поточної дiяльностi Банку, облiку та звiтностi, 

внутрiшньобанкiвського контролю, автоматизацiї банкiвських 

операцiй;  

3) затвердження, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх 

документiв з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з 

питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв, 

прийняття рiшень по яким цим статутом чи рiшеннями загальних 

зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї загальних зборiв чи 

наглядової ради Банку;  

4) встановлення розмiрiв процентних ставок, комiсiйної 

винагороди за операцiями, а також розмiрiв плати за послуги, якi 

надаються Банком;  

5) складання звiтностi (статистичної звiтностi) за пiдсумками 

роботи Банку;  

6) формування у встановленому законодавством порядку резервiв 

при здiйсненнi банкiвської дiяльностi;  

7) затвердження типових договорiв, якi використовуються в 

поточнiй дiяльностi Банку;  

8) визначення системи дiловодства, в тому числi загальнi умови й 

порядок пiдписання договорiв, якi укладаються Банком, грошово-



розрахункових документiв та кореспонденцiї;  

9) створення постiйно дiючих робочих органiв (комiтетiв, комiсiй, 

тощо), крiм тих робочих органiв, якi створюються iншими 

органами управлiння Банку та призначення їх складу, яким, у разi 

потреби, можуть бути делегованi окремi повноваження правлiння 

Банку, в тому числi прийняття рiшень про проведення банкiвських 

операцiй;  

10) подання на затвердження загальними зборами рiчного звiту та 

балансу;  

11) на пiдставi рiшення, прийнятого наглядовою радою, органiзацiя 

пiдготовчої роботи по скликанню загальних зборiв акцiонерiв;  

12) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв вiдокремлених 

пiдроздiлiв;  

13) здiйснення пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв;  

14) керiвництво роботою структурних та вiдокремлених 

пiдроздiлiв;  

15) затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу;  

16) затвердження перелiку вiдомостей, якi складають комерцiйну 

таємницю Банку;  

17) вирiшення усiх iнших питань дiяльностi Банку, крiм питань, якi 

вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв i 

наглядової ради.  

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного 

розкладу. 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 

чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не 

надано. 

1. Посада Член правлiння, головний бухгалтер  

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Свиридюк Лiлiя Вячеславiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - згоду на розкриття не надано 

4. Рік народження 1973 

5. Освіта вища економiчна 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
15 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

з 05.02.2007 по 18.10.2007 економiст вiддiлу 

внутрiшньобанкiвських операцiй управлiння бухгалтерського 

облiку та звiтностi ЗАТ "АКБ "СИГМАБАНК"; з 19.10.2007 по 

30.09.2010 начальник вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй 

управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi ЗАТ "АКБ 

"СИГМАБАНК"; з 01.10.2010 по 29.02.2012 - начальник 

управлiння бухгалтерського облiку та касових операцiй; з 

01.09.2008 ЗАТ "АКБ "СИГМАБАНК" реорганiзовано шляхом 



перетворення у ВАТ "АКБ "СИГМАБАНК", з 02.02.2010 ВАТ 

"АКБ "СИГМАБАНК" перейменовано на ПАТ "СИГМАБАНК" у 

зв'язку зi змiною найменування банку; з 15.08.2011 ПАТ 

"СИГМАБАНК" перейменовано на ПАТ "КБ "АКСIОМА"; з 

01.03.2012 по 13.05.2012 заступник головного бухгалтера ПАТ 

"АКБ"КОНКОРД"; з 14.05.2012 - т.в.о. головного бухгалтера; з 

21.07.2011 - головний бухгалтер ПАТ "АКБ "КОНКОРД".  

8. Опис 

Призначена на посаду рiшенням наглядової ради протокол вiд 

14.05.2012; наказ № 32/к вiд 23.07.2012. 

В iнших юридичних особах не працює. 

Посадовi обов’язки  

1. Встановлення та пiдтримки єдиних методологiчних правил 

бухгалтерського облiку для банкiвських операцiй i розроблення 

правил для нових операцiй, що плануються на пiдставi 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. 

2. Ведення регiстрiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до 

основних вимог Нацiонального банку України та облiкової 

полiтики банку. 

3. Ведення та пiдтримки внутрiшнього плану рахункiв, який 

складається на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку 

встановленого Нацiональним банком України. 

4. Своєчасної пiдготовки, перевiрки i надання фiнансової, 

податкової та статистичної звiтностi. 

5. Контроль за застосуванням правил облiкової полiтики в рiзних 

пiдроздiлах банку та достовiрностi фiнансової звiтностi. 

6. Контроль за процесом проведення iнвентаризацiї з метою 

надання достовiрних даних для правильностi ведення 

бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi. 

7. Контроль за своєчасним вiдображенням на рахунках 

бухгалтерського облiку банкiвських операцiй, та правильнiстю i 

своєчаснiстю оформлення первинних документiв. 

8. Контроль за формуванням та використанням резерву для 

вiдшкодування можливих втрат вiд дебiторської заборгованостi. 

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного 

розкладу. 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 

чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не 

надано. 

1. Посада Заступник голови правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Цикало Ганна Володимирiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - згоду на розкриття не надано 

4. Рік народження 1964 



5. Освіта вища економiчна 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
20 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

- з 24.11.2003 по 22.06.2004 виконуючий обов’язки заступника 

директора-начальник вiддiлу активно-пасивних операцiй ДФ ВАТ 

"АКБ "АВТОКРАЗБАНК" - з 23.06.2004 по 26.05.2006 заступник 

директора-начальник вiддiлу активно-пасивних операцiй ЗАТ 

"АКБ "СИГМАБАНК" - з 29.05.2006 по 06.12.2006 начальник 

Управлiння кредитування ЗАТ "АКБ "СИГМАБАНК" - з 

07.12.2006 по 18.10.2007 начальник управлiння ресурсних операцiй 

ЗАТ "АКБ "СИГМАБАНК" - з 19.10.2007 по 20.03.2008р начальник 

управлiння кредитування ЗАТ "АКБ "СИГМАБАНК" - з 21.03.2008 

по 14.09.2009 Заступник Голови Правлiння ЗАТ "АКБ 

"СИГМАБАНК" - 22.04.2008рю ЗАТ «АКБ «СИГМАБАНК» 

реорганiзовано шляхом перетворення у ВАТ «АКБ 

«СИГМАБАНК». - з 10.11.2010 по 15.02.2011 робота за строковим 

трудовим договором в тимчасовiй адмiнiстрацiї ТОВ 

"ДIАЛОГБАНК" - з 11.07.2011 по 31.08.2011 головний економiст 

вiддiлу розвитку корпоративного бiзнесу ДФ ПАТ 

"КРЕДИТПРОМБАНК" - з 01.09.2011 по 02.09.2012 провiдний 

економiст групи проектного та торговельного фiнансування ДФ 

ПАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" - з 03.09.2012 - 13.06.2013 провiдний 

економiст вiддiлу пiдтримки корпоративного бiзнесу ДФ ПАТ 

"КРЕДИТПРОМБАНК" - з 14.06.2013 заступник голови правлiння, 

член правлiння ПАТ «АКБ "КОНКОРД"  

8. Опис 

Призначено на посаду рiшенням наглядової ради протокол вiд 

14.06.2013 , наказ № 24/к вiд 14.06.2013. 

В iнших юридичних особах не працює. 

До компетенцiї правлiння належить:  

1) затвердження поточних планiв i програм дiяльностi та 

забезпечення їх реалiзацiї;  

2) органiзацiя поточної дiяльностi Банку, облiку та звiтностi, 

внутрiшньобанкiвського контролю, автоматизацiї банкiвських 

операцiй;  

3) затвердження, внесення змiн, доповнень, вiдмiна внутрiшнiх 

документiв з усiх питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку, а також з 

питань органiзацiї цiєї дiяльностi, окрiм внутрiшнiх документiв, 

прийняття рiшень по яким цим статутом чи рiшеннями загальних 

зборiв акцiонерiв вiднесено до компетенцiї загальних зборiв чи 

наглядової ради Банку;  

4) встановлення розмiрiв процентних ставок, комiсiйної 

винагороди за операцiями, а також розмiрiв плати за послуги, якi 

надаються Банком;  

5) складання звiтностi (статистичної звiтностi) за пiдсумками 

роботи Банку;  

6) формування у встановленому законодавством порядку резервiв 

при здiйсненнi банкiвської дiяльностi;  

7) затвердження типових договорiв, якi використовуються в 

поточнiй дiяльностi Банку;  

8) визначення системи дiловодства, в тому числi загальнi умови й 

порядок пiдписання договорiв, якi укладаються Банком, грошово-

розрахункових документiв та кореспонденцiї;  



9) створення постiйно дiючих робочих органiв (комiтетiв, комiсiй, 

тощо), крiм тих робочих органiв, якi створюються iншими 

органами управлiння Банку та призначення їх складу, яким, у разi 

потреби, можуть бути делегованi окремi повноваження правлiння 

Банку, в тому числi прийняття рiшень про проведення банкiвських 

операцiй;  

10) подання на затвердження загальними зборами рiчного звiту та 

балансу;  

11) на пiдставi рiшення, прийнятого наглядовою радою, органiзацiя 

пiдготовчої роботи по скликанню загальних зборiв акцiонерiв;  

12) призначення на посаду та звiльнення керiвникiв вiдокремлених 

пiдроздiлiв;  

13) здiйснення пiдбору, пiдготовки i використання кадрiв;  

14) керiвництво роботою структурних та вiдокремлених 

пiдроздiлiв;  

15) затвердження органiзацiйної структури, штатного розкладу;  

16) затвердження перелiку вiдомостей, якi складають комерцiйну 

таємницю Банку;  

17) вирiшення усiх iнших питань дiяльностi Банку, крiм питань, якi 

вiдносяться до компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв i 

наглядової ради.  

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного 

розкладу. 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 

чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не 

надано. 

1. Посада 
Член правлiння, вiдповiдальний працiвник з питань фiнансового 

монiторингу 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Кочеткова Вiкторiя Iгорiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - згоду на розкриття не надано 

4. Рік народження 1977 

5. Освіта вища економiчна 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
11 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

з 02.03.2007 по 21.02.2008 економiст управлiння розрахункiв 

Днiпропетровської фiлiї КБ ТОВ "Мiсто Банк" з 22.02.2008 по 

01.10.2008 провiдний економiст з монiторингу управлiння 

розрахункiв; з 02.10.2008 по 15.05.2009 начальник управлiння 

розрахункiв Днiпропетровської фiлiї КБ ТОВ "Мiсто Банк" з 

18.05.2009 по 16.09.2010 заступник начальника управлiння з 

протидiї легалiзацiї грошей отриманих злочинним шляхом ПАТ 

"АКТАБАНК" з 23.09.2010 по 29.03.2012 начальник управлiння 



розрахункiв Днiпропетровської фiлiї КБ ТОВ "Мiсто Банк" з 

02.04.2012, член правлiння, вiдповiдальний працiвник Банку з 

питань запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних 

злочинним шляхом ПАТ «АКБ «КОНКОРД».  

8. Опис 

Призначена на посаду рiшенням наглядової ради протокол вiд 

02.04.2012; наказ № 17/к вiд 02.04.2012. 

В iнших юридичних особах не працює. 

Посадовi обов'язки: 

1. Формує банкiвську полiтику з питань запобiгання та протидiї 

легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом. 

2. Забезпечує функцiонування внутрiшньобанкiвської системи з 

питань запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, 

одержаних злочинним шляхом, формує вiдповiдну банкiвську 

полiтику з питань фiнансового монiторингу. 

3. Органiзує розроблення та подання на затвердження Правил 

внутрiшнього фiнансового монiторингу, Програми iдентифiкацiї та 

вивчення клiєнтiв, Програм здiйснення фiнансового монiторингу за 

напрямами дiяльностi, Програми навчання та пiдвищення 

квалiфiкацiї працiвникiв з урахуванням вимог чинного 

законодавства у сферi запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) 

доходiв, одержаних злочинним шляхом. 

4. Контролює дотримання працiвниками Банку в межах 

компетенцiї кожного вимог законодавства та 

внутрiшньобанкiвських документiв з питань фiнансового 

монiторингу, у разi потреби отримує пояснення вiд працiвникiв 

Банку щодо зазначених питань.  

5. Забезпечує функцiонування системи контролю щодо виявлення 

фiнансових операцiй, якi можуть пiдлягати фiнансовому 

монiторингу 

6. Перевiряє iнформацiю, яка вiдповiдно до внутрiшнiх процедур 

Банку надходить вiд структурних пiдроздiлiв Банку, на наявнiсть 

ознак фiнансового монiторингу у здiйснюваних фiнансових 

операцiях клiєнтiв. 

7. Приймає рiшення про: 

- необхiднiсть реєстрацiї фiнансової операцiї, що пiдлягає 

фiнансовому монiторингу; 

- повiдомлення Уповноваженому органу iнформацiї про фiнансову 

операцiю, яка пiдлягає внутрiшньому фiнансовому монiторингу; 

- повiдомлення Уповноваженого органу про фiнансовi операцiї, якi 

пiдлягають обов’язковому фiнансовому монiторингу, або щодо 

яких є мотивованi пiдозри, що вони можуть здiйснюватися з метою 

легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом, 

або що вони пов'язанi, мають вiдношення або призначенi для 

фiнансування тероризму; 

- iнформування правоохоронних органiв, визначених 

законодавством, про фiнансовi операцiї, щодо яких є пiдозри, що 

вони пов'язанi, мають вiдношення або призначенi для 

фiнансування тероризму; 

-щодо зупинення операцiї, яка здiйснюється на користь або за 

дорученням клiєнта Банку, якщо її учасником або 

вигодоодержувачем за нею є особа, яку включено до перелiку осiб, 

пов'язаних iз здiйсненням терористичної дiяльностi. 



8. Формує файли-повiдомлення для передавання Уповноваженому 

органу iнформацiї про фiнансовi операцiї, якi пiдлягають 

обов’язковому фiнансовому монiторингу.  

9. Приймає рiшення про надання додаткової iнформацiї на запити 

Уповноваженого органу щодо операцiй, якi стали об’єктом 

фiнансового монiторингу. Органiзує пiдготовку вiдповiдної 

iнформацiї на запит, формує файли-вiдповiдi та передає зазначену 

iнформацiю у строки вiдповiдно до вимог чинного законодавства.  

10. Контролює виконання вимог чинного законодавства та 

внутрiшньої Програми iдентифiкацiї та вивчення клiєнтiв 

працiвниками Банку в частинi здiйснення належної iдентифiкацiї 

клiєнтiв, включаючи виконання вимог щодо формування та 

ведення вiдповiдних анкет. Контролює порядок iдентифiкацiї 

клiєнтiв та зберiгання документiв, що стосуються iдентифiкацiї 

осiб. Працiвники, що мають бути вiдповiдальними за проведення 

iдентифiкацiї клiєнтiв Банку та ведення анкет, призначаються 

наказом по Банку. 

11. Здiйснює перевiрки дiяльностi будь-якого пiдроздiлу та їх 

працiвникiв на предмет дотримання ними Правил внутрiшнього 

фiнансового монiторингу Банку, виконання Програми 

iдентифiкацiї та вивчення клiєнтiв, Програм здiйснення 

фiнансового монiторингу за напрямами дiяльностi, Програми 

оцiнки та управлiння ризиками легалiзацiї кримiнальних 

доходiв/фiнансування тероризму . 

Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного 

розкладу. 

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 

чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

Згоду на розкриття паспортних даних посадовою особою не 

надано. 

1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Семенова Олена Олександрiвна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - згоду на розкриття не надано 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища економiчна 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
26 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 

03.03.2008 по 30.11.2010 - ЗАТ "ФСД-Iнвестментс", фiнансовий 

директор; з 01.12.2010 по 31.10.2011 - ТОВ "Рiелтi-Груп", 

фiнансовий директор; з 01.11.2011 по 30.08.2013 – ПрАТ "Турбо 

Iнвестментс", заступник директора; з 02.09.2013 по теперiшнiй час 

– ТОВ "Днiпровський Аудиторський Союз", директор.  



8. Опис 

На рiчних загальних зборах акцiонерiв банку (протокол вiд 

22.04.2014 №23) прийнято рiшення шляхом кумулятивного 

голосування обрати ревiзiйну комiсiю у кiлькостi 3 осiб строком на 

5 рокiв у такому складi: 

- голова ревiзiйної комiсiї Семенова Олена Олександрiвна, яка є 

представником акцiонера банку Назаренко С.В. Акцiонер 

Назаренко С.В. володiє 1 штукой простих iменних акцiй, що 

складає 0,0007% у статутному капiталi банку. Голова ревiзiйної 

комiсiї Семенова О.О.працює на посадi без укладання з нею 

трудового контракту та без отримання винагороди за виконання 

своїх функцiй. Семенова О.О. ообисто акцiями банку не володiє, 

згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної 

судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у 

сферi господарської, службової дiяльностi не має.  

Повноваження членiв ревiзiйної комiсiї визначаються 

законодавством України, статутом Банку, "Положенням про 

ревiзiйну комiсiю", що затверджується загальними зборами.  

Ревiзiйна комiсiя має такi повноваження:  

1) контролює дотримання Банком законодавства України i 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;  

2) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує 

вiдповiднi пропозицiї загальним зборам акцiонерiв;  

3) вносить на загальнi збори акцiонерiв або наглядової ради Банку 

пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї 

ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi 

Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.  

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Носаченко Олена Анатолiївна 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - згоди на розкриття не надано 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта вища економiчна 

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
10 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв (перiод, 

мiсце роботи, займана посада): з 02.07.2007 по 31.08.2011 - ПАТ 

"ЄКБ", провiдний економiст вiддiлу валютного контролю та 

звiтностi; з 01.09.2011 по 31.10.2012 - ПАТ "СИГМАБАНК", 

фахiвець валютного вiддiлу; з 01.11.2012 по теперiшнiй час – 

тимчасово не працюю, вiдпустка по уходу за дитиною.  

8. Опис 

Призначена на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 

протокол вiд 27..04.2011 №12 

На рiчних загальних зборах акцiонерiв банку (протокол вiд 



22.04.2014 №23) прийнято рiшення шляхом кумулятивного 

голосування обрати ревiзiйну комiсiю у кiлькостi 3 осiб строком на 

5 рокiв у такому складi: 

- член ревiзiйної комiсiї Носаченко Олена Анатолiївна, яка є 

представником акцiонера банку Назаренко С.В. Акцiонер 

Назаренко С.В. володiє 1 штукой простих iменних акцiй, що 

складає 0,0007% у статутному капiталi банку. Член ревiзiйної 

комiсiї Носаченко О.А.працює на посадi без укладання з нею 

трудового контракту та без отримання винагороди за виконання 

своїх функцiй. Носаченко О.А. ообисто акцiями банку не володiє, 

згоди на розкриття паспортних даних не надала, непогашеної 

судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у 

сферi господарської, службової дiяльностi не має.  

Повноваження членiв ревiзiйної комiсiї визначаються 

законодавством України, статутом Банку, "Положенням про 

ревiзiйну комiсiю", що затверджується загальними зборами.  

Ревiзiйна комiсiя має такi повноваження:  

1) контролює дотримання Банком законодавства України i 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;  

2) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує 

вiдповiднi пропозицiї загальним зборам акцiонерiв;  

3) вносить на загальнi збори акцiонерiв або наглядової ради Банку 

пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї 

ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi 

Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.  

1. Посада Член ревiзiйної комiсiї 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 

фізичної особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Мiшалов Вячеслав Дмитрович 

3. Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

- - згоду на розкриття не надано 

4. Рік народження 1985 

5. Освіта не закiнчена вища  

6. Стаж керівної роботи 

(років) 
7 

7. Найменування 

підприємства та попередня 

посада, яку займав 

Iнформацiя про стаж роботи протягом останнiх п'яти рокiв: з 

01.06.2007 по теперiшнiй час ТОВ "Фрегат", директор (керiвник) з 

розвитку пiдприємства.  

8. Опис 

На рiчних загальних зборах акцiонерiв банку (протокол вiд 

22.04.2014 №23) прийнято рiшення шляхом кумулятивного 

голосування обрати ревiзiйну комiсiю у кiлькостi 3 осiб строком на 

5 рокiв у такому складi: 

- член ревiзiйної комiсiї Мiшалов Вячеслав Дмитрович, який є 

представником акцiонера банку Козюк Алли Олександрiвни. 

Акцiонер Козюк А.О. володiє 1 штукой простих iменних акцiй, що 



складає 0,0008% у статутному капiталi банку. Член ревiзiйної 

комiсiї Мiшалов В.Д.працює на посадi без укладання з ним 

трудового контракту та без отримання винагороди за виконання 

своїх функцiй. Мiшалов В.Д. ообисто акцiями банку не володiє, 

згоди на розкриття паспортних даних не надавав, непогашеної 

судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, та злочини у 

сферi господарської, службової дiяльностi не має.  

Ревiзiйна комiсiя має такi повноваження:  

1) контролює дотримання Банком законодавства України i 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку України;  

2) розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує 

вiдповiднi пропозицiї загальним зборам акцiонерiв;  

3) вносить на загальнi збори акцiонерiв або наглядової ради Банку 

пропозицiї щодо будь-яких питань, вiднесених до компетенцiї 

ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i стабiльностi 

Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв.  

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування 
Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй 

цiнних паперiв" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Публічне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 01001 Україна Київська Київський м. Київ вул. Б.Гринченка, буд. 3 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

АБ 581322  

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
25.01.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
044-377-70-16 044-377-70-16 

8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв 

9. Опис 

Здiйснює облiк прав власностi на цiннi папери емiтента у 

депозитарнiй системi України.  

Договiр на обслуговування емiсiї цiнних паперiв №Е- 5787/д вiд 23 

квiтня 2013.  

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "АКТИВ-ТРЕЙД" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 35985566 

4. Місцезнаходження 
49008 Україна Днiпропетровська Бабушкiнський м. 

Днiпропетровськ вул. Червона, буд. 21-Г 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

АЕ 286736 

6. Дата видачі ліцензії або 26.11.2013 



іншого документа 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
056-375-75-38 056-375-75-38 

8. Вид діяльності депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 

9. Опис 
Зберiгач, у якого емiтент вiдкрив рахунки в цiнних паперах 

власникам акцiй 

1. Найменування 
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю аудиторська фiрма 

"КАУПЕРВУД" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 20219083 

4. Місцезнаходження 
49044 Україна Днiпропетровська Бабушкiнський м. 

Днiпропетровськ вул. Гоголя,15-А 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

0031 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
26.01.2001 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
056-370-19-76 056-370-19-76 

8. Вид діяльності аудиторськi послуги 

9. Опис Аудиторська фiрма, що надає аудиторськi послуги банку. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Приднiпровська фондова бiржа" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 25535920 

4. Місцезнаходження 
49000 Україна Днiпропетровська Кiровський м. Днiпропетровськ 

вул. Набережна iм. В.I. Ленiна, буд. 17, офiс 332 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

АВ 533914 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
11.05.2000 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
0562-36-13-51 0562-36-13-60 

8. Вид діяльності дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку 

9. Опис 

Простi iменнi акцiї банку внесено 05.03.2013 до бiржового реєстру 

Приднiпровської фондової бiржi за другим рiвнем лiстингу на 

пiдставi договору про проходження лiстингу №41 вiд 05.03.2013 р.  

1. Найменування 
Приватне акцiонерне товариство "Страхове товариство 

"Iллiчiвське" 

2. Організаційно-правова 

форма 
Приватне акціонерне товариство 



3. Kод за ЄДРПОУ 25186738 

4. Місцезнаходження 
01033 Україна Київська Київський м. Київ вул. Саксаганського, 

буд. 38-Б, офiс 12 

5. Номер ліцензії або іншого 

документа на цей вид 

діяльності 

АВ 584093 

6. Дата видачі ліцензії або 

іншого документа 
17.05.2011 

7. Міжміський код та 

телефон/факс 
044-207-01-75 044-207-01-83 

8. Вид діяльності стахування майна, вантажiв та багажу (вантажобагажу) 

9. Опис Надання банку послуг страхування. 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн.) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28.05.2013 55/1/2013 

Нацiональна 

комiсiя з цiнних 

паперiв та 

фондового ринку 

UA4000082127 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні  
1000.00 130000 130000000.00 100.00 

Опис 

Простi iменнi акцiї банку внесено 05.03.2013 до бiржового реєстру Приднiпровської фондової бiржi за другим рiвнем лiстингу на пiдставi 

договору про проходження лiстингу №41 вiд 05.03.2013 р.  

Спiввiдношення кiлькостi акцiй, включених в лiстинг до загальної кiлькостi акцiй випуску 100 вiдсоткiв.  

Торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх ринках не здiйснюється. 

Цiннi папери емiтента не перебувають в обiгу за межами України 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за 2 квартал 2014 року 

 

Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 38263 6069 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 17 30 

Торгові цінні папери 2541 2541 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 

через прибуток або збиток 
0 0 

Кошти в інших банках, у тому числі: 591 400 

в іноземній валюті 591 400 

резерви під знецінення коштів в інших банках -246 -276 

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 172557 144981 

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 172231 142519 

в іноземній валюті 0 0 

резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів -29555 -43038 

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 326 2462 

в іноземній валюті 0 0 

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -2835 -2061 

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі: 3474 3347 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж -107 -104 

Цінні папери в портфелі банку до погашення, у тому числі: 0 0 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 0 0 

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 0 0 

Інвестиційна нерухомість 3266 3312 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 139 0 

Відстрочений податковий актив 389 389 

Основні засоби та нематеріальні активи 682 209 

Інші фінансові активи, у тому числі: 0 428 

резерви під інші фінансові активи 0 0 

Інші активи, у тому числі: 305 238 

резерви під інші активи 0 0 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 3322 3360 

Усього активів, у тому числі: 225546 165304 

в іноземній валюті 3369 659 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків, у тому числі: 32000 0 

в іноземній валюті 0 0 



Кошти клієнтів, у тому числі: 55100 27112 

кошти юридичних осіб, у тому числі: 46489 4437 

в іноземній валюті 0 0 

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 2341 4342 

в іноземній валюті 0 0 

кошти фізичних осіб, у тому числі: 8611 22675 

в іноземній валюті 2680 454 

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 8153 2680 

в іноземній валюті 2384 254 

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 0 0 

в іноземній валюті 0 0 

Інші залучені кошти 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 10 

Відстрочені податкові зобов'язання 131 131 

Резерви за зобов’язаннями 0 0 

Інші фінансові зобов’язання 81 23 

Інші зобов'язання 317 250 

Субординований борг 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 0 0 

Усього зобов'язань, у тому числі: 87629 27526 

в іноземній валюті 2680 454 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 130000 130000 

Емісійні різниці 0 0 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 139 1268 

Резервні та інші фонди банку 7778 6510 

Резерви переоцінки 0 0 

Усього власного капіталу 137917 137778 

Усього зобов'язань та власного капіталу 225546 165304 

Примiтка "Окремi показники дiяльностi банку" 

за 2 квартал 2014 року  

ПАТ “АКБ “КОНКОРД” 

Рядок Найменування рядка На звiтну дату Нормативнi показники  

1 2 3 4  

1 Регулятивний капiтал банку (тис.грн.) 135 063 120 000 

2 Адекватнiсть регулятивного капiталу ( %) 63,99 Не менше 10% 

3 Спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв (%) 56,06 Не менше 9% 

4 Поточна лiквiднiсть ( %) 309,17 Не менше 40% 

5 Максимальний розмiр кредитного ризику на одного контрагента (%) 22,21 Не бiльше 25% 

6 Великi кредитнi ризики (%) 130,64 Не бiльше 800% 

7 Максимальний розмiр кредитiв, гарантiй та поручительств,  

наданих одному iнсайдеру (%) 0,17 Не бiльше 5% 

8 Максимальний сукупний розмiр кредитiв, гарантiв та поручительств,  



наданих iнсайдерам (%) 0,20 Не бiльше 30% 

9 Рентабельнiсть активiв ( %) 0,14 Х  

10 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за I категорiєю якостi (тис.грн.) 41716 Х 

10.1 Сформований резерв за такими операцiями (тис.грн.) - Х 

11 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за II категорiєю якостi (тис.грн.) 166 295 Х 

11.1 Сформований резерв за такими операцiями (тис.грн.) 6 179 Х 

12 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за III категорiєю якостi (тис.грн.) 30 466 Х 

12.1 Сформований резерв за такими операцiями (тис.грн.) 10 021 Х 

13 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за IV категорiєю якостi (тис.грн.) 6052 Х 

13.1 Сформований резерв за такими операцiями (тис.грн.) 4655 Х 

14 Кредитнi операцiї, що класифiкованi за V категорiєю якостi (тис.грн.) 11 781 Х 

14.1 Сформований резерв за такими операцiями (тис.грн.) 11 781 Х 

15 Чистий прибуток на одну просту акцiю (грн.) 1,07 Х 

16 Сума сплачених дивiдендiв за 2012 рiк на одну: - Х 

16.1 Просту акцiю - Х 

16.2 Привiлейовану акцiю - Х 

17 Перелiк учасникiв (акцiонерiв) банку, якi прямо та опосередковано володiють 10% i бiльше 

вiдсотками статутного капiталу банку Сосєдка-Мiшалова Олена Вiлiївна 

Пряма участь 

49,9659% 

опосередкована 

50,0000% 

Сосєдка 

Юлiя Вiлiївна 

Пряма участь 

50,0000% 

опосередкована 

49,9659% Х 

Примiтка "Потенцiйнi зобов'язання банку"  

ПАТ “АКБ “КОНКОРД” за I квартал 2014 року  

Таблиця 1. Майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi за невiдмовним договором про оперативний 

лiзинг (оренду)  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 

1 2 3 4 

1 До 1 року - - 

2 Вiд 1 до 5 рокiв 4417 2200 

3 Понад 5 рокiв - - 

4 Усього 4417 2200 

Таблиця 2. Структура зобов’язань з кредитування (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 

1 2 3 4 

1 Зобов’язання з кредитування, що наданi - - 

2 Невикористанi кредитнi лiнiї 41125 6785 

3 Експортнi акредитиви - - 

4 Iмпортнi акредитиви - - 

5 Гарантiї виданi 9401 39195 

6 Резерв за зобов’язаннями, що пов’язанi з кредитуванням - - 

7 Усього зобов’язань, що пов’язанi з кредитуванням, за мiнусом резерву 50526 45980 

Таблиця 3. Зобов’язання з кредитування у розрiзi валют (тис. грн.) 

Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 

1 2 3 4 

1 Гривня 50526 45980 



2 Долар США - - 

3 Євро - - 

4 Iншi - - 

5 Усього 50526 45980 

15 липня 2014 року 

Виконавець: Свиридюк Л.В. (056) 7321188  

Затверджено до випуску та підписано       
 

15.07.2014 року   Керівник Мiняйло В.Ф. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Свиридюк Л.В. (056)7321188    Головний бухгалтер  Свиридюк Л.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2 квартал 2014 року 

 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний 

квартал 

за поточний 

квартал 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

за відповідний 

квартал 

попереднього року 

за відповідний 

квартал 

попереднього року 

наростаючим 

підсумком з 

початку року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 7752 15272 7191 16483 

Процентні витрати -2727 -4777 -1323 -5101 

Чистий процентний 

дохід/(Чисті процентні 

витрати) 

5025 10495 5868 11382 

Комісійні доходи 601 848 124 232 

Комісійні витрати -237 -302 -19 -39 

Результат від операцій з 

цінними паперами в торговому 

портфелі банку 

0 0 0 0 

Результат від операцій з 

хеджування справедливої 

вартості 

0 0 0 0 

Результат від переоцінки інших 

фінансових інструментів, що 

обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням 

результату переоцінки через 

прибутки або збитки 

0 0 0 0 

Результат від продажу цінних 

паперів у портфелі банку на 

продаж 

0 0 0 0 

Результат від операцій з 

іноземною валютою 
28 15 4 7 

Результат від переоцінки 

іноземної валюти 
125 572 2 -1 

Результат від переоцінки 

об'єктів інвестиційної 

нерухомості 

0 0 0 0 

Доходи/(витрати), які 

виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за 

процентною ставкою, вищою 

або нижчою, ніж ринкова 

0 0 0 0 

Витрати/(доходи), які 

виникають під час первісного 

визнання фінансових 

зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, 

0 0 0 0 



ніж ринкова 

Відрахування до резерву під 

знецінення кредитів та коштів в 

інших банках 

-3677 -7842 -7470 -11705 

Відрахування до резерву під 

знецінення дебіторської 

заборгованості та інших 

фінансових активів 

0 0 -1 -1 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
-2 -4 -2 -4 

Знецінення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 

зобов'язаннями 
0 0 -8 -12 

Інші операційні доходи 21 45 3341 3343 

Адміністративні та інші 

операційні витрати 
-1781 -3688 -1263 -2424 

Частка в прибутку/(збитку) 

асоційованих компаній 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до 

оподаткування 
103 139 576 778 

Витрати на податок на 

прибуток 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) від 

діяльності, що триває 
0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) від 

припиненої діяльності після 

оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) 103 139 576 778 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

Переоцінка цінних паперів у 

портфелі банку на продаж 
0 0 0 0 

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 
0 0 0 0 

Усього сукупного доходу 103 139 576 778 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від 

діяльності, що триває: 

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 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 

 

0.79 

 

1.07 

 

4.80 

 

4.80 

скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 

0 0 0 0 

 

Примiтка «Дивiденди» за 2 квартал 2014 року не надається у зв’язку з вiдсутнiстю даних. 

ПАТ «АКБ «КОНКОРД» зазначає, що протягом звiтного перiоду виконував лiцензiйнi та 

пруденцiйнi вимоги Нацiонального банку України. В 2 кварталi 2014 року змiни в облiковiй 

полiтицi не вiдбувались та операцiї, що не є типовими та мали б вплив на характер i суми статей 

активiв, зобов`язань та капiталу Банку не здiйснювались. 

Банком були здiйсненi коригуючи проводки пов’язанi з: 

- коригуванням переплати з ЄСВ 36,8% на суму 381,55 грн. за квiтень 2014 року; 

- нарахуванням сум регулярного збору, що пiдлягає сплатi до Фонду гарантування вкладiв 

фiзичних осiб за 2 квартал 2014 року на суму 26551,05 грн. 

В порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом активи Банку збiльшились на 60242 тис. грн. та 

складають 225546 тис. грн. на звiтну дату. Змiни вiдбулись за рахунок зростання залишкiв по 

коррахункам, що вiдкритi в iнших банках та заборгованостi за кредитами юридичних осiб.  

Заборгованiсть за кредитами фiзичних осiб знизилась за рахунок дострокових та своєчасних 

повернень кредитiв. 

Резерв пiд знецiнення кредитiв та заборгованiсть клiєнтiв складає на звiтну дату 32390 тис. грн., 

що на 12709 тис. грн. менше нiж у попередньому звiтному перiодi. До резервiв, в тому числi, 

враховується резерв пiд знецiнення коштiв в iнших банках, а саме 246 тис. грн., що створений пiд 

прострочену заборгованiсть за нарахованими доходами за операцiями з iншим банком. 

В другому кварталi 2014 року цiннi папери в портфелi Банку на продаж, в порiвняннi з попереднiм 

звiтним перiодом, збiльшились на 127 тис. грн. за рахунок амортизацiї дисконту за борговими 

цiнними паперами (векселя). Сума резерву пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на 

продаж станом на 01.07.2014 складає 107 тис. грн. 

В звiтному кварталi зросли залишки по статтi «Основнi засоби та нематерiальнi активи» на 473 

тис. грн. за рахунок купiвлi нових основних засобiв (меблi, оргтехнiка тощо) та придбання 

нематерiальних активiв у виглядi додаткових можливостей щодо нового програмного комплексу 

«Apex Line». 

Стосовно зобов’язань Банку, зазначаємо, що в порiвняннi з попередньою звiтною датою, 

зобов’язання зросли на 60103 тис. грн. та складають 87629 тис. грн. Змiни вiдбулись за рахунок 

залишкiв iнших банкiв на коррахунках, що вiдкритi в банку та залучення строкових коштiв 

юридичних осiб бiльш нiж на 42 млн. грн.  

Власний капiтал Банку в порiвняннi з попередньою звiтною датою зрiс на 139 тис.грн. за рахунок 

прибутку першого та другого кварталiв поточного року. 

В примiтцi «Потенцiйнi зобов’язання банку» вiдображенi зобов`язання Банку з кредитування на 



загальну суму 50526 тис.грн., а саме: 41125 тис.грн. невикористанi кредитнi лiнiї та 9401 тис.грн. 

гарантiї що наданi клiєнтам. Зобов’язання тiльки в нацiональнiй валютi.  

В порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом зобов`язання з кредитування зросли на 4,5 млн. грн. 

Зростання зобов’язань з майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв на 2,2 млн.грн. пов’язано зi 

змiною орендованих примiщень та збiльшенням орендної плати.  

Протягом звiтного перiоду Банком виконувались всi показники економiчних нормативiв, 

регулятивний капiтал за станом на кiнець дня 30 червня 2014 року складає 135063 тис.грн.  

Щодо кредитних операцiй в примiтки «Окремi показники дiяльностi банку за 2 квартал 2014 

року», то вони змiнились за рахунок наданих кредитiв, погашення заборгованостi, змiн в 

забезпеченi за кредитами i загальному фiнансовому станi боржникiв:  

- заборгованiсть, що класифiкована за I категорiєю якостi збiльшились на 32320 тис. грн. та 

складає на звiтну дату 41716 тис. грн.; 

- заборгованiсть, що класифiкована за II категорiєю якостi зменшились на 4129 тис. грн. та складає 

на звiтну дату 166295 тис. грн.; 

- заборгованiсть, що класифiкована за III категорiєю якостi збiльшилась на 481 тис. грн. та складає 

на звiтну дату 30466 тис. грн.; 

- заборгованiсть, що класифiкована за IV категорiєю якостi збiльшилась на 6052 тис.грн. та 

складає 6052 тис.грн.; 

- заборгованiсть, що класифiкована за V категорiєю якостi збiльшилась на 8658 тис. грн. та складає 

на звiтну дату 11781 тис. грн. 

Щодо сформованих страхових резервiв пiд кредитнi операцiї: сума сформованого страхового 

резерву збiльшились на 3677 тис. грн. та станом на поточну звiтну дату складає 32636 тис. грн. 

Змiна страхових резервiв обумовлена змiнами кредитної заборгованостi, а також змiнами в 

забезпеченi за кредитами та виглядає наступним чином: 

- Банк не формує резерв за зобов’язаннями з кредитування, що наданi клiєнтам, якi є вiдкличними 

i безризиковими за заборгованiстю, що класифiкована за I категорiєю якостi;  

- за заборгованiстю, що класифiкована за II категорiєю якостi, резерв зменшився на 9781 тис. грн. 

та складає 6179 тис. грн.; 

- за заборгованiстю, що класифiкована за III категорiєю якостi, резерв збiльшився на 145 тис. грн. 

та складає 10021 тис. грн.; 

- за заборгованiстю, що класифiкована за IV категорiєю якостi, резерв збiльшився на 4655 тис.грн. 

та складає 4655 тис.грн.; 

- за заборгованiстю, що класифiкована за V категорiєю якостi, резерв збiльшився на 8658 тис. грн. 

та складає 11781 тис. грн.  

Чистий прибуток на одну просту акцiю на звiтну дату складає 1,07 грн., за II квартал 2014 року 

0,79 грн.  

Затверджено до випуску та підписано       
 

15.07.2014 року   Керівник Мiняйло В.Ф. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Свиридюк Л.В. (056) 7321188   Головний бухгалтер  Свиридюк Л.В. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 

 


