
Проспект емгсп акций,
щодо яких прийнято ршення про приватне розмiщeння

1. 1нформащя про емггента та його фшансово-господарський стан

1 Загальна шформащя про емггента:

1) повне найменування ПУБЛ1ЧНЕ АКЦ1ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК 
«УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ»

2) скорочене найменування 
(за наявносп)

ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ»

3) код за СДРПОУ 22868414

4) мюцезнаходження Укра!на, 03062, мюто Ки!в, проспект Перемоги, 67

5) засоби зв'язку (телефон, 
факс, електронна пошта)

(044) 205-37-26, 
e-mail: о£йсе@Ьис.сот.иа

6) дата державно! реестрацп 
емгтента; орган, що 
здiйснив державну 
реестращю емгтента

Банк зареестрований 25.12.1992 р. державним реестратором 
Святошинсько! районно! у мiстi Киевi державно! адмшютрацп, 
запис у Единому державному р е е с ^  юридичних осiб та фiзичних 
осiб -  пiдприемцiв № 1 072 120 0000 002086

7) предмет i мета дiяльностi Предметом дiяльностi ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ» 
(надалi -  Банк, Емгтент) е надання юридичним та фiзичним особам, 
як резидентам Укра!ни так i нерезидентам, банкiвських та шших 
послуг, вiдповiдно до лiцензi!' Нащонального банку Укра!ни, а 
також шших видiв дiяльностi, що не заборонеш чинним 
законодавством Укра!ни.
Мета дiяльностi Банку: сприяння розширенню i розвитку ринку 
банювських послуг, удосконалення та запровадження нових 
прогресивних форм банювського обслуговування, одержання 
прибутку.

8) iнформацiя про посадових ошб i3 зазначенням прiзвища, iменi та по батьков^ повно! назви 
посади, року народження, освгти, квалiфiкацi!, виробничого стажу, стажу роботи на цш посад^ 
основного мiсця роботи i посади на основному мiсцi роботи:

голова та члени колепального 
виконавчого органу або особа, яка 
здшснюе повноваження одноосiбного 
виконавчого органу

Г олова Правлшня
Тiхомiров Олександр Валентинович
Рiк народження: 1969р.
Освгта, квалiфiкацiя -  вища економiчна, Ки!вський 
нацiональний економiчний ушверситет 
Виробничий стаж: 22 роки 
Обiймае посаду: 2,5 роки
Основне мюце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Голова Правлiння.

Член Правлшня
Чечшь Свген Миколайович
Рiк народження: 1973р.
Освгта, квалiфiкацiя -  вища економiчна, Черкаський 
iнженерно-технологiчний шститут 
Виробничий стаж: 25 роюв 
Обiймае посаду: 1 р к
Основне мiсце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Заступник Голови Правлшня

Член Правлшня
Пилипчук Лгшя Володимирка
Р к  народження: 1967р.
Освгта, квалiфiкацiя -  вища економiчна Ки!вський
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гнститут народного господарства 
Виробничий стаж: 31 piK 
Обгймае посаду: 1 piк
Основне мгсце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Заступник Голови Пpавлiння

Член Правлшня 
Продан Дмитро Олегович
PiK народження: 1971р.
Освгга, квалiфiкацiя -  вища економiчна Ки!вський 
нацiональний економiчний унгверситет 
Виробничий стаж: 27,5 pокiв 
Обшмае посаду: 14 рокгв
Основне мюце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Начальник упpавлiння казначейських 
опеpацiй

Член Правлшня
Акулова Наталiя ApTeMiBHa
PiK народження: 1966р.
Освгга, квалiфiкацiя -  вища економiчна Ки!вський 
державний торговельно-економгчний унгверситет 
Виробничий стаж: 33 роки 
Обгймае посаду: 1 мгсяць
Основне мгсце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Начальник управлгння фгнансового 
мониторингу

голова та члени наглядово! ради (за 
наявностг)

Г олова Наглядово! ради 
Доценко Борис Борисович
Ргк народження: 1971р.
Освгга, квалгфгкащя -  вища економгчна, Мгжнародна 
Кадрова Академгя 
Виробничий стаж: 16,5 рокгв 
Обгймае посаду: 2,5 роки
Основне мгсце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Голова Наглядово! ради

Член Наглядово! ради
Свдо^мов Валерш Олександрович
Ргк народження: 1941р.
Освгта, квалгфгкащя -  вища юридична, Харкгвський 
юридичний гнститут 
Виробничий стаж: 60,5 рокгв 
Обгймае посаду: 1 ргк
Основне мгсце роботи: Голова Всеукра!нсько! 
добровгльно! громадсько! оргашзацп «Союз юристгв 
Укра!ни»

Член Наглядово! ради 
Мaтвieнко Нaдiя Свгешвна
Ргк народження: 1983р.
Освгта, квалгфгкащя -  вища економгчна, Нгкопольський
економгчний унгверситет
Виробничий стаж: 14 рокгв
Обгймае посаду: 2,5 роки
Основне мгсце роботи: ПП «Бекристон»
Головний бухгалтер
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Член Наглядово! ради 
Радченко Андрiй Анатолiйович
PiK народження: 1972р.
Освгга, квалiфiкацiя -  вища економiчна , Харкiвський 
державний ушверситет 
Виробничий стаж: 23 роки 
Обгймае посаду: 1 рiк
Основне мгсце роботи: ПАТ «Аграрний фонд» Голова 
правлгння

Член Наглядово! ради 
Масюк Янша neTpiBHa
PiK народження: 1981р.
Освгга, квалiфiкацiя -  вища економiчна та вища 
технгчна, Полтавський унгверситет споживчо! 
кооперацг!, Нацгональний Технгчний Унгверситет Нафти 
i Газу
Виробничий стаж: 10 рокгв 
Обгймае посаду: 2,5 роки
Основне мгсце роботи: ТОВ НВП «Укргазгнвест» 
Начальник вгддглу реалгзацп природного газу

ревгзор або голова та члени ревгзшно! 
комгси (за наявностг)

Г олова Ревгзгйно! комгси 
Ковтун Вiктоpiя Володимир1вна
Ргк народження: 1977р.
Освгга, квалгфгкащя -  вища економгчна, Полтавський 
кооперативний гнститут 
Виробничий стаж: 19 рокгв 
Обгймае посаду: 3 роки
Основне мгсце роботи: ТОВ НВП «Укргазгнвест», 
бухгалтер

Член Ревгзгйно! комгси 
Зaвipухa Ольга Пeтpiвнa
Ргк народження: 1980р.
Освгга, квалгфгкащя -  вища економгчна Харькгвський 
1нститут Управлгння вгдносин при КНУ гм. Т.Г. 
Шевченка
Виробничий стаж: 17 рокгв 
Обгймае посаду: 3 роки
Основне мгсце роботи: ПП «Бекристон» Директор

Член Ревгзгйно! комгси 
Белашова Вiктоpiя Сергивна
Ргк народження: 1989р.
Освгга, квалгфгкацгя -  вища економгчна Ки!вський 
1нститут Мгжнародних вгдносин при КНУ гм. Т.Г. 
Шевченка
Виробничий стаж: 5 рокгв
Обгймае посаду: 2 роки
Основне мгсце роботи: ТОВ "НВП Компангя
Укргазшвест" менеджер

корпоративний секретар (за наявностг) Корпоративний секретар 
Дяченко Ангелгна Сергивна 
Ргк народження: 1992 р.
Освгта, квалгфгкацгя -  Вища економгчна 
Ки!вський нацгональний 
торговельно-економгчний ушверситет 
Виробничий стаж: 5,5 рокгв
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Обшмае посаду: 4 мюящ
Основне мюце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», Корпоративний секретар

головний бухгалтер (за наявносп) В. о. Головного бухгалтера 
Шиденко Майя МихайлГвна 
Рш народження: 1968р.
Освгта, квалГфшащя -  вища економГчна 
Ки!вський нащональний економГчний ушверситет 
Виробничий стаж: 30 роюв 
Обшмае посаду: 3 мюящ
Основне мюце роботи: ПАТ «БАНК «УКРАШСЬКИЙ 
КАП1ТАЛ», В. о. Головного бухгалтера

9) вщомосп про середньомюячну 
заробгтну плату членiв колегiального 
виконавчого органу або особи, яка 
здшснюе повноваження одноошбного 
виконавчого органу, за останнш 
квартал та завершений фшансовий 
рiк, що передував року, в якому 
подаються документи

Середньомюячна заробгтна плата Голови та члешв 
Правлшня :

За 3 квартал 2016р. -  1 404 866,63 грн.; 
за 2015р. -  1257297,59 грн.

10) шформащя про депозитарiй, який здшснюе обслуговування емюи акцiй:

повне найменування ПублГчне акщонерне товариство «Нащональний 
депозитарш Укра!ни»

Мюцезнаходження м. Ки!в, 04071, вул. Нижнш Вал, 17/8

код за СДРПОУ 30370711

реквiзити договору про 
обслуговування емюи акцш емггента 
(номер, дата укладення)

ДоговГр про обслуговування емюи щнних паперГв № 
ОВ-761 вГд 24.10.2013 р.

номер i дата видачi лщензи на 
провадження професшно! дiяльностi 
на фондовому ринку - депозитарно! 
дiяльностi, а саме депозитарно! 
дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв

Згщно Закону Укра!ни «Про депозитарну систему 
Укра!ни» ПАТ «НДУ» мае статус центрального 
депозитарш щнних паперГв та не потребуе лщензи для 
здшснення дГяльносп депозитарш щнних паперГв.

11) шформащя про ошб, вiдповiдальних 
за проведення аудиту емггента:

повне найменування i код за СДРПОУ 
аудиторсько! фГрми або прГзвище, Гм'я 
та по батьковГ аудитора

Товариство з обмеженою вщповщальнютю 
«АУДИТОРСЬКА Ф1РМА «АКТИВ-АУДИТ»
Код за СДРПОУ 30785437

мюцезнаходження або мюце 
проживання

03115, м. Ки!в, вул. Генерала Наумова, 23-Б, 
тел. 498-56-52

реквГзити свщоцтва про внесення до 
реестру аудиторських фГрм, я к  
можуть проводити аудиторсью 
перевГрки професшних учасниюв 
ринку щнних паперГв (якщо емгтент е 
професшним учасником ринку щнних 
паперГв)

Свщоцтво про внесення до реестру аудиторських фГрм, 
яю можуть проводити аудиторсью перевГрки 
професшних учасниюв ринку щнних паперГв серГя П № 
000356, строк ди з 12 березня 2013 року до 28 Нчня 2021 
року.
Свщоцтво Нащонального банку Укра!ни про включення 
до Реестру аудиторських фГрм, я к  мають право на 
проведення аудиторських перевГрок банюв № 0000002, 
видане на пщставГ ршення Комгтету з питань 
аудиту банюв вщ 17 вересня 2012 р. № 39, строк ди до 
17 вересня 2017 р.

реквГзити свщоцтва про включення до Номер i дата видачГ Свщоцтва про включення до
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Реестру аудиторських фГрм та 
аудиторГв, виданого Аудиторською 
палатою Укра!ни

Реестру аудиторських фГрм та аудиторГв, виданого 
Аудиторською палатою Украши (далГ АПУ) - № 2315 
вщ 30 березня 2001 року, дшсне до 28 шчня 2021року.

12) вщомосп про участь емггента в 
асощащях, консорщумах, концернах, 
корпоращях, шших об'еднаннях 
пщприемств

1. Асощащя «Укра!нсью фондов! торговщ». 
Мюцезнаходження об’еднання -  49000, Укра!на, м. 
Дншропетровськ, вул. Ленша, 30.
Банк е членом Асощацп «Укра!нсью ФондовГ Торговщ» 
з 15.05.2007 р.
Асощащя «Укра!нсью фондов! торговщ» е вщкритим 
об’еднанням професшних учаснишв фондового ринку, 
яке засноване на засадах рГвноправносп, вшьного 
волевиявлення i спшьносп штерешв сво!х члешв.
2. Незалежна асощащя банюв Укра!ни. 
Мюцезнаходження об’еднання -  03039, Укра!на, мюто 
Ки!в, проспект Науки, будинок 6.
Банк е членом Незалежно! асощацп банюв Укра!ни з 
04.11.2011 р.
Незалежна асощащя банюв Укра!ни е публГчною 
вщкритою оргашзащею, яка ставить за мету 
дотримуватись рГвноправних та прозорих вщносин в 
межах чесного дГалогу. Незалежна асощащя банюв 
Укра!ни -  потужний та ефективний представник 
банювсько! системи, надшний партнер для оргашв 
державно! влади та управлшня.
Члени Асощацп в сво!й робой сприяють розбудовГ 
банювсько! системи, найвищою якютю яко! визнаеться !! 
стабшьнють, що базуеться на надшносп кожно! !! 
складово!, а усшшнють кожного банку залежить вщ 
устш носп вше! системи.
Банк е оператором мГжбаншвського валютного ринку, 
дшсним членом мГжнародно! плайжно! системи 
S.W.I.F.T. Банк подключений до системи REUTERS, за 
допомогою яко! може надавати послуги мГжнародних 
ринюв ктентам у режимГ реального часу. Банк е 
учасником мГжнародно! платГжно! системи Visa 
International.

2 1нформащя про статутний каттал i акщонерГв емггента:

1) розмГр статутного катталу товариства 
на дату прийняття ршення про 
приватне розмщення акцш

Статутний каттал Банку на дату прийняття ршення 
про приватне розмщення акцш складае 120 720 510,00 
грн. (сто двадцять мшьйошв шмсот двадцять тисяч 
п’ятсот десять гривень 00 копшок)

2) номшальна вартють i загальна 
кшькють акцш

Номшальна вартють одше! акцй становить 1,08 гривень 
(одна гривня 08 копшок).
Загальна номшальна вартють 120 720 510,00 грн. (сто 
двадцять мшьйошв шмсот двадцять тисяч п’ятсот десять 
гривень 00 копшок)
Загальна кшькють акцш 111 778 250 (сто одинадцять 
мшьйошв шмсот шмдесят вюГм тисяч двю т п’ятдесят) 
штук.

3) кшькють розмщених 
товариством акцш кожного типу

111 778 250 (сто одинадцять мшьйошв шмсот шмдесят вюГм 
тисяч двют п’ятдесят) штук простих акцш.

4) кшькють розмщених 
товариством прившейованих 
акцш кожного класу (у разГ 
розмщення прившейованих 
акцш кшькох клашв)

Прившейоваш акцп Банком не розмщувались.
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5) кшькють акщонерГв на дату 
прийняття ршення про 
розмщення акцш

49 (сорок цев’ять) ошб.

6) шформащя про наявнють викуплених товариством акцш на дату прийняття ршення про 
розмщення акцш:

Кшькють Викуплених Банком акцш немае.

Тип -

клас (за наявносп 
прившейованих акцш кшькох 
клашв)

форма випуску -

форма юнування -

7) кшькють акцш, що перебувають 
у власноси члешв виконавчого 
органу емпента або особи, яка 
зцшснюе повноваження 
оцноошбного виконавчого 
органу

Члени виконавчого органу не мають у власноси простих 
акцш Банку.

8) перелш власнишв пакепв акцш 
(10 вщсотшв i бшьше) i3 
зазначенням вГцсотка та кшькосп 
акцiй кожного власника

Белашов Серий Волоцимирович - акщонер банку, який 
володае 52,7949 % статутного капгталу банку, що становить 
59 013 225 штук простих Гменних акцш банку,

Товариство з обмеженою вщповщальнютю «СОК1Л», яке 
володае 21.5373% статутного капгталу банку, що становить 
24 074 070 штук простих Гменних акцш банку.

3 1нформащя про цiннi папери емггента:

1) шформащя про випуски акцш 
емпента (щодо кожного 
випуску) i3 зазначенням 
реквГзипв свгцоцтв про 
реестращю випусюв акцш, 
оргашв, що видали вщповщш 
свГцоцтва, номшально! вартоси, 
кшькосп кожного типу 
розмщених товариством акцш, у 
тому числГ кшькосп кожного 
класу прившейованих акцш (у 
разГ розмщення прившейованих 
акцш), загально! суми випуску, 
форми випуску акцш, форми 
юнування

1. Випуск акцш у кшькосп 500 штук простих Гменних акцш 
номшально! варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 
500,00 гривень, зареестрований Мшютерством фшаншв 
Укра!ни, свгцоцтво про реестращю випуску щнних паперГв № 
261/1/93, вицане 26.11.1993р.

2. Випуск акцш у кшькосп 19 500 штук простих Гменних 
акцш варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 19 500,00 
гривень, зареестрований Мшютерством фшаншв Укра!ни, 
свГцоцтво про реестращю випуску щнних паперГв №261/1/94, 
вицане 29.06.1994 р.

3. Випуск акцш у кшькосп 280 096 штук простих Гменних 
акцш варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 280 096,00 
гривень, зареестрований Мшютерством фшаншв Укра!ни, 
свГцоцтво про реестращю випуску щнних паперГв № 244/1/95, 
вицане 30.06.1995 р. СвГцоцтва про реестращю випуску 
щнних паперГв № 261/1/93 вГц 26.11.1993 р. та № 261/1/94 вГц 
29.06.1994 р. втратили чиннють.

4. Випуск акцш у кшькосп 1 699 904 штук простих Гменних 
акцш варнстю 1 гривня кожна, на загальну суму 1 699 904,00 
гривень, зареестрований Мшютерством фшаншв Укра!ни, 
свГцоцтво про реестращю випуску щнних паперГв № 65/1/96, 
вицане 05.02.1996 р. СвГцоцтво про реестращю випуску 
щнних паперГв № 244/1/95 вГц 30.06.1995 р. втратило 
чиннють.

5. Випуск акцш у кшькосп 4 000 000 штук простих Гменних
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акцш вартютю 1 гривня кожна, на загальну суму 4 000 000,00 
гривень, зареестрований Державною комюею цшних паперiв 
i фондового ринку, свщоцтво про реестрацiю випуску цiнних 
паперiв № 28/1/97, видане 17.01.1997 р.

В зв’язку 3i змiною назви Банка акцп старого зразку замшено 
на акцп нового зразку у стввщношенш 1:1. Свщоцтво № 
65/1/96 вщ 05.02.1996 р. втратило чиннють.

6. Випуск акцш у кшькосп 2 500 000 штук простих iменних 
акцш вартютю 1 гривня кожна, на загальну суму 2 500 000,00 
гривень, зареестрований Державною комюею цшних паперiв 
i фондового ринку, свщоцтво про реестращю випуску цшних 
паперiв № 274/1/98, видане 26.05.1998 р.

7. Випуск акцш у кшькосп 12 000 000 штук простих iменних
акцш вартютю 1 гривня кожна, на загальну суму 12 000 
000,00 гривень, зареестрований Державною комюею цшних 
паперiв i фондового ринку, свщоцтво про реестращю
випуску цшних паперiв № 651/1/99, видане 22.12.1999 р., 
форма випуску документарна. Свщоцтва про реестращю 
випуску цшних паперiв № 28/1/97 вщ 17.01.1997 р. та № 
274/1/98 вщ 26.05.98 р. втратили чиннють.

8. Випуск акцш у кшькосп 14 000 000 штук простих iменних
акцш вартютю 1 гривня кожна, на загальну суму
14 000 000,00 гривень, зареестрований Державною комiсiею 
цшних паперiв i фондового ринку, свщоцтво про
реестращю випуску цшних паперiв № 429/1/00, видане 
18.08.2000 р., форма випуску документарна. Свщоцтво про 
реестращю випуску цшних паперiв № 651/1/99 вщ 22.12.1999 
р. втратило чиннють.

9. Випуск акцш у кшькосп 25 000 000 штук простих iменних
акцш вартютю 1 гривня кожна, на загальну суму
25 000 000,00 гривень, зареестрований Державною комiсiею 
цшних паперiв i фондового ринку, свщоцтво про реестращю 
випуску цшних паперiв № 603/1/01, видане 22.12.2001 р., 
форма випуску документарна. Свщоцтво про реестращю 
випуску цшних паперiв № 429/1/00 вщ 18.08.2000 р. втратило 
чиннють.

10. Випуск акцш у кшькосп 30 000 000 штук простих 
iменних акцш вартютю 1 гривня кожна, на загальну суму 30 
000 000,00 гривень, зареестрований Державною комiсiею 
цшних паперiв i фондового ринку, свщоцтво про реестращю 
випуску цшних паперiв № 398/1/03, видане 21.08.2003 р., 
форма випуску документарна. Свщоцтво про реестращю 
випуску цшних паперiв № 603/1/01 вщ 22.12.2001 р.

11. Випуск акцш у кшькосп 40 000 000 штук простих 
iменних акцш вартютю 1 гривня кожна, на загальну суму 40 
000 000,00 гривень, зареестрований Державною комiсiею 
цшних паперiв i фондового ринку, свщоцтво про 
реестращю випуску цшних паперiв № 675/1/04, видане 
12.11.2004 р., форма випуску документарна. Свщоцтво про 
реестращю випуску цшних паперiв № 398/1/03 вщ 21.08.2003 
р. втратило чиннють.
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12. Випуск акцш у кшькосп 60 000 000 штук простих 
iменних акцш вартютю 1 гривня кожна, на загальну суму 
60 000 000,00 гривень, зареестрований Державною комiсieю 
цiнних паперiв i фондового ринку , свщоцтво про 
реестрацiю випуску цшних паперiв № 92/1/07, видане 
27.02.2007 р., форма iснування документарна. Свщоцтво про 
реестращю випуску цшних паперiв № 675/1/04 вщ 12.11.2004 
р. втратило чиннють.
В зв’язку з переведенням документарно! форми юнування 
акцш у бездокументарну форму юнування свщоцтво № 
92/1/07 вщ 27.02.2007 р. на загальну суму випуску 
60 000 000,00 грн. було замшено на свщоцтво № 803/1/10 
вщ 22.09.2010 р.

13. Збшьшення номшально! вартосн 60 000 000 штук простих 
iменних акцш до 1 гривш 08 копшок кожна, на загальну 
суму 64 800 000,00 гривень, свщоцтво про реестращю 
випуску цшних паперiв № 384/1/11 вщ 15.07.2011 р., форма 
юнування бездокументарна. Свщоцтво про реестращю 
випуску цшних паперiв № 803/1/10 вщ 22.09.2010р. втратило 
чиннють.

14. Випуск акцш у кшькосп 79 000 000 штук простих 
iменних акцш вартютю 1 гривня 08 копшок кожна, на 
загальну суму 85 320 000,00 гривень, зареестрований
Нащональною комюею цшних паперiв i фондового ринку, 
свщоцтво про реестращю випуску цшних паперiв № 433/1/11 
вщ 30.08.2011 р., видане 07.02.2012 р., форма юнування 
бездокументарна. Свщоцтво про реестращю випуску цшних 
паперiв №384/1/11 вщ 15.07.2011 р. втратило чиннють.

15. Випуск акцш у кшькосп 82 148 150 штук простих 
iменних акцш вартютю 1 гривня 08 копшок кожна, на 
загальну суму 88 720 002,00 гривень, зареестрований
Нащональною комюею цшних паперiв i фондового ринку, 
свщоцтво про реестращю випуску цшних паперiв № 
88/1/2015 вщ 28.07.2015 р., видане 22.03.2016 р., форма
юнування бездокументарна. Свщоцтво про реестращю 
випуску цшних паперiв №433/1/11 вщ 30.08.2011р. втратило 
чиннють.

16. Випуск акцш у кшькосп 111 778 250 штук простих 
iменних акцш вартютю 1 гривня 08 копшок кожна, на 
загальну суму 120 720 510,00 гривень, зареестрований 
Нащональною комюею цшних паперiв i фондового ринку, 
свщоцтво про реестращю випуску цшних паперiв № 
33/1/2016 вщ 19.04.2016р., видане 08.07.2016 р., форма 
юнування бездокументарна. Свщоцтво про реестращю 
випуску цшних паперiв № 88/1/2015 вщ 28.07.2015 р., 
втратило чиннють.

2) шформащя про облюацп
емнента (щодо кожного
випуску) iз зазначенням
рекызипв свщоцтв про
реестращю випусюв облюацш, 
органiв, що видали вiдповiднi
свщоцтва, виду облiгацiй,
кiлькостi облiгацiй, номшально!

Випуск облюацш не здiйснювався.
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вартост облюацп, загально! суми 
випуску, форми випуску, форми 
юнування

3) шформащя про шшГ щнш 
папери, розмщеш емггентом, i3 
зазначенням реквГзитГв свщоцтв 
про реeстрацiю випускiв цшних 
паперiв, органiв, що видали 
вщповщш свщоцтва, виду цiнних 
паперiв, кшькосп, номшально! 
вартостi, загально! суми випуску, 
форми випуску, форми юнування

1ншГ щнш папери не розмщувались.

4) вщомосп про фондовi бiржi, на 
яких продавались або 
продаються цiннi папери 
емггента (у разi здiйснення таких 
операцiй)

Цшш папери Банку не продавались Г не продаються на 
бГржах або позабГржових торговельно-ГнформацГйних 
системах.

4 Iнформацiя про дiяльнiсть емггента та його фшансово-господарський стан:

1) чисельнють штатних пращвниюв 
(станом на останне число 
кварталу, що передував кварталу, 
в якому подаються документи)

150 оНб

2) перелш лщензш (дозволГв) 
емгтента на провадження певних 
видГв дГяльносп Гз зазначенням 
термшу закшчення !х ди

Банювська лщензГя № 26 вщ 01.11.2011 р., видана 
Нащональним банком Укра!ни; строк ди необмежений. 
Генеральна лщензГя на здшснення валютних операцш № 26 
вщ 01.11.2011 р., видана Нащональним банком Укра!ни; 
строк дГ! необмежений.
ЛГцензГя НацГонально! комГсГ! з цГнних паперГв та фондового 
ринку на здшснення професшно! дГяльносп на ринку цшних 
паперГв - дилерська дГяльнють серГя АЕ № 185094 вщ 
12.10.2012 р., строк ди необмежений.
ЛГцензГя НацГонально! комГсГ! з цГнних паперГв та фондового 
ринку на здГйснення професГйно! дГяльностГ на ринку цГнних 
паперГв - брокерська дГяльнють серГя АЕ № 185093 вщ 
12.10.2012р., строк ди необмежений.

3) опис дГяльносп емгтента станом на кшець звгтного перюду, що передував кварталу, у якому 
подаються документи для реестрацп випуску акцш та проспекту !х емюи (станом на 
30.09.2016р.), а саме даш про:

обсяг основних видГв 
продукци (послуг, робгт), 
що виробляе (надае, 
здшснюе) емгтент

ПАТ «БАНК «УКРА1НСЬКИЙ КАП1ТАЛ» здшснюе дыльтстъ 
як ушверсальний банк.
На пщставГ Банювсько! лщензи вщ 01.11.2011 р. № 26 Банк мае 
право надавати банювсью та шш1 фшансовГ послуги (крГм послуг 
у сферГ страхування), а також здшснювати шшу дГяльнють, 
передбачену чинним законодавством.
Банк може надавати наступш банювсью послуги:
1) залучення у вклади (депозити) коштГв та банкГвських металГв 
вщ необмеженого кола юридичних Г фГзичних оНб;
2) вщкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунюв 
клГентГв, у тому числГ у банкГвських металах;
3) розмГщення залучених у вклади (депозити), у тому числГ на 
поточш рахунки, коштГв та банювських металГв вщ свого Гмеш, на 
власних умовах та на власний ризик.
Банк здшснюе операцп, яю розглядаються як кредитш, а також:
1) здшснення операцш на ринку цшних паперГв вщ свого Гмеш;
2) надання гарантш Г поручительств та шших зобов'язань вщ
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тренх oci6, яю передбачають !х виконання у грошовiй формi;
3) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовш 
формi за поставлен товари чи наданi послуги, приймаючи на себе 
ризик виконання таких вимог та прийом платежiв (факторинг);
4) лiзинг.
Банк мае право на пiдставi генерально! лщензи на здшснення 
валютних операцiй здiйснювати таю операцш
1) неторговельнi операци з валютними цiнностями;
2) операци з гонвковою iноземною валютою та чеками (кутвля, 
продаж, обмiн, прийняття на шкасо), що здiйснюються в касах i 
пунктах обмiну шоземно! валюти банкiв;
3) операци з гонвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, 
обмш), що здiйснюються в пунктах обмшу шоземно! валюти, якi 
працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з 
юридичними особами-резидентами;
4) ведення рахунюв клiентiв (резидентiв i нерезидента) в 
шоземнш валютi та кюеннв-нерезидента у грошовiй одиницi 
Укра!ни;
5) ведення кореспондентських рахунюв банюв (резидента i 
нерезидентiв) в iноземнiй валюту
6) ведення кореспондентських рахункiв банюв (нерезидента) у 
грошовш одинищ Укра!ни;
7) вадкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках 
Укра!ни в шоземнш валют та здiйснення операцiй за ними;
8) вщкриття кореспондентських рахунюв у банках (нерезидентах) 
в шоземнш валют та здшснення операцш за ними;
9) залучення та розмщення шоземно! валюти на валютному ринку 
Укра!ни;
10) залучення та розмщення шоземно! валюти на мiжнародних 
ринках;
11) торпвля iноземною валютою на валютному ринку Укра!ни (за 
винятком операцш з гонвковою iноземною валютою та чеками 
(кутвля, продаж, обмш), що здшснюеться в касах i пунктах 
обмшу шоземно! валюти банюв i агента);
12) торпвля шоземною валютою на мiжнародних ринках;
13) залучення та розмщення банювських металiв на валютному 
ринку Укра!ни;
14) залучення та розмщення банювських металiв на мiжнародних 
ринках;
15) торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку Укра!ни;
16) торпвля банювськими металами на мiжнародних ринках;
17) валютнi операци на валютному ринку Укра!ни, якi належать 
до фшансових послуг зпдно зi статтею 4 Закону Укра!ни «Про 
фiнансовi послуги та державне регулювання ринюв фiнансових 
послуг» та не зазначеш в подпунктах 1-16 цього пункту;
18) валютш операци на мiжнародних ринках, як1 належать до 
фшансових послуг зпдно зi статтею 4 Закону Укра!ни «Про 
фiнансовi послуги та державне регулювання ринюв фшансових 
послуг» та не зазначеш в подпунктах 1-16 цього пункту.
Банк мае право надавати сво!м кюентам ( ^ м  банкiв) фiнансовi 
послуги, у тому ч и ^  шляхом укладення з юридичними особами 
(комерцшними агентами) агентських договорiв. Перелiк
фiнансових послуг, що банк мае право надавати сво!м кйентам 
(крiм банкiв) шляхом укладення агентських договорiв, 
встановлюеться Нацюнальним банком Укра!ни.
Банк, крiм надання фшансових послуг, мае право здшснювати 
також дiяльнiсть щодо:
1) швестицш;
2) випуску власних цiнних паперiв;
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ринки збуту та особливосп 
розвитку галуз^ у якш 
здiйснюe дiяльнiсть емгтент

3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
4) зберюання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) 
шдивщуального банювського сейфа;
5) шкасацп коштiв та перевезення валютних щнностей;
6) ведення реeстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм 
власних акщй);
7) надання консультацiйних та шформащйних послуг щодо 
банкiвських та шших фiнансових послуг.
Банк мае право здшснювати професiйну дiяльнiсть на ринку 
щнних паперiв за наявностi вщповщно! лщензи, видано! 
Нацiональною комiсiею з щнних паперiв та фондового ринку, а 
саме:
1) брокерська дiяльнiсть;
2) дилерська дiяльнiсть;
Банк мае право здшснювати ощнку майна вщповщно до Закону 
Укра!ни «Про ощнку майна, майнових прав та професшну 
ощночну дiяльнiсть в Украш», спрямовану на проведення 
банювських операцiй, визначених Законом Укра!ни «Про банки i 
банкiвську дiяльнiсть».
Банк мае право вчиняти будь-яю правочини, необхiднi для 
надання ним банювських та шших фшансових послуг та 
здiйснення шшо! дiяльностi.
Провiдне мiсце серед послуг, яю користуються найбiльшим 
попитом серед ктенив Банку, е кредитнi програми.
Основш фiнансово-економiчнi показники дiяльностi Емггента 
станом на кiнець дня 30.09.2016 р.:
- активи -  624 580 тис. грн.;
- регулятивний каттал -  147 966 тис. грн.;
- власний каттал становить -  141 617 тис.грн та складаеться 
з:
статутного капиталу 120 721 тис. грн.,
внесюв за незареестрованим статутним капиталом 0 тис.грн., 
резервних фондiв -  7 940 тис. грн., 
нерозподшеного прибутку -  11 461 тис. грн.
- збиток за 9 мюящв рш -  0 тис. грн.
- кредити та заборгованють ктенив, зменшеш на суму резервiв -  
293 687 тис.грн.;
- кошти ктенив -  462 435 тис. грн.
Протягом остантх дев’яти мюящв Банк дотримувався вимог 
економiчних нормативiв, встановлених Нащональним банком 
Укра!ни.
Економiчнi нормативи лшвщносп, платоспроможностi та вимоги 
до резервiв, встановленi Нацiональним банком Укра!ни, Банком 
виконуються постiйно.

Банк здiйснюе свою дiяльнiсть на ринку банкiвських та 
фшансових послуг в рiзних регюнах Укра!ни.
Основнi особливостi функцiонування кредитно-фшансового 
ринку Укра!ни:
- велика кшькють банкiв, зареестрованих на територп Укра!ни;
- невеликий обсяг загальних активiв та капиталу банювсько! 
системи Укра!ни по вщношенню до ВВП;
- достатньо жорсткий нагляд з боку державних контролюючих 
оргашв;
- попит економiки та населення кра!ни в кредитних коштах, що 
дае тдстави стверджувати про не насиченють даного 
економiчного сегмента та його потенщйну привабливiсть для 
iнвесторiв.
Ситуацiя на грошово-кредитному ринку в поточному рощ
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характеризусться негативним впливом зовнiшнiх та внутршшх 
факторiв. Спостерiгаeться ситуацiя, коли в цшому повернення 
кредитiв затримусться через кризовi явища у економщ 
системного характеру, а повернення депозита прискорюсться з 
тих же причин та пашчних настро!в населення, що е реакцieю на 
змiни в полгшчному, економiчному середовищi та зовшшню 
загрозу для кра!ни.
Нацiональний банк Укра!ни проводить низку заходiв щодо 
врегулювання ситуацн на грошово-кредитному та валютному 
ринках Укра!ни, щодо посилення жорсткосн монетарно! полгшки, 
вирiвнювання балансу експорту i iмпорту, застосовуючи бшьш 
дешевi iнструменти грошово-кредитно! политики -  валютш 
штервенцн, операцн регулювання лшвщноси, жорсткий контроль 
за ситуацiею на валютному ринку Укра!ни, що направлен на 
забезпечення стiйкостi банювсько! системи та недопущення 
використання фшансово! системи Укра!ни для вiдмивання грошей 
i фiнансування тероризму.

обсяги та напрями 
швестицшно! д1яльносп 
емггента

Банк iнвестицiйною дiяльнiстю не займаеться

стратепю дослщжень та 
розробок

Науковi дослщження та розробки Банком не проводилися

4) вщомосп про фшн та 
представництва емггента

Фшй та представництв у Банку немае.

5) вщомосп про грошов1 зобов'язання емггента (кредитна ютор1я емггента (кр1м банюв)):

я к  юнують на дату прийняття 
ршення про розмщення 
акцш: кредитш правочини та 
змши до них (номер i дата 
укладання правочину, 
сторони, вид правочину); 
кредитор за кожним 
укладеним кредитним 
правочином; сума 
зобов'язання за кожним 
укладеним кредитним 
правочином; валюта 
зобов'язання; строк i порядок 
виконання кредитного 
правочину; вщомосп про 
остаточну суму зобов'язання 
за кредитним правочином; 
ршення судiв, що стосуються 
виникнення, виконання та 
припинення зобов'язань за 
укладеним кредитним 
правочином

Емггент здшснюе банкiвську дiяльнiсть.

якi не були виконаш: 
кредитнi правочини та змiни 
до них (номер i дата 
укладання правочину, 
сторони, вид правочину); 
кредитор за кожним 
укладеним кредитним 
правочином; сума 
зобов'язання за кожним 
укладеним кредитним
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правочином; валюта 
зобов'язання; строк i порядок 
виконання кредитного 
правочину; дата виникнення 
прострочення зобов'язання за 
кредитним правочином, його 
розмiр i стадiя погашения; 
ршення судiв, що стосуються 
виникнення, виконання та 
припинення зобов'язань за 
укладеним кредитним 
правочином

6) можливi фактори ризику в 
дiяльиостi емггента

Факторами ризишв, що можуть впливати на дГяльнють Банку е: 
кредитний ризик, ризик лшвщносп, ринковий ризик, операцшний 
ризик, валютний ризик, що може впливати на зменшення 
клГентсько! бази та зниження прибутковосп банювських операцш, 
а також непередбачуванють адмшютративних ршень щодо 
дГяльносп комерцшних банюв з боку Нащонального банку 
Укра!ни та Уряду, попршення загально! економГчно! та 
полгтично! ситуацп в Укра!ш, форс-мажорш обставини.
Банк проводить помГрковану фшансову полгтику та уникае 
ризикованих операцш, яю можуть призвести до значних 
фшансових збитшв. Для покриття можливих втрат за операщями 
банку створюються резерви в обсягах, встановлених 
Нащональним банком Укра!ни.
Для побудови комплексно! системи управлшня ризиками банком 
розроблена «Концепщя управлшня ризиками», де визначено 
основш засади побудови корпоративно! системи управлшня 
ризиками, загальш аспекти впровадження едино! методолопчно! 
бази ризик-менеджменту, принципи взаемоди колепальних 
оргашв та структурних шдроздшв в процес управлшня ризиками 
в банку.

7) перспективи дiяльиостi 
емггента на поточний та 
наступш роки

Одним з головних завдань розвитку Банку у 2017 рощ е 
розширення спектру послуг для кшенпв Гз застосуванням 
новгтшх банювських технологш. Кредитування залишаеться 
прюритетним напрямком активних операцш банку. Ствпраця з 
середшм та малим бГзнесом е одним Гз стратепчних напрямюв 
розвитку банку.
Головним мотивом середньостроково! стратеги банку е 
забезпечення надшносп, орГентацп на кшента та прозоросп 
показниюв якосп банювсько! установи. У наступш перюди банк 
поповнюватиме перелш продукта, яю користуються найбшьшим 
попитом кшента, на партнерських засадах пропонуватиме 
кшентам оптимГзащю розроблених продукта, буде забезпечувати 
подальший розвиток кредитування реального сектору економши. 
Банк протягом 2017 року буде продовжувати розвиток карткового 
бГзнесу, основними прюритетами розвитку якого е: впровадження 
розширеного перелшу додаткових послуг та сервюв для 
держателГв електронних платГжних засобГв;збшьшення емюп 
зарплатних платГжних карток; оптимГзащя продуктового ряду 
згщно з потребами споживачГв i вимогами ринку.
В довгостроковш перспективГ Банк плануе тдвищити 
конкурентоспроможнють шляхом розвитку традицшних та 
шновацшних послуг на основних сегментах фшансового ринку, 
оптимГзацп каналГв !х доставки кшентам, вдосконалення ушх 
складових розвитку для забезпечення росту ринково! вартосп 
Банку як стабшьного ушверсального фшансового шституту, 
здатного посилити сво! позицп на ринку фшансових послуг.
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Пщтримка та розвиток добро! репутаци банку матиме виршальне 
значення для збереження довiри клiентiв.

8) вщомосп про юридичних 
oci6, у яких емггент волод1е 
б1льше нiж 10 вщсотками 
статутного катталу 
(активiв), у тому числГ про 
дочiрнi пщприемства

Банк не володiе акщями (частками, паями) в iнших юридичних 
особах.

9) вщомосп про дивщендну 
полгтику емпента за останш 
п'ять рокiв (iнформацiя про 
нараховаш та виплаченi 
дивщенди, розмiр 
дивiдендiв на одну акцiю)

Банк здшснюе виплату дивiдендiв акщонерам з розрахунку на 
одну належну акщонеру акцiю. Рiшення про виплату дивщецщв та 
!х розмiр за простими акщями приймаеться загальними зборами 
акцiонерiв. За акщями одного типу нараховуеться однаковий 
розмiр дивiдендiв. Банк виплачуе дивщенди виключно грошовими 
коштами.
Банку забороняеться виплачувати дивщенди чи розподшяти 
каттал у будь-якiй формг якщо така виплата чи розподш 
призведе до порушення нормативу адекватносн регулятивного 
капггалу банку. Банк не мае право також приймати ршення про 
виплату дивщецщв та здшснювати виплату дивщецщв за 
простими акщями в шших випадках, передбачених чинним 
законодавством.
Виплата дивщецщв здшснюеться з чистого прибутку звгтного 
року та/або нерозподшеного прибутку в обсязг встановленому 
ршенням загальних зборГв акщонерГв, у строк, що не перевищуе 
шють мюящв з дня прийняття загальними зборами ршення про 
виплату дивщецщв, вщповщно до закону.
З 2008 року дивщенди акщонерам Банку не нараховувалися та не 
виплачувалися.

10) вщомосп про провадження 
у справi про банкрутство 
або про застосування санацп 
до товариства чи юридично! 
особи, в результат 
реорганiзацii яко! 
утворилося товариство, 
протягом трьох роюв, що 
передували року здшснення 
розмiщення акцiй

До Банку протягом трьох роюв, яю передували року здшснення 
розмщення акщй, не було порушено провадження у справГ про 
банкрутство та не здшснювалися заходи щодо санацп.
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Промiжний скорочений звгт про фiнансовий стан (Баланс) 
за 30 вересня 2016 року 

ПАТ „БАНК „УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ”

11)

(тис.грн)
Рядок Найменування статт Примгтк

и Звгтний
перюд

Попереднш
перюд

на 30.09.2016р. на
31.12.2015р.

1 2 3 4 5
АКТИВИ

1 Грошовi кошти та 1х е^валенти 4 80 253 48 832
2 Фiнансовi активи, що облшовуються за 

справедливою вартютю через прибуток або 
збиток

15 86 993 0

3 Кошти в шших банках 585 11 042
4 Кредити та заборгованють ктенпв 6 293 687 265 064
5 Цшш папери в портфелi банку на продаж 0 120 065
6 Цiннi папери в портфелi банку до погашення 23 008 0
7 Iнвестицiйна нерухомiсть 8 46 947 76 378
8 Дебггорська заборгованiсть щодо поточного 

податку на прибуток
138 138

9 Вщстрочений податковий актив 5 104 5 104
10 Основнi засоби та нематерiальнi активи 37 766 35 113
11 Iншi фiнансовi активи 8 144 8 407
12 Iншi активи 7 41 955 2 048
13 Необоротнi активи, утримуваш для продажу, 

та активи групи вибуття
9 0 23 458

14 Усього активiв 624 580 595649
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

15 Кошти банюв 0 10 602
16 Кошти клieнтiв 10 462 435 428 054
17 Резерви за зобов'язаннями 49 203
18 Iншi фiнансовi зобов'язання 188 1 440
19 Iншi зобов'язання 3 124 2 698
20 Субординований борг 12 17 167 49 627
21 Усього зобов'язань 482 963 492 624

ВЛАСНИЙ КАП1ТАЛ
22 Статутний каттал 11 120 721 80 999
23 Незареестрований статутний капггал 0 3 400
24 Резервнi та iншi фонди банку 7 940 7 940
25 Резерви переоцiнки 1 495 1 495
26 Нерозподшений прибуток (непокритий 

збиток)
11 461 9 191

27 Усього власного кашталу 141 617 103 025
28 Усього зобов'язань та власного кашталу 624 580 595 649
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Промiжний скорочений 3BiT про прибутки i збитки та iiiiiiiiii сукупний дохщ 
за III квартал 2016 року 

ПАТ „БАНК „УКРАШСЬКИЙ КАПТТАЛ”
(тис. грн.)

Найменування CTaTTi Примггки Звгтний пеpiод Попереднш перюд

Ш квартал 2016 року Ш квартал 2015 року
за поточний 

квартал
наростаючим 
тдсумком з 
початку року

за вiдповiдний 
квартал 

попереднього 
року

нароста 
ючим 

тдсумк 
ом з 

початку 
року

1 2 3 4 5 6
Процентш доходи 24 979 72 598 12 498 42 683
Процентнi витрати (11 865) (39 425) (10 282) (33 910)
Чистий процентний дохщ/ 13 114 33 173 2 215 8 773

(Чистi процентнi витрати)
Чисте (збiльшення) зменшення pe3epBiB т д  
знецiнення кредипв та забоpгованостi юненпв, 
коштiв в iнших банках

6 (10 593) (18 659) (1 457) (17 196)

Чистий процентний дохщ/ (Чистi процентнi 
витрати) шсля створення резерву пiд знещнення 
кредитiв та заборгованостi клieнтiв, кош™ в 
шших банках

2 521 14 514 758 (8 423)

Комiсiйнi доходи 4 746 12 996 2 023 5 380
К отсш т витрати (590) (1 644) (349) (856)
Результат вiд операцш з фiнансовими шструментами, 
що облшовуються за справедливою ваpтiстю через 
прибуток або збиток

7 7 1 035 3 439

Результат вiд переоцшки фiнансових шструменттв, 
що облiковуються за справедливою вартютю з 
визнанням результату переоцшки через прибутки або 
збитки

5 309 4 415 (6 019) ( 2418)

Результат ввд продажу щнних папер1в у поpтфелi 
банку на продаж

0 0 0 11 999

Результат ввд опеpацiй з iноземною валютою 3 049 2 757 (2 365) 1 014
Результат вiд пеpеоцiнки iноземноl валюти (3 111) (4 762) (465) (1 213)
Чисте (збiльшення) зменшення pезеpвiв пiд 
знецiнення дебгторсько! забоpгованостi та шших 
фшансових активiв

575 (29) (44) (372)

Чисте (збшьшення) зменшення pезеpвiв за 
зобов'язаннями

(34) 154 (24) (29)

Iншi опеpацiйнi доходи 3 702 6 358 408 6 037
Адмiнiстpативнi та iншi опеpацiйнi витрати (11 043) (32 496) (8 733) (24 954)
Прибуток/(збиток) до оподаткування 131 2 270 (13 775) (10 396)
Витрати на податок на прибуток 13 0 0 0 12
Прибуток/(збиток) вiд даяльностр що тривае 14 131 2 270 (13 775) (10 384)
Прибуток/ (збиток) 14 131 2 270 (13 775) (10 384)
1НШИЙ СУКУПНИЙ ДОХ1Д:
СТАТТ1, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФ1КОВАН1 В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Пеpеоцiнка щнних папеpiв у поpтфелi банку на 
продаж

0 0 0 0

Тнший сукупний дохiд 0 0 0 0
Усього сукупного доходу 131 2 270 (13 775) (10 384)
1 2 3 4 5 6
Прибуток/(збиток) на акщю:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акщю 0,03 0,03 (0,17) (0,13)
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 
просту акцiю

0,03 0,03 (0,17) (0,13)
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Пром1жммм скорочений 3BiT про змши у власному каима. м 
_____ за 9 мкящв 2016 року та за 9 мкящв 2015 року._____

Рядок Найменування

стат^

Належить власникам банку Усього
власного
кашталу

статутни 
й каттал

Внески
за

незареес
тровани

м
статутн

им
каттал

ом

резервн 
i, iiiiiii
фонди

та
резерви
иереощ

нки

нерозио-
дшений

ирибуток

Усього

1 2 3 4 5 6 7 10
1 Залишок на

31 грудня 2014 року 
(залишок на 01 «чня  
2015 року)

85 320 - 9 588 15 654 110 562 110 562

2 Усього сукупного доходу - - (152) (4 652) (4 804) (4 804)
3 Залишок на 

31 березня 2015 року
85 320 - 9 436 11 002 105 758 105 758

4 Усього сукупного доходу - - - 8043 - 8043
5 Власт акцп банку, що 

викуплеш акщонерам (9322) - - - - (9322)

6 Залишок на 

30 червня 2015 року
75998 - 9436 19045 - 104479

7 Залишок на

31 грудня 2015 року ( 
залишок на 01.01. 2016 
року)

80 999 3 400 9 435 9 191 103 025 103 025

8 Усього сукупного доходу - - - 270 270 270
9 Не зареестрований 

статутний каттал
- (3 400) - - (3 400) (3 400)

10 Зареестрований статутний 
каттал 3 400 - - - 3 400 3 400

11 Власт акцп банку, що 
продан акщонерам 4 321 - - - 4 321 4 321

12 Залишок на 

31 березня 2016 року
88 720 - 9 435 9 461 107 616 107 616

13 Усього сукупного доходу - - - 1869 1869 1869
14 Зареестрований статутний 

каттал 32001 - - - 32001 32001

15 Залишок на 

30 червня 2016 року
120721 - 9435 11330 141486 141486

16 Усього сукупного доходу - - - 131 131 131
17 Залишок на 

30 вересня 2016 року
120721 - 9435 11461 141617 141617
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Промокний скорочений 3BiT про рух грошових кошив за прямим методом

за 9 мкящв 2016 року та 9 мкящв 2015 року

Рядок Найменування стати Примiтки Званий
перiод

Попереднш
першд

9 мкящв 
2016 року

9 мкящв 
2015 року

1 2 3 4 5
ГРОШОВ1 КОШТИ В1Д ОПЕРАЦ1ЙНО1 Д1ЯЛЬНОСТ1

1 Процентт доходи, що отриманi 63 293 41 796

2 Процентнi витрати, що сплачеш (39 545) (35 489)

3 Комiсiйнi доходи, що отриманi 12 898 5 338

4 Комюшш витрати, що сплаченi (1 644) (856)

5 Результат операцш з фiнансовими iнструментами, що 
облшовуються за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток

7 3 439

6 Результат операцiй з шоземною валютою 2 757 1 014

7 Iншi отриманi операцшш доходи 6 357 18 036

8 Виплати на утримання персоналу, сплачеш (13 653) (12 407)

9 Адмтастративш та iншi операцшш витрати, сплачеш (17 379) (11 229)

10 Податок на прибуток, сплачений - (83)

11 Грошовi кошти отриманi/(сплаченi) вщ опера- 
цшноТ дiяльностi до змш в омерац1йпи\ активах i 
зобов’язаннях

13 091 9 559

12 Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових 
активiв, що облiковуються за справедливою вартютю з 
визнанням результату переоцiнки у фшансових 
результатах

(77 720) 55 190

13 Чисте (збiльшення)/зменшення кошта в шших банках 10 455 32 139

14 Чисте (збшьшення)/зменшення кредитiв та 
заборгованостi клieнтiв

(53 746) 28 230

15 Чисте (збшьшення)/зменшення iнших фiнансових 
активiв

263 (41 391)

16 Чисте (збшьшення)/зменшення iнших активiв (16 449) (17 729)

17 Чисте збшьшення/(зменшення) коштiв банков (10 603) (58 437)

18 Чисте збiльшення/(зменшення) кошта ктента 34 381 101 721

19 Чисте збiльшення/(зменшення) резервiв за 
зобов'язаннями

(154) 29

20 Чисте збiльшення/(зменшення) iнших фшансових 
зобов'язань

(1 252) (1 111)

21 Чисте збiльшення/(зменшення) iнших зобов'язань 426 427

22 Ч ист грошот кошти, що отримаш /(використанi) 
вiд операцшноТ дiяльностi

-101 308 108 627

1 2 3 4 5

23 Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (1 131 000) (1 990 000)

24 Надходження вщ реалiзацil цiнних паперiв у портфелi 
банку на продаж

1 251 000 1 967 791

(тис. грн.)
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25 Придбання цшних паперiв у портфелi банку до 
погашения

(8 856 000) 0

26 Надходження ввд погашення цiнних паперiв у 
портфелi банку до погашення

8 833 000 0

27 Придбання основних засобiв 109

28 Надходження вiд реатзацн основних засобiв 3 196 230

29 Придбання нематерiальних активiв 476 62

30 Надходження вiд реалiзацii iншого майна 157 0

31 Ч ист грошот кошти, що отримаш/(використаш) 
в1д швестицшноТ д1яльност1

24 199 (21 808)

ГРОШОВ1 КОШТИ В1Д Ф1НАНСОВО1 Д1ЯЛЬНОСТ1

32 Емiсiя простих акцiй 32 000 -

33 Викуп власних акцiй (3 492) (9 322)

34 Продаж власних акцш 7814 5 000

35 Отримання субординованого боргу 0 36 600

36 Погашення (повернення) субординованого боргу (32 000) -

37 Ч ист грошов1 кошти, що отриман1/(використан1) 
в1д фшансово'Т д1яльност1

4322 32 278

38 Вплив зм1н офщшного курсу Нац1онального банку 
УкраТни на грошов1 кошти та Тх екв1валенти

3 379 1 754

39 Чисте збiльшення/(зменшення) грошових коштiв та !х 
еквiвалентiв

58 339 120 851

40 Грошов1 кошти та Тх екв1валенти на початок 
першду

4 48832 20 815

41 Грошов1 кошти та Тх екв1валенти на к1нець 
пер1оду

4 80 253 141 666

ПРИМ1ТКИ ДО ПРОМ1ЖНО1 СКОРОЧЕНО1 Ф1НАНСОВО1 ЗВ1ТНОСТ1
Примтка 1. Загальна шформащя про банк
ПАТ “БАНК ”УКРА1НСЬКИЙ КАП1ТАЛ", що е правонаступником акцюнерного комерцшного 

банку “Закарпаття", зареестровано Нацюнальним банком Украши 25 грудня 1992 р. в Державному peecrpi 
банюв за № 138.

Оргашзацшно-правова форма -  публiчне акцiонерне товариство.
КраТна, в якш зареестровано Банк: Укра!на.
Мкцезнаходження Банку: Укра!на, 03062, м.Ки!в, проспект Перемоги, 67.
Промiжна скорочена фшансова звiтнiсть банку за 9 мкящв 2016 року складена на пiдставi даних 

бухгалтерського облiку банку станом на кшець дня 30 вересня 2016 року.
Валютою представлення фшансово! звггносп Банку е нацiональна валюта Украши -  гривня, 

одиницею вимiру -  тисячi гривень, якщо не зазначено шше.
Стратегiчна мета банку -  збереження та розвиток досягнутих позицш ушверсального банку, 

укрiплення свого статусу на ринку банювських послуг Украши шляхом використання значного кнуючого 
потенщалу Банку. Змiст дiяльностi полягае у гармоншному поеднаннi економiчних прагнень кшенпв та 
партнерiв банку, персоналу, сустльства та держави.

Предметом дiяльностi банку е залучення, накопичення та ефективне використання мобшзованих 
грошових кошИв на власних умовах з наступним !х поверненням, що направлено на розвиток та змщнення 
промислового, фшансового та iнших секторiв економiки, тдтримку та розвиток ринку цiнних паперiв в 
Украш, сощально! сфери, всебiчне сприяння розвитку пiдприемництва, сприяння розвитку ринку 
позичкового катталу, ринково! шфраструктури у сферi виробництва та грошового обку, а також 
одержання прибутку для власного розвитку та задоволення потреб акцiонерiв шляхом ефективного 
використання мобшзованих фшансових ресуркв при постшному удосконаленнi та розширеннi банкiвських 
послуг, введенням нових прогресивних форм банювського обслуговування.

М шя та цiнностi е ключовими елементами, на яких базуеться розвиток Банку. Мшя полягае в 
поширенш принципiв чесностi, прозоростi та довiри для взаемовигщного партнерства. Цшносп -  
орiентовнiсть на клiента: ми вибудовуемо довiру, дотримуючись слова та знаходячи ршення; орiентовнiсть
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на персонал: ми покладаемося на кожного сшвроб^ника, швестуючи в змщнення команди, професюнал1зм 
та зростання.

Банк здшснюе банювсью операцп на грошовому та валютному ринку вщповщно з отриманою бан- 
ювською л1ценз1ею вщ 01.11.2011р. №26, Генеральною лщенз1ею на здшснення валютних операцш вщ 
01.11.20Пр. № 26 та додатку до Генерально! лщензи на здшснення валютних операцш вщ 01.11.2011р. № 
26.

ПАТ "БАНК "УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ" мае лщензи Державно! ком!сп з щнних папер1в та 
фондового ринку на здшснення професшно! д!яльносп на ринку щнних папер1в:

• сер1я АЕ №185093 вщ 12.10.2012р. на здшснення професшно! д!яльносп на фондовому 
ринку -  д!яльнють з торг1вл1 щнними паперами (брокерська д!яльнють);

• сер1я АЕ №185094 вщ 12.10.2012р. на здшснення професшно! д!яльносп на фондовому 
ринку -  д!яльнють з торг1вл1 щнними паперами (дилерська д!яльнють);

Членство у мiжбанкiвських оргашзащях, бiржах, асоц1ац1ях, фондах та мiжнародних 
органiзацiях:

• Асощащя „Украшсью фондов! торговщ;
• Незалежна асощащя банюв Укра!ни;
• Фонд гарантування вклад1в ф1зичних ошб;
• М1жнародна пла^жна система Visa International;
Банк зареестрований учасником Фонду гарантування вклад1в ф1зичних ошб за реестрацшним №042 

вщ 02.09.1999р. та мае Свщоцтво учасника Фонду №039 вщ 19.10.2012 р. Нарахування та сплата 
регулярного збору до Фонду здшснюеться банком в повнш м1р1 вщповщно до Закону Укра!ни “Про 
систему гарантування вклад1в ф1зичних ошб”.

Характеристика бан^вськот дiяльностi:
ПАТ “БАНК ”УКРА1НСЬКИЙ КАП1ТАЛ” е ушверсальним банком. У звггному квартал! д1яльн1сть 

банку була направлена на розширення партнерських вщносин з тдприемствами р1зних форм власност!, на 
удосконалення юнуючих банювських продукта та впровадження нових. Ключовими напрямками розвитку 
Банку у 2016 рощ е:

• збереження ресурсно! кшентсько! бази;
• фшансов! швестицп банку в шструменти фондового ринку;
• кредитування малого та середнього б1знесу;
• розробка нових пакета послуг, тдвищення якосп та швидкост! обслуговування кшента, 

надшне обслуговування кшента вшх форм власност!;
• розробка та впровадження нових банювських послуг в сфер! електронних технологш, перш 

за все плат1жних карток, POS -  термшал1в, банкомата.
Д1яльн1сть Банку грунтуеться на принципах прозоросп, дотриманн! норм та практики проведення 

банювських операцш по таких основних напрямках:
• кредитування, залучення депозита та обслуговування б!знес-кл1ента -  надання кредита за 

контрактами кшента та на шш1 цшьов1 програми, залучення депозита вщ юридичних ошб, оргашзащя 
обслуговування кшента, документообщ що пов’язаний з ушма видами транзакцш i операцш, обробка 
електронних плапжних документiв в системi "Клiент-банк".

• кредитування, залучення депозитiв та обслуговування фiзичних осiб -  надання кредитних 
продукта фiзичним особам, обслуговування кшента фiзичних осiб, залучення депозита вщ фiзичних осiб.

• дiяльнiсть казначейства: операцi!' на мiжбанкiвському кредитному та валютному ринку, 
операцп з щнними паперами, взаемовщносини з банками, страховими компашями, фiнансовими 
посередниками ринюв катталу.

• розвиток карткового бiзнесу, в т.ч. розробка i технолопчна пщтримка всiх продуктiв, що 
базуються на пластикових картках, взаемовщносини з пла^жними системами, процесинговими центрами, 
пщтримка зарплатних проектiв.

• платiжнi операцп -  вщповщно до наявно! лщензи.
• каса i грошовий обш -  приймання, перерахування, обробка, збершання i видача готiвки у 

нацюнальнш та iноземнiй валютах, перевезення валютних щнностей та iнкасацiя коштiв, обмш та 
конвертацiя iноземно!' валюти.

• документарш операцi!' -  надання послуг по обслуговуванню кшента за документарними 
акредитивами та гарантшними операцiями в нацюнальнш та шоземнш валютах. Документарш операцп 
цiкавi клiентам, якi приймають активну участь у тендерах, працюють на зовшшшх ринках або розширюють 
мережу контрагента.
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Показники дiяльностi Банку
За 9 мюящв 2016 року банк надавав послуги вшм видам ктеннв: банкам, небанювським 

фiнансовим установам, клieнтам корпоративного бiзнесу, а також клieнтам малого, середнього та 
роздрiбного бiзнесу, банк здшснював дiяльнiсть з концентрацieю на сегмент малого та середнього бiзнесу, 
удосконаленш та розширеннi продуктового портфелю банку з одночасним якюним обслуговуванням 
ктенпв. Банком придiлялася увага вдосконаленню внутрташх процесiв, пошуку нових нестандартних 
ршень для введення нових банкiвських продукта та стандартизацп iснуючих процесiв. Розширення 
спектру запропонованих депозитних програм та своечасне i якiсне обслуговування ктенпв сприяло 
залученню депозитiв вщ фiзичних та юридичних осiб.

Станом на 30.09.2016 року активи Банку склали 624 580 тис. грн., зобов"язання -  482 963 тис.грн., 
власний каттал банку -  141 617 тис.грн. За 9 мюящв 2016 року банк своечасно та в повному обсязi 
виконав в с  зобов'язання перед ктентами. За 9 мюящв 2016 фшансового року ПАТ “БАНК 
“УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ” отримав доходiв на суму 94 369 тис.грн., понесеш витрати -  92 099 тис. грн., 
балансовий прибуток склав 2 270 тис. грн.

Процентш доходи банку за 9 мюящв склали 72 598 тис. грн., або 76,93 % вщ загально! суми до- 
ходiв, при цьому процентш витрати за 9 мюящв 2016 року склали 39 425 тис. грн., або 42,81 % вщ 
загальних витрат Банку. Чистий процентний дохщ банку за перше пiврiччя 2016 року склав 33 173 
тис.грн., чистий комюшний дохщ вщповщно -  11 352 тис. грн.

Кшцева контролююча сторона Банку, станом на 30.09.2016р. в особi громадянина Укра!ни 
Белашова Серия Володимировича.

Станом на 30.09.2016р. банк мае одинадцять ддачих вщдшень, про що внесено записи до 
Державного реестру банюв. Фшп вщсутш

Кшькють персоналу Банку станом на 30.09.2016 р. та на 31.12. 2015 р. складала 142 та 133 ошб 
вщповщно.

Дана Промiжна скорочена фшансова звпшсть затверджена до випуску Рiшенням Правлшня 
Банку вщ 28 жовтня 2016 року за № 108.

Примггка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здшснюе свою дiяльнiсть

Впродовж 9 мiсяцiв 2016 року полiтико-економiчна ситуацiя в Укра!ш, як i протягом 2015 року 
лишалася достатньо складною, що на думку управлшського персоналу банку було спричинено трьома 
основними групами факторiв: 1)вщсутнють стабiльностi цiн на сировиннi товари на глобальному свгговому 
ринку; 2) продовження збройного конфлшту на сходi Укра!ни та анексiя АР Крим i, як наслiдок, 
поглиблення кризи в росшсько-украшських вiдносiнах; 3)складна внутршньополнична ситуацiя в кра!ш.

Економiка Укра!ни характеризуеться значним впливом та втручанням державних органiв у 
регулювання основних напрямюв розвитку кра!ни. Державне регулювання пщприемницько! дiяльностi, 
розподiл коштiв вщ мiжнародних органiзацiй, контроль за надходженнями вщ iноземних iнвесторiв, низька 
ефективнють податкового адмiнiстрування, низький рiвень судочинства суттево впливають на прийняття 
ршень потенцiйних суб’eктiв iнвестування у розвиток економши Укра!ни, що у свою чергу не дозволяе 
здшснювати коректш прогнози розвитку та приймати управлшсью рiшення на горизонтi бiльше 1 року.

Декларування даних щодо прогнозного рiвня шфляцп на кiнець 2016р. на рiвнi 12% у рiчному 
вимiрi як досягнення зважено! монетарно! политики не враховуе той факт, що зниження темпiв шфляцп в 
основному викликане не структурними змшами в економiцi, а зниженням можливостей щодо задоволення 
власних потреб з боку домогосподарств та суб’екпв господарювання, що викликане значним спадом 
економши у 2014-2015роках, пщвищення рiвня (фактичного) безробггтя, вщтоком капiталiв, девальвацieю 
гривш майже в 3 рази. Виведення з ринку велико! кшькосп банювських установ значно знизило довiру до 
банюв.

Зовнiшнi умови для економши та фiнансового сектору залишаються складними через 
продовження агресп Росп на сходр погiршення умов торгiвлi Укра!ни, високу волатильнiсть та 

непередбачуванiсть щн на основнi експортнi товари, що донедавна створювало тиск на валютний ринок. 
Макроекономiчнi ризики для фшансово! стабiльностi знижуються, НБУ та незалежш експерти очiкують 
економiчного зростання у 2016 рощ та в середньостроковому перюдр але наголошують на тому, що в 
поточному рощ вщновлення економши буде повiльним.

Зниження макроекономiчних ризикiв сприяло частковiй нормалiзацi! роботи банювського 
сектору. Довiра до внчизняних банкiв поступово вщновлюеться -прирiст гривневих 
депозита населення спостерiгаeться iз квгтня 2015 року, а iз грудня зростають валютш 

депозити. Виведення з ринку велико! кшькосп банкiвських установ значно знизило довiру до банюв, але
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очшуеться, що тенденщя приросту збережеться протягом 2016 року, а депозитна база банюв у цшому за 
piK зросте на 10%.

Банювське кредитування обмежене протягом 2016 року, незважаючи на те, що лшводнють 
банювського сектору перебувае на високому piвнi. Ключовi ризики, що стримують водновлення 
кредитування банками: значне боргове навантаження подприемств, досi слабка платоспpоможнiсть 
бшьшосп сектоpiв економiки та високi юридичш ризики. Опеpацiйна пpибутковiсть бiзнесу та 
платоспроможнють домогосподарств протягом поточного року мають полiпшитися, що дасть змогу банкам 
протягом наступних кваpталiв розгорнути кредитування економши.

Таким чином, поступово темпи зростання кризи сповшьнюються.
Примтка 3. Основи подання npoMirn:Hoi скороченог фтансовог 3eimHocmi
Основа складання фйнансовоТ звгтност
Ця Пpомiжна скорочена фiнансова звiтнiсть була подготовлена на основi принципу юторично! 

ваpтостi, за винятком наступних статей: швестицп, що е в наявносп для продажу; iншi фiнансовi активи i 
зобов'язання, призначеш для тоpгiвлi; фiнансовi активи i зобов'язання, класифiкованi як пеpеоцiнюваннi за 
справедливою вартютю через прибуток або збиток; земля; бущвлц iнвестицiйна нерухомють. Фiнансова 
звiтнiсть представлена в гривнях, а в с  суми окpугленi до тисячi (тис.), якщо не вказано шше. У всiх 
примотках до ПромОжно! скорочено! фшансово! звiтностi попередшм звотним пеpiодом е звiтний 2015 рш.

Заява про вiдповiднiсть
Пpомiжний скорочений фiнансовий звiт Банку за 9 мюящв що завершилися 30 вересня 2016 року 

подготовлений у водповодносп з Мiжнаpодними стандартами фшансово! звiтностi 34 “ПромОжна фiнансова 
звотнють” ПромОжна скорочена фшансова звотнють не мютить вех  водомостей i даних, що подлягають 
розкриттю в рОчнш фшансовш звотносп i надаеться для розгляду у сукупносп з рОчною фшансовою 
звотнютю банку станом на 31 грудня 2015 року.

Подання фтансовог звiтностi
Банк подае ПромОжний скорочений звот про фшансовий стан (баланс) в загальному порядку 

лшвщносто Взаемозалш фшансових активОв та фшансових зобов'язань з водображенням нетто-суми в з в т  
про фшансовий стан здшснюеться тодо i тшьки тодО, коли юнуе юридично закршлене право провести 
взаемозалОк визнаних сум О намОр провести розрахунки на нетто-основО, або реалОзувати актив одночасно з 
урегулюванням зобов'язання. Взаемозалш доходОв i витрат у промОжному скороченому з в т  про прибутки i 
збитки та Онший сукупний дохОд буде здОйснюватися тОльки тодО, коли це вимагаеться або дозволяеться 
стандартом фшансово! звотносп або штерпретащею, про що зазначено в облшовш полотищ Банку.

1стотш обл1ков1 судження, оцiночнi значення га припущення
У процес застосування облшово! полотики Банку при визначенш сум, визнаних у фшансовш 

звОтностО, керОвництво використовувало твердження та оцОночнО значення, найбОльш суттевО з яких поданО 
нижче:

Справедлива вартшть фшансових iнструментiв
Якщо справедлива вартють фшансових активОв i фшансових зобов'язань, водображених у 

ПромОжному скороченому звОтО про фОнансовий стан, не може бути визначена на пОдставО цОн на активному 
ринку, вона визначаеться з використанням рОзних моделей оцОнок, включаючи математичнО моделО. ВихОднО 
данО для таких моделей визначаються на пОдставО спостережуваного ринку, якщо таке можливо, в Оншому 
випадку, для визначення справедливо! вартосн необходно застосовувати судження. Судження необходно 
здОйснювати з урахуванням лОквОдностО та Онших даних, що використовуються в моделО, таких як 
волатильнОсть довгострокових похОдних фОнансових ОнструментОв О ставок дисконтування, припущень щодо 
рОвня дострокових платежОв i несплат по цшним паперах, забезпечених активами.

Збитки вiд знецтення кредитiв та аванЫв
Банк переглядае ОндивОдуально значнО кредити та аванси на кожну дату складання промОжного 

скороченого звОту про фОнансовий стан для того, щоб визначити, чи повиннО збитки вОд знецОнення 
водображатися у з в т  про прибутки та збитки. Зокрема, керОвництво Банку застосовуе припущення, 
оцОнюючи розмОр О строки майбутнОх грошових потокОв для визначення суми збитку вОд знецОнення. ТакО 
оцОночнО значення базуються на припущеннях про ряд факторОв, О фактичнО результати можуть вОдрОзнятися 
вОд оцОночних, що призведе до майбутнОх змОн в резервО.

Кредити та аванси, якО були оцОненО в ОндивОдуальному порядку О не вважаються знецОненими, а 
також кредити, якО не е ОндивОдуально матерОальними О аванси оцОнюються на загальнОй основО за групами 
активОв з аналогОчними характеристиками кредитного ризику, для визначення необхОдностО створення 
резерву для понесеного збитку, щодо яко! юнуе об'ективне сводчення знещнення, але вплив якого ще не е 
очевидним. У процесО оцОнки на сукупнОй основО враховуються данО по кредитному портфелю (наприклад, 
рОвнО прострочено! заборгованостО, використання кредиту, коефОцОенту вОдношення кредитОв до 
забезпечення О т.д.), припущення щодо впливу концентрацО! ризику О економОчнО данО (в тому числО, рОвень 
безробоття, шдекси цш на нерухомють, ризик кра!ни i результати рОзних шдиводуальних груп).

Знецтення твестицш, наявних для продажу
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На кожну дату складання промiжного скороченого звггу про фшансовий стан Банк розглядае на 
предмет знецiнення сво! борговi цiннi папери, класифiкованi в якосн iнвестицiй, наявних для продажу. 
Дана процедура вимагае припущень, аналопчних тим, якi застосовуються щодо ощнки кредитiв та авансiв 
на шдивщуальнш основi.

Банк також вщображае знещнення за iнвестицiями в пайовi шструменти , якi е в наявносн для 
продажу, у разi ютотного або тривалого зниження справедливо! вартосп швестицп нижче !! первюно! 
вартосп. Визначення того, зниження е «ютотним» або «тривалим», вимагае застосування припущення. При 
застосуваннi такого припущення Банк серед шшого оцiнюе такi фактори, як юторична змiна цiни акцш, 
перiод часу i величину зниження справедливо! вартосп iнвестицi! нижче початково! вартостi придбання.

BidcmpoHeHi nodamKoei активи
Вщстрочеш податковi активи визнаються щодо податкових збитюв в тiй мiрi, в якiй iснуе значна 

ймовiрнiсть того, що буде отримано оподатковуваний прибуток, на який можуть бути зараховаш збитки. 
Для визначення суми вщстрочених податкових активiв, яку можна визнати у фшансовш звiтностi на 
пiдставi ймовiрних строкiв та розмiру майбутнього оподатковуваного прибутку, а також майбутшх 
стратегiй податкового планування, необхщно припущення.

Банк розраховуе вщстрочений податок щоквартально, в облiку вiдстроченi податковi активи, 
вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються по тдсумку звнного року.

Примтка 4. Грошовi кошти та Их е^валент и

Таблиця 4.1. Грошовi кошти та Тх eKBiBaneH^

Рядок Найменування статт
Звгтний перiод 

на 30.09.2016

Попереднш перюд 

на 31.12.2015 р.
1 2 3 4
1 Г отiвковi кошти 11 460 6 615

2
Кошти в Нащональному банку Укра!ни 

( ^ м  обов'язкових резервiв)
36 140 2 130

3 Кореспондентсью рахунки у банках: 32 653 40 087

3.1 Укра!ни 292 959

3.2 1нших кра!н 32 361 39 128

4 Усього грошових коштiв та Тх еквiвалентiв 80 253 48 832

Залишки на кореспондентських рахунках в шших банках станом на 30.09.2016 та станом на 
31.12.2015, вщображеш в данш примпщ, е незнецiненими та належать до кра!н I групи ризику.

Кошти у росшських рублях, яю знаходяться на кореспондентських рахунках банюв-нерезиденнв, 
вiднесенi до категорi! «Кошти в шших банках» станом на 30.09.2016 року та станом на 31.12.2015 року у 
сумах 585 тис. грн. та 242 тис. грн. вщповщно.
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Примкка 5. Результат вщ операц1й з фшансовими активами, що облiковуються за справедливою 
вартктю через прибуток або збиток
Таблиця 5.1. Результат вщ операцш з фiнансовими активами, що облжовуються за справедливою 
вартктю через прибуток або збиток станом на 30. 09.2016 року_____________________________

Рядок

Найменування статтз Доходи за 
вирахуванням 

витрат за операщями 
з (фшансовими 
активами, що 

облковуються за 
справедливою 
вартктю через 

прибуток або збиток

станом на 30.09. 2016 
року

Доходи за
вирахуванням витрат 

за операщями з 
шшими (фшансовими 

активами, що 
облковуються за 

справедливою 
вартктю через 

прибуток або збиток

станом на 30.09.2015

1 2 3 4
1 Державш облкацп 4 415 3 601

2 Облкацп мкцевих позик

3 Облкацп пщприемств

4 Векселi

5

Усього результат вщ операцш з 
борговими цшними паперами, що 
облковуються за справедливою 
вартiстю через прибуток або 
збиток

4 415 3 601

6 Акцп пщприемств

7
Усього результат вщ операцiй з 
фшансовими активами, що 
облковуються за справедливою 
вартктю через прибуток або 
збиток

4 415 3 601

Примтка 6. Кредити та заборговашсть K3ieHmie

Таблиця 6.1. Кредити та заборговашсть клieнтiв

Рядок Найменування статт Станом на 
30.09.2016

Станом на 
31.12.2015

1 2 3 4
1 Кредити юридичним особам 320 380 260 810
2 1потечш кредити фiзичних ощб 1 259 1 190

3 Кредити, що надаш фiзичним особам на поточнi 
потреби 14 679 26 351

4 Резерв пщ знецiнення крецитiв (42 631) (23 287)
5 Усього кредитiв за мшусом резервiв 293 687 265 064
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Станом на 31 грудня 2015 року та на 30 вересня 2016 року «Кредити та заборговангсть клгеннв» 
включали нарахованг процентнг доходи в сумах 6 187 тис. грн. та 16 518 тис .грн. вгдповщно.
Таблиця 6.2. Анал1з змши резерв1в пщ заборговашсть за кредитами за 9 мюящв 2016 року_____

Рядок Рух резервiв
Кредити

юридичним
особам

1потечш
кредити
фiзичних

оаб

Кредити, що 
надаш фiзич- 

ним особам на 
поточш потре

би

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Залишок станом на 1 сгчня 2016 (14 035) (669) (8 583) (23 287)

2 (Збшьшення)/ зменшення резерву т д  
знецiнення протягом року (14 937) 44 (2 342) (17 235)

3 Списання безнадшно! заборгованостi 
за рахунок резерву - - - -

4 Вплив перерахунку у валюту подання 
звпносн (1 897) 5 (218) (2 110)

5 Залишок станом на 30 вересня 2016 (30 869) (620) (11 143) (42 632)

Таблиця 6.3. Аналiз змiни резервiв пщ заборгованiсть за кредитами за 2015рж

Ряд
ок Рух резервiв

Кредити
юридичним

особам

1потечш
кредити
фiзичних

оаб

Кредити, що 
надаш фiзич- 

ним особам на 
поточш потре

би

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Залишок станом на 1 сгчня 2015 (7128) (12620) (15211) (34959)

2 (Збшьшення)/ зменшення резерву т д  
знецгнення протягом року (16725) (10367) (3582) (30674)

3 Списання безнадшно! заборгованостг за 
рахунок резерву 10184 29148 10210 49542

4 Вплив перерахунку у валюту подання 
звггносп (366) (6830) - (7196)

5 Залишок станом на 31 грудня 2015 (14035) (669) (8583) (23287)

Таблиця 6.4. Структура кредипв за видами економiчноT дiяльностi

Рядок Вид економiчноl дiяльностi
Звггний перюд 
на 30.09.2016

Попереднш
перюд

Сума % Сума %
1 2 3 4 5 6

1 Виробництво та розподглення електроенерги, 
газу та води 83 312 24,77 66 400 23,03

2 Нерухомгсть, оренда, шжишршг та надання 
послуг пгдприемцям 41 285 12,28 5 747 1,99

3 Торггвля; ремонт автомобшв, побутових виробгв 
та предметгв особистого вжитку

122
777 36,51 48 189 16,71

4 Сгльське господарство,мисливство, лгсове 
господарство 13 849 4,12 16 923 5,87

5 Кредити, що надаш фгзичним особам 15 938 4,73 27 541 9,55

6 1ншг 59 157 17,59 123
551 42,85

7 Усього 336
318 100,00 288

351 100,00
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Примтка 7. iHmi активи

Таблиця 7.1. !нш1 активи станом на 30 вересня 2016 року.
Звггний перiод Попереднш

Рядок Найменування статт
на 30.09.2016р.

звггнш перший 
на 31.12.2015 р.

1 2 3 4
1 Дебггорська заборгованють з придбання активiв 120 49
2 Передоплата за послуги 1 270 1 985
3 Iншi активи 115 88

4 Майно, що перейшло у власнють банку як 
заставодержателя

40 535 -

5 Резерв т д  iншi активи (85) (74)
6 Усього шших актив1в за мшусом резервiв 41 955 2 048

За 9 мюящв 2016 року ПАТ “Банк”Укра!нський каттал” визнав активами, що перейшли у 
власнiсть банку як заставодержателя и  активи, якi у попередньому звггному перiодi визнавались як 
активи утримуваш для продажу. До групи активiв, яка зазнала перекласифiкацiю належать:

• мюця для паркування автомобшв - 18 машиномiсць, за адресою м. Ки!в, вул. Солом’янська , 
буд. 15-А,;

• нежиле примщення з №1 по №15 групи примщень №86 (в лiтерi А) за адресою м. Ки!в, вул. 
Почайнинська, 35;

• нежилi примщення з №1 по №7 групи примщень №58 (лггера А) м Ки!в, вул. 1жакевича 
1вана , буд. №1/24;

• нежилi примщення №№63,66 (в лгг. А) за адресою м. Ки!в, вул. Фрунзе/Петропавлiвська, 
буд. №109В/1;

• земельна дшянка площею 1,3066 га, яка розташована за адресою: Ки!вська обл., Киево- 
Святошинський р-он, с. Бiлогородка.;

• нежитлове примщення з №1 по №8 №1У(групи №83-а) (в лiтерi А) за адресою м.Ки!в, вул. 
Червонопшьська 23/17.

В зв’язку iз закiнченням договору оренди майна мюцезнаходження якого: Ки!вська область, 
Киево-Святошинський район, село Михайлiвка-Рубежiвка, вулиця Шкiльна будинок 15 банк у другому 
квартал 2016 року перевiв частину майна (нерухомють адмiнiстративна та обладнання) до категори 
майна, що перейшло у власнють банку як заставодержателя. Також у третьому кварталi до банку 
перейшли у власнють двi земельш дiлянки в м.Яремче.

Примггка 8. 1нвестицшна нерухомiсть

Таблиця 8.1. 1нвестицшна нерухомiсть оц1нена за методом справедливо! вартости
(тис.грн.)

Рядок Найменування статт Станом на 
30.09.2016 р.

Станом на 
31.12.2015 р.

1 2 3 4

1 Справедлива вартють швестицшноТ нерухомост на 
початок перюду 76 378 59 500

2 Переведення до категори майна що перейшло у власнють 
банку як заставодержателя 8 536 -

3 Прибутки/збитки вщ переощнки до справедливо! вартосп 16 878
4 Iншi змши , вщчуження 20 895 -

5 Справедлива вартють швестицшноТ нерухомостi за 
станом на кшець перiоду 46 947 76 378
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Примтка 9. Необоротш активи, утримуват для продажу

Таблиця 9.1. Необоротш активи, утримуваш для продажу

Рядок Найменування статт Станом на 
30.09.2016

Станом на 
31.12.2015

1 2 3 4
Необоротш активи, утримуваш для продажу:

1 Основш засоби - 23 458

2 Усього необоротних актив1в, утримуваних 
для продажу

- 23 458

Зпдно норм мiжнародних стандарта фшансово! звггносп Банк не визнае активами на продаж активи, яК 
в найкоротший термiн не мае змоги продати.

Примтка 10. Кошти Kniemmie 

Таблиця 10.1. Кошти клieнmiв

Звггний перюд Попереднш перюд
Рядок Найменування статт

на 30.09.2016 на 31.12.2015
1 2 3 4

1 Державш, громадсью, релтйш  та благодшш 
оргашзацп, небанювсью фiнансовi оргашзацп

2 328 33 044

1.1 Поточш рахунки 811 33 024

1.2 Строковi кошти 1 517 20

2 Iншi юридичш особи 226 281 201 211

2.1 Поточнi рахунки 192 973 63 923

2.2 Строковi кошти 33 308 137 288

3 Фiзичнi особи: 230 741 193 799

3.1 Поточнi рахунки 37 171 13 308

3.2 Строковi кошти 193 570 180 491

4 Кошти клiентiв утримуваннi банком. 3 085 -

4.1
Кошти для здшснення операцiй з 
використанням плапжних карток

529 -

4.2 Кошти для здшснення операцш з iноземною 2 013 -
валютою

4.3 Кошти для здшснення перерахування за 
призначенням

543 -

5 Усього кош^в кшен^в 462 435 428 054
Кошти клiентiв утримуваш банком станом на 31.12.2015 року були вщображеш як iншi фiнансовi 

зобов’язання.
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Таблиця 10.2. Розподш кош^в клieнтiв за видами eKOHOMi4HoT дiяльностi

Звгтний перioд Попереднш перюд

Рядок Вид екoнoмiчнoт дiяльнoстi
станом на .30.09.2016 станом на 31.12.2015

сума % сума %
1 2 3 4 5 6

1 Державне управлшня та дiяльнiсть 
громадських оргашзацш 2 328 0,50 31 859 7,44

2
Виробництво та розподiлення електроенергп, 
газу та води, ремонт та монтаж, оброблення 
вiдходiв

44 166 9,55 115 265 26,93

3 Нерухомють, оренда, шжишршг та надання 
послуг тдприемцям. бущвництво 17 614 3,81 845 0,20

4 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових 
виробiв та предметiв особистого вжитку 105 974 22,92 713 0,17

5 Сшьське господарство, мисливство, лiсове 
господарство 136 0,03 998 0,23

6 Фiзичнi особи 282 028 60,99 193 799 45,27
7 Iншi 10 189 2,20 84 575 19,76
8 Усього кoштiв кшен^в 462 435 100,00 428 054 100,00

Примгтка 11. Статутний каштал та емiсiйнi рпниш (емiсiйний дохщ) 

Таблиця 11.1. Статутний каштал та емiсiйнi рпшщ1 (емiсiйний дохщ)

Ря
док

Найменування статт
Кшьккт

ь
акцш в 

обшу 
(тис.шт.)

Просп
акцп

Емiсi
йний
дохщ

Привш
ейоваш

акцп

Власш
акцп,

викуплеш
в

акцioнерi
в

Усього

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Залишок на 01 ачня 2015 

року
79 000 85 320 - - - 85 320

2 Внески за акщями нового випуску 3 148 3 400 - - - 3 400

3 Власш акци, викуплеш в 
акцiонерiв

(8 632) - - - (9 321) (9 321)

4 Продаж рашше викуплених 
власних акцш

4 630 - - - 5 000 5 000

5 Анульоваш рашше викуплеш 
власш акци

- - - - - -

6 Залишок на 31 грудня 2015 
року (залишок на 01 ачня 
2016 року)

78 146 88 720 (4 321) 84 399

7 Внески за акщями нового випуску 29 630 32 001 - - - 32 001

8 Власш акци, викуплеш в 
акцiонерiв

(3 234) - - - (3 492) (3 492)

9 Продаж рашше викуплених 
власних акцш

7 236 - - - 7 813 7 813

10 Анульоваш рашше викуплеш 
власш акци

- - - - - -

11 Залишок на 30 вересня 2016 
року

111 778 120 721 - - - 120 721

Банк надае таку шформащю:
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1) кшьюсть акцш, об'явлених до випуску -  немае;
2) кшькгсть випущених i сплачених акцш
Станом на кшець дня 30.09.2016 року зареестрований статутний каттал Банку становить 120 721 

тис.грн. та подшений на 111 778 250 штук сплачених простих iменних акцш.
3) номшальна варнсть одше! акцп - 1,08 грн.
4) права, привше! та обмеження, властивi кожнiй групi акщонерного капiталу, уключаючи 

обмеження з виплати дивiдендiв, повернення катталу
Акцiя Банку е iменним цiнним папером, який посвщчуе корпоративнi права акцiонера щодо Банку. 

Кожною простою акцiею Банку и власнику - акцiонеру надаеться однакова сукупнють прав. Одна 
голосуюча акцiя надае акцiонеру один голос для виршення кожного з питань, винесених на голосування на 
Загальних зборах, крГм проведення кумулятивного голосування.

Акщонери мають право: брати участь в управлшш Банком в порядку, передбаченому чинним
законодавством Укра!ни, Статутом Банку, ршеннями Загальних зборiв акцiонерiв; брати участь у 
Загальних зборах акцiонерiв безпосередньо або через свого представника; обирати та бути обраними до 
оргашв управлшня Банку; отримувати у виглядi дивiдендiв частину прибутку вщ дiяльностi Банку; 
отримувати шформащю про господарську дiяльнiсть Банку в порядку, встановленому Статутом Банку; 
отримувати вщ оргашв управлшня Банку необхгдш шформащю та документи з ушх питань, включених до 
порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв; продавати, передавати, дарувати, шшим чином вщчужувати 
акцп Банку, що !м належать, в порядку, передбаченому чинним законодавством Укра!ни та Статутом 
Банку; у випадку лшвщацп Банку отримати частину майна Банку або його вартосн пропорцшно частщ 
належних !м простих акцш у загальнш кiлькостi простих акцш. Акщонери - власники простих акцш мають 
переважне право на придбання акцш в процес приватного розмщення акцш Банку пропорцшно частщ 
належних !м простих акцш у загальнш кшькосн простих акцш. Акщонери можуть мати також iншi права, 
передбачеш чинним законодавством Укра!ни, Статутом Банку, ршеннями Загальних зборiв акцiонерiв.

Привше1в та обмежень, уключаючи обмеження з виплати дивщецщв, повернення капггалу, крГм 
визначених чинним законодавством Укра!ни, немае.

Прившейоваш акцй' Банком не випускались.
5) акцш, призначених для випуску за умовами опцюшв i контракпв з продажу у банку немае.
Примггка 12. Субординований борг

Таблиця 12.1. Субординований борг.
(тис.грн.)

Характер
заборгованосп

Сума заборгованосп 
станом на 30.09.2016р.

Процентна
ставка

Термш дп 
договору

Депозит фГзично! 
особи

5 025 9 % до 28.02.2019

Депозит фГзично! 
особи

12 142 18% до 31.03.2020

Усього залучених 
депозипв

17 167

Сума заборгованосп по субординованому боргу станом на 31.12.2015 року становила 49 627 тис грн. 
та включала нараховаш витрати 627 тис. грн.

Примтка 13. Витрати на податок на прибуток

Таблиця 13.1. Витрати на сплату податку на прибуток

Рядок Найменування статп Звггний перюд Попереднш 
звггний перюд

1 2 3 4
1 Поточний податок на прибуток - (12)
2 Змша вщстроченого податку на прибуток, повязана з: - -

2.1 виникненням чи списанням тимчасових рГзниць - -
2.2 збшьшенням чи зменшенням ставки оподаткування - -
3 Усього витрати податку на прибуток - (12)

В балансГ Банку станом на 30.09.2016 року вщсутш поточш витрати з податку на прибуток. 
Вщповщно до норм Облшово! полгтики банку вщстрочений податок станом на 30.09.2016 року в балансГ 
банку не вщображено.
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Примтка 14. ОперацШш сегменти
Для прийняття керiвництвом Банку ефективних управлшських ршень, фiнансовою службою 

проводиться розподiл aKrnBiB, зобов’язань та результатiв дiяльностi за сегментами. В банку видшеш три 
основш сегменти, що мають суттевий вплив на дiяльнiсть та фшансовий результат Банку. До основних 
сегмента вщносяться корпоративниiй бiзнес, роздрiбний бiзнес (послуги фiзичним особам), казначейство 
(послуги банкам).Ц сегменти охоплюють всi кйентсью та мiжбанкiвськi операцп (включаючи операцп з 
Нацiональним банком Украши ), в тому ч и ^  i портфель щнних паперiв Банк мае затверджену методику 
фшансового планування та бюджетування, що використовуеться при складаннi управлшсько! звiтностi за 
сегментами.

Таблиця 14.1. Доходи, витрати та результати операцшних сегмен^в за перше пiврiччя 2016 року

Ря
док Найменування статт

Найменування операцшних 
сегмен^ в Iншi

сегменти
та

операцп

Усьогопослуги
корпорат

ивним
клieнтам

послуги
фiзичним

особам

послуги
банкам

1 2 3 4 5 6 7
Дохщ вщ зовшшшх ктента:

1 Процентш доходи 59 324 334 12 940 - 72 598
2 Комiсiйнi доходи 10 722 1 878 397 - 12 997
3 Iншi операцiйнi доходи 5 949 409 - - 6 538
4 Усього доходiв ceгмeнтiв 75 995 2 620 13 336 - 91 952
5 Процентнi витрати (16 578) (18 794) (4 053) - (39 425)
6 Комiсiйнi витрати - - (1 644) - (1 644)

7 Вщрахування до резерву пщ знещнення 
кредитiв та коштiв в шших банках (13509) (5 147) (3) - (18 659)

8

Результат вщ переоцiнки фшансових 
iнструментiв, що облiковуються за 
справедливою вартютю через прибуток 
або збиток

- - 4 422 - 4 422

9 Результат вщ операцiй з iноземною ва
лютою - 1 291 1 466 - 2 757

10 Результат вщ переоцiнки шоземно! ва- 
люти - - (4 762) - (4 762)

11

Чисте (збшьшення) зменшення резервiв 
пщ знещнення дебггорсько! 
заборгованостi та iнших фшансових 
активiв

(29) - - - (29)

12 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв 
за зобов’язаннями 154 - - - 154

13 Ацмiнiстративнi та iншi операцiйнi 
витрати (примггка 27) - - - (32 496) (32 496)

14 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 
Прибуток/ (збиток) 46 032 (20 030) 8 763 (32 496) 2 270

Таблиця 14.2. Доходи, витрати та результати операцшних сегмен^в за 2015 рж

Найменування операцшних Iншi

Ря
док Найменування статт

послуги
корпорати

вним
клieнтам

послуги
фiзичним

особам

послуги

банкам

сегменти
та

операцп Усього
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1 2 3 4 5 6 7
Дохщ вщ зовшшшх ктешав:

1 Процентнi доходи (примгтка 25) 49918 448 11069 - 61435
2 Комiсiйнi доходи (примггка 26) 5478 2337 250 - 8065
3 Iншi операцiйнi доходи (примггка 27) 2831 537 3510 257 7135
4 Усього доходiв сегмен^в 58227 3322 14829 257 76635
5 Процентш витрати (примггка 25) (12514) (19897) (12490) - (44901)

Комiсiйнi витрати - - (1465) - (1465)

6

Вщрахування до резерву пщ знецшен- 
ня кредитiв та коштiв в шших банках 
(примгтка 8 табл.8.4, примгтка 9 
табл.9.2)

(16725) (13949) (2142) - (32816)

7
Вiдрахування до резерву пщ знецшен- 
ня дебггорсько!заборгованостi та 
iнших фiнансових активiв

(507) - - - (507)

8

Результат вщ операцiй з фшансовими 
iнструментами, що облiковуються за 
справедливою вартютю через 
прибуток або збиток

- - 3439 - 3439

9

Результат вщ переоцшки iнших фшан- 
сових iнструментiв, що облшовуються 
за справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток

- - (2417) - (2417)

10 Результат вщ продажу цiнних паперiв 
у торговому портфелi банку 11999 - - - 11999

11 Результат вщ операцiй з iноземною 
валютою - 445 12 - 457

12 Результат вщ переоцiнки операцiй з 
шоземною валютою - - (2049) - (2049)

13 Результат вщ переоцшки об’екпв 
нерухомостi (примгтка 11) - - - 16878 16878

14 Адмшютративш та iншi операцiйнi 
витрати (примгтка 27) - - - (34803) (34803)

15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: 
Прибуток/ (збиток) 40480 (30079) (2283) (17668) (9550)

Таблиця 14.3. Активи та зобов’язання операцшних сегмен^в за перше пiврiччя 2016 piK

Рядок Найменування статт

Найменування операцшних 
сегментов

послуги 
корпоративн 
им клieнтам

послуги
фiзичним

особам

послуги
банкам

1нш1 сег- 
менти та 
операцн

Усього

1 2 3 4 5 7 8

АКТИВИ СЕГМЕНТ1В

1 Активи сегмешяв 291 047 5 788 185 933 - 525 400

2 Необоротш активи, утримуваш 
для продажу (чи груп вибуття) - - - - -

3 Усього активiв сегментов 291 047 5 788 185 933 - 525 400

4 1нвестицй в асоцшоваш - - - - -
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компанп
5 Нерозподшеш активи - - - 141 812 141 812
6 Усього активiв 291 047 5 788 185 933 141 812 624 580

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТ1В
7 Зобов'язання сегментов 231 647 250 046 55 - 481 748
8 Зобов'язання груп вибуття - - - - -
9 Усього зобов'язань сегментов 231 647 250 046 55 - 481 748
10 Нерозподшеш зобов'язання - - - 1 215 1 215
11 Усього зобов’язань 231 647 250 046 55 1 215 482 963

Таблиця 14.4. Активи та зобов’язання операцшних сегменНв за 2015 piK

Рядок Найменування статт

Найменування операцшних 
сегменНв

Iншi сег- 
менти та 
операцп

Усього
послуги 

корпоративн 
им кшентам

послуги
фiзичним

особам

послуги
банкам

1 2 3 4 5 7 8

АКТИВИ СЕГМЕНТ1В

1 Активи сегментов 248987 18574 181350 - 448911

2 Необоротш активи, утримуваш 
для продажу (чи груп вибуття) - - - 23458 23458

3 Усього активов сегментов 248987 18574 181350 23458 472369

4 1нвестицп в асощйоваш 
компано! - - - - -

5 Нерозподшеш активи - - - 123280 123280
6 Усього активiв 248987 18574 181350 146738 595649

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СЕГМЕНТ1В
7 Зобов'язання сегментов 262 078 218 895 10 604 - 491 577
8 Зобов'язання груп вибуття - - - - -
9 Усього зобов'язань сегментов 262 078 218 895 10 604 - 491 577
10 Нерозподшеш зобов'язання - - - 1047 1047
11 Усього зобов’язань 262 078 218 895 10 604 1 047 492 624

Нерозподшеш активи включають готовково кошти, запаси матерiальних цiнностей, нематерiальнi 
активи,.

поточно та вiдстрoченi пoдаткoвi активи та основно засоби.
Нерoзпoдiленi зобов'язання станом на 31.12.2015 року включають поточш та вщстрочеш пoдаткoвi 

зобов'язання.
Примтка 15. Справедлива eapmicmb фшансових iHcmpyMeHmie

Банк розраховуе справедливу вартость фшансових iнструментiв виходячи з наявно! ринково!' 
шформацп (якщо така iснуe) та з використанням водповодних методик оцшки. В Укра!ни все ще 
спостерогаються екoнoмiчнi явища притаманнi ринкoвiй економщо переходного перioду та якi обмежують 
рiвень активнoстi фiнансoвих ринкiв. Для тлумачення ринково! шформацп з метою визначення 
розрахунково! справедливо! вартoстi банком використовусться прoфесiйне (суб’ективне) та враховуються 
пoтoчнi обставини

Справедлива вартiсть фшансових шструмештв -  це цiна, яка була б отримана за продаж активу, 
або сплачена за передачу зобов’язання у звичайнш операцп на основному (чи найсприятливошому) ринку 
на дату оцшки за поточних ринкових умов( тобто виходна щна), незалежно вод того, чи спoстерiгаeться така 
щна безпосередньою, чи ощнена за допомогою оншого методу ощнювання.

Вщповщно до МЗФЗ 9 “Фшансово шструменти” банк водносить сво! фшансово активи до таких 
категорш: за справедливою вартостю та амортизованою собовартостю. Усо фшансово зобовязання Банку 
водображаються за амортизованою собовартостю.
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Справедлива вартють фшансових шструмеюпв, що облшовуються за амортизованою вартiстю, 
приблизно дорiвнюe !х балансовiй вартостi.

Банк використовуе настyпнi iерархп визначення справедливо! вартосп фiнансових iнстрyментiв i 
розкриття шформацп про не! в залежностi вщ моделi оцiнки:

Рiвень 1: котирування (не скориговаш) на активних ринках для щентичних активiв або зобов’язань;
Рiвень 2: iншi моделi, для яких в с  вихiднi данi, що роблять значний вплив на вщображення в облшу 

справедливу вартiсть;
Рiвень 3: моделi, для яких не в с  вихiднi данi, що роблять суттевий вплив на вщображення в облшу 

справедливу вартiсть, е спостережуваними на ринку.
Таблиця 15.1. Фiнансовi активи, що облжовуються за справедливою вартютю через прибуток 

або збиток
Рядок Найменування статт Звггний перiод 

на 30.09.2016 р.

Попереднш перюд 

на 31. 12. 2015 р.

1 2 3 4
1 Державш облюацп 86 993
2 Облюацп мюцевих позик - -
3 Облюацп пщприемств - -
4 Векселi - -

5

Усього боргових щнних паперiв, що 
облюовуються за справедливою вартiстю 
через прибуток або збиток 86 993

6 Акцi!' пщприемств - -

7

Усього фiнансових активiв, що 
облюовуються за справедливою вартiстю 
через прибуток або збиток 86 993

Таблиця 15.2. Анашз кредитноТ якостi боргових ц1нних паперiв, що облжовуються за справедливою 
вартютю через прибуток або збиток станом на 30.09.2016 року________________________________
Рядок Найменування статт Державн

облюацп

Облюащ

мюцевих
позик

Облюацп
пщприемст

в

Векселi Усьог
о

1 2 3 4 5 6 7
1. Непрострочеш борговi щнш 

папери, що облюовуються за 
справедливою вартютю через 
прибуток або збиток

86 993 86 933

1.1 державш установи та 
пщприемства

86 933 86 933

2 Не погашен у визначений 
емггентом строк борговi цiннi 
папери, що облшовуються за 
справедливою вартiстю через 
прибуток або збиток

3 Усього боргових щнних паперiв, 
що облшовуються за 
справедливою вартютю через 
прибуток або збиток

86 933 86 933

33



15.3 AHani3 ф ш ансових ш стр у м ен ^ в , щ о обл ж ов ую ть ся  за  справедливою  вартiстю , за  р iвн ям и н
оц1нки станом на 30.09.2016 року

Найменування статт Справедлива вартiсть за рiзними 
моделями оцiнки

Усього
справедл

ива
варткть

Усього
балансова
вартiстьринков1

котирув
ання

^ в ен ь
I)

модель
оцiнки,

що
використо

вуе
спосте- 

режш данi

(рiвень II)

модель оцшки, 
що

використовуе 
показники, не 
пiдтвердженi 

ринковими да- 
ними ^ вен ь  

III)

Ф1НАНСОВ1
АКТИВИ

1. Торговi ц1нн1 
папери

86 933 - - 86 933 86 933

1.1. державш облкацп 86 933 - - 86 933 86 933

2. Депозитнi 
сертифiкати НБУ - - - -

'

Всього активiв 86 933
' '

86 933 86 933

Таблиця 15.4. Aналiз певних (фшансових шструмен^в, що облiковуються за справедливою вартктю, 
за рiвнями К оцiнки за 2015 рiк

Найменування статт Справедлива варткть за рiзними 
моделями оцшки

Усього
справед

Усього
балансова

ринковi
котирув

ання

(рiвень
I)

модель
оцшки,

що
використо

вуе спос- 
тережш 

даш

(рiвень II)

модель оцшки, 
що

використовуе 
показники, не 
пщтверджеш 

ринковими да- 
ними ^ вен ь  

III)

лива
вартiсть

вартють

Ф1НАНСОВ1
АКТИВИ

1.Цiннi папери у 
портфелi банку на 
продаж:

120 065 120 065 120 065

1.1. Депозитш 
сертифiкати НБУ

120 065 - - 120 065 120 065

2.Похщш фiнансовi 
активи

2 646 2 646 2 646

ВСЬОГО АКТИВ1В 122 711 122 711
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Примтка 16. ПотенцШш зобов’язання банку

16.1. Розгляд справ у судь
Станом на кшець 30 вересня 2016 року в господарських судах та судах загально! юрисдикцп 

вщсутш судовi справи за якими у Банка можуть виникнути потенцшш зобов’язання що призведуть до 
вщпливу коштiв або шших активiв.

16.2. Потенцiйнi податковi зобов’язання.
Нових потенцiйних податкових зобов’язань, ^ м  тих що заявленi в рiчнiй фiнансовiй 

звiтностi за 2015 рш, у Банку на протязi 9 мiсяцiв 2016 року не виникло.
Банк сплатив у с  податковi зобов’язання, тому дана фiнансова звггнють не мiстить резервiв на 

покриття податкових збиткiв. Податкова звiтнiсть залишасться вщкритою для перевiрок податковими 
органами протягом трьох роюв.

16.3. Зобов’язання за потенцшними каштальними iнвестицiями у банку вщсутш.
16.4. Зобов’язання оперативного лiзингу (оренди).
В с  угоди, яю Банк укладав по договорам оренди за 9 мюящв 2016 року та за 2015 рш, е 

вщкличними та не мають непередбачуваного фшансового впливу на банк.
16.5. Зобов’язання з кредитування

Таблиця 15.5.1. Структура зобов’язань з кредитування

Звгтний перiод Попереднш 
звгтний перiод

Рядок Найменування статт
станом на 
30.09.2016 станом на 

31.12.2015
1 2 3 4
1 Невикористаш кредитш лшп 67 871 215 851
2 Г арантп видаш 147 890 25 084

3 Резерв за зобов’язаннями, що пов’язаш з 
кредитуванням (49) -

4 Усього зобов’язань, що пов’язаш з 
кредитуванням за мшусом резерву 215 712 240 935

В с  зобовязання з кредитування, надаш банком кшентам, е вiдкличними та не мають
непередбачуваного фшансового впливу на банк.

Таблиця 16.5.2. Структура зобов’язань з кредитування у розрiзi валют
Звгтний перюд Попереднш перюд

Рядок Найменування статт
станом на станом на
30.09.2016 31.12.2015

1 2 3 4
1 Гривня 211 310 230 953

2 Долар США 3 907 2 849

3 Свро 494 7 133

4 Усього 215 712 240 935

Примтка 17. Операци з пов'язаними особами
Для складання ще! фшансово! звггносп сторони вважаються пов’язаними, якщо вони перебувають 

пщ спiльним контролем або якщо одна з них мае змогу контролювати шшу чи може мати суттевий вплив 
на шшу сторону пщ час прийняття фiнансових або управлiнських рiшень як зазначено в МСФЗ 24 
“Розкриття шформацп про зв’язанi сторони.”

Учасниками Банку е 9 юридичних осб та 40 фiзичних осiб. Станом на 30.09.2016 року Банк мае 
власника ютотно! участт Дочiрнiх та материнських компанш у Банку не мае, залишки за асоцiйованими 
компашями вiдсутнi.

На протязi 9 мюящв 2016 року Банком було видано три кредити особам, яю вважаеться 
пов’язаними. Станом на 30.09.2016 року та на 31.12.2015 року вщсутш iншi права та зобов'язання за 
операщями з пов'язаними сторонами.
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Т аблиця 17.1. Залиш ки за операщ ям и з п о в ’язаним и особам и станом на 30 .09.2016 року

Рядок Найменування статт

Найб1льш1
учасники

(акцiонери)
банку

Провщний
управлшський

персонал

Iншi

пов'язаш особи

1 2 3 4 5

1
Кредити та заборговашсть кйент1в 

(контрактна процентна ставка 36 %)
134 340 _

2 Резерв т д  заборговашсть за 
кредитами (6) -

3
Кошти кйент1в

(контрактна процентна ставка 0 - 18 %)
20 867 304 470

4 Iншi зобов'язання 29 175
До шших зобов’язань входить сума 29 175 тис.грн -  надана гарантя пов’язанш oco6i, що 

облiковуeться на рахунку 9020.
_______Таблиця 17.2. Залишки за операщями з пов’язаними особами станом на 31 грудня 2015року

Рядок Найменування статт

Найбiльшi
учасники

(акцiонери)
банку

Провщний
управлiнський

персонал

Iншi

пов'язаш особи

1 2 3 4 5

1
Кредити та заборговашсть кйент1в 

(контрактна процентна ставка 0 %)
-

2 Резерв т д  заборговашсть за 
кредитами -

3
Кошти кйент1в

(контрактна процентна ставка 0 -8 %)
80 -

4 Iншi зобов'язання 80 -

Таблиця 17.3. Доходи та витрати за операщями з пов’язаними сторонами за 9 мкящв 2016 рж

Рядок Найменування статт Найбiльшi учасники 
(акцiонери) банку

Провщний
управлшський

персонал

Iншi

пов'язаш
особи

1 2 4 6 8
1 Процентш доходи 7 -
2 Процентш витрати - -

3 Резерви т д  заборговашсть за 
кредитами (6) -

4 Результат вщ переощнки шоземно! 
валюти - -

5 Комiсiйнi доходи - -
6 Iншi операцiйнi доходи - -

7 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi 
витрати (4 466) -
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Таблиця 17.4. Доходи та витрати за операцгями з пов’язаними сторонами за 2015 piK

Рядок Найменування статтг Найбгльшг учасники 
(акцгонери) банку

Провгдний
управлгнський

персонал

1иш1

пов’язанг
особи

1 2 4 6 8
1 Процентш доходи - -
2 Процентш витрати - -

3 Резерви т д  заборгованють за 
кредитами - -

4 Результат вщ переоцiнки шоземно! 
валюти - -

5 Комiсiйнi доходи - -
6 Iншi операцiйнi доходи - -

7 Адмшютративш та iншi операцiйнi 
витрати (6 486) -

Таблиця 17.5. Виплати провгдному управлгнському персоналу

Рядок Найменування статтг
Станом на 30.09.2016 ргк Станом на 31.12.2015 ргк

витрати нараховане
зобов’язання Витрати Нараховане

зобов’язання

1 2 3 4 5 6

1 Поточш виплати пращвникам 4 073 - 6 207 -

2 Виплати по закшченш трудово! 
дiяльностi - - - -

3 Iншi соцiальнi виплати 51 - 13 -
4 Виплати при звшьненш 99 - 68 -

5 Виплати iнструментами власного 
катталу банку - - - -

Примгтка 18. Ц ш т папери в поpтфелi банку на продаж 
Таблиця 1. Цшш папери в портфелг банку на продаж
Рядок Назва статтг Станом на 

30.09.2016 ргк
Станом на 

31.12.2015 ргк
1 3 3 4
1. Депозитш сертифшати Нащонального Банку Укра!ни 

- овернайт
- 120 065

2. Усього цгнних папергв на продаж за мгнусом 
резервгв

- 120 065

Депозитш сертифiкати Нацiонального Банку Укра!ни в 2015 року облшовувалися в портфелi банку на 
продаж, з 2016 року прийнято ршення облшовувати данi сертифiкати в портфелi цiнних паперiв банку до 
погашення.

Примггка 19. Цiннi папери в поpтфелi банку до погашення 
Таблиця 1. Цшш папери в портфелг банку до погашення

Рядок Назва статтг Станом на 
30.09.2016 ргк

Станом на 
31.12.2015 ргк

1 3 3 4
1. Депозитш сертифшати Нацiонального Банку Укра!ни - 

овернайт
23 008 -

2. Усього цгнних папергв до погашення за мгнусом 
резервгв

23 008 -
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Примггка 20. Кошти банк1в 

Таблиця 1. Кошти баншв

Рядок Назва стати Станом на 
30.09.2016 piK

Станом на 
31.12.2015 piK

1 3 3 4
1. Кредити, отримаш - 10 602

1,1 короткостроковi 10 602
2. Усього кошпв 1нших банк1в - 10 602

Примтка 18. Поди тсля дати балансу

Комггет з питань нагляду та регулювання дiяльностi банив, нагляду (оверсайту) платiжних систем 
Нащонального банку Укра!ни сво!м ршенням вiд 10 червня 2016 року погодив асоцшованим особам 
Белашову Серию Володимировичу, Белашовш Лiлiанi Iванiвнi, Белашовш Вшторп Сергивш, Федорович 
Свгенп 1вашвш та Злидар Дари Йосипiвнi спшьне пряме набуття ютотно! участi в ПУБЛ1ЧНОМУ 
АКЦ1ОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВ1 ’’БАНК’УКРАЩСЬКИЙ КАП1ТАЛ” до розмiру 83,5299 %, яка 
складаеться з: спшьно! прямо! учасп всiх зазначених осiб у розмiрi 61,99254 % статутного катталу банку; 
та опосередковано! участi Белашово! Л.1. у розмiрi 21,5373 % статутного капггалу Банку через Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю «СОК1Л», у якому Белашова Л.1. володiе часткою у розмiрi 50 % статутного 
катталу.

Також, 10 червня 2016 року Комггет з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду 
(оверсайту) планжних систем Нацiонального банку Укра!ни сво!м рiшенням погодив асоцiйованим особам 
K™i Владиславу Миколайовичу та K™i Наталi! Iванiвни спiльне набуття ютотно! участi в ПУБЛ1ЧНОМУ 
АКЦ1ОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВ1 ’’БАНК’УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ” у розмiрi 28,3757 % статутного 
катталу Банку, яка складатиметься з наявно! прямо! учасп Киви В.М. у розмiрi 6,8384 % акцш Банку та 
опосередковано! ютотно!' учасп Киви Н.1. у розмiрi 21,5373 % акцiй Банку через Товариство з обмеженою 
вщповщальнютю «СОК1Л», у якому Кива Н.1. володiе часткою у розмiрi 50 % статутного катталу.

Вщповщно до вимог Закону Укра!ни «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» та постанови Правлшня 
НБУ вщ 06.08.2014 № 464 «Про приведення статутного катталу банив у вщповщнють до мшмально 
встановленого розмiру» ПУБЛ1ЧНЕ АКЦ1ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ”БАНК ”УКРА1НСЬКИЙ КАП1ТАЛ” 
збiльшив статутний каттал Банку до 120 720 510,00 гривень. Нова редакцiя Статуту Банку погоджена 
Нащональним банком Укра!ни 17 червня 2016 року. Державна реестращя змiн до Статуту ПАТ «БАНК 
«УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ» вщбулася 23 червня 2016 року.

12) Баланс та звгт про фiнансовi результати за звггаий рiк, що передував року, в якому подаються документи 
для реестрацп випуску акцiй та проспекту !х емiсi!

ЗВ1Т ПРО Ф Ш АНСОВИИ СТАН ПАТ «БАНК «УКРА1НСЬКИИ КАП1ТАЛ»
НА 31 ТРУТНЯ 2015 РОКУ

(тис.грн.)
Рядок Найменування стати Примики 2015 р1к 2014 р1к

1 2 3 4 5
АКТИВИ

1 Г рошовi кошти та !х екываленти 6 48832 20815
2 Фiнансовi активи, що облшовуються за 

справедливою вартютю через прибуток або збиток

7 0 57469

3 Кошти в шших банках 8 11042 45095
4 Кредити та заборгованють ктенпв 9 265064 189188
5 Цiннi папери в портфелi банку на продаж 10 120065 18154
6 1нвестицшна нерухомiсть 11 76378 59500
7 Дебпорська заборгованiсть щодо поточного 

податку на прибуток
138 18

8 Вщстрочений податковий актив 29 5104 2029
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9 Основш засоби та нематерiальнi активи 12 35113 36348
10 Iншi фiнансовi активи 13 8407 2327
11 Iншi активи 14 2048 1253
12 Необоротш активи, утримуваш для продажу, та 

активи групи вибуття
15 23458 6623

13 Усього актив1в 595649 438819
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

14 Кошти банков 16 10602 69802
15 Кошти клieнтiв 17 428054 247676
16 Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 1
17 Резерви та зобов’язання 203 0
18 Iншi фiнансовi зобов'язання 18 1440 4264
19 Iншi зобов'язання 19 2698 1481
20 Субординований борг 20 49627 5033
21 Усього зобов'язань 492624 328257

ВЛАСНИИ КАП1ТАЛ
22 Статутний каттал 21 80999 85320
23 Незареестрований статутний каттал 21 3400 0
24 Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 9191 15654
25 Резервш та iншi фонди банку 7940 7940
26 Резерви переоцiнки 23 1495 1648
27 Усього власного кашталу 103025 110562
28 Усього зобов'язань та власного кашталу 595649 438819

ЗВ1Т ПРО ПРИБУТКИ I ЗБИТКИ ТА 1НШИИ СУКУ11ПИИ ДОХ1Д
ПАТ «БАНК «УКРАШ СЬКИИ КАП1ТАЛ»

ЗА 2015 Р1К
(тис.грн.)

Рядок Найменування статт1 Прим1тки 2015
рж

2014
рш

1 2 3 4 5
1 Процентш доходи 25 61435 47634
2 Процентш витрати 25 (44901) (28002)
3 Чистий процентний дох1д/(Чист1 процентш витрати) 25 16534 19632
4 Чисте (збшьшення) зменшення резервiв вш знецшення 

кредипв та заборгованосп ктенпв, кошпв в шших банках
(32816) (24418)

5
6 Чистий процентний дох1д/(Чист1 процентш витрати) 

шсля створення резерву шд знецшення кредит1в та 
заборгованост1 кл1ент1в, кошт1в в шших банках

(16282) (4786)

7 Комюшш доходи 26 8065 10977
8 Комюшш витрати 26 (1465) (2131)
9 Результат вш операцiй з шшими фiнансовими 

iнструментами, що облiковуються за справедливою вартютю 
з визнанням результату через прибутки або збитки

3439 640

10 Результат вш переоцiнки iнших фiнансових активiв, що 
облiковуеться за справедливою вартютю через прибуток або 
збиток

(2417) 2867

11 Результат вш операцш з цiнними паперами в портфелi банку 
на продаж

11999 0

12 Результат вш операцiй з шоземною валютою 457 18143
13 Результат вiд переоцiнки шоземно! валюти (2049) (9855)
14 Результат вiд переоцiнки об’екпв iнвестицiйноi нерухомостi 11 16878 0
15 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення 

дебггорсько! заборгованосп та шших фшансових активiв
(304) (19)

16 Чисте (збшьшення) зменшення резервiв за зобов’язаннями (203) 0
17 Iншi операцiйнi доходи 27 7135 1665
18 Лдмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати 28 (34803) (32492)
19 Прибуток/(збиток) до оподаткування (9550) (14991)
20 Витрати на податок на прибуток 29 3087 1816
21 Прибуток/(збиток) вш дiяльностi, що тривае (6463) (13175)
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22 Прибуток/(збиток) за рж (6463) (13175)
23 1НШИЙ СУКУПНИЙ ДОХ1Д:
24 СТАТТ1,ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФ1КОВАШ В ПРИБУТОК АБО ЗБИТОК
25 Переоцшка цiнних nanepiB у портфелi банку на продаж 23 (153) 0
26 Результат переоцшки швестицшно! нерухомосп до 

справедливо!' ваpтoстi в момент визнання.
0 1495

27 1нший сукупний дох1д за р1к (153) 1495
28 Усього сукупного доходу за рж (6616) (11680)
29 Прибуток/(збиток) на акцш:
30 чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю за piK 22 (0,08) (0,17)
31 скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцш за рж
(0,08) (0,17)

2. !нформац1я про акцн, щодо яких прийнято р1шення про приватне розмщення
1 Дата i номер протоколу 

загальних збopiв акцioнepiв 
товариства (або ршення 
единого акцюнера товариства, 
або ршення шшо! особи, що 
вiдпoвiднo до законодавства 
виконуе функцп загальних 
збopiв), яким оформлен 
piшeння про збiльшeння 
poзмipy статутного катталу 
товариства шляхом 
poзмiщeння додаткових акцш 
юнуючо! номшально! ваpтoстi 
та про приватне розмщення 
акцiй

Ршення про збшьшення poзмipy статутного капиталу Банку 
шляхом розмщення додаткових акцш юнуючо! номшально! 
ваpтoстi та про приватне розмщення акцш прийняте 
позачерговимизагальними зборами акцioнepiв вщ 16 грудня 2016р., 
протокол № 3.

2 Загальна кшькють гoлoсiв 
акцioнepiв - власниюв 
голосуючих акцiй товариства, 
якi зарееструвалися для учасп 
в загальних зборах акцioнepiв 
товариства (зазначаеться 
кiлькiсть голосуючих акцiй з 
питання порядку денного про 
приватне розмщення акцш), та 
кшькють голошв акцioнepiв, 
якi голосували за прийняття 
piшeння про приватне 
розмщення акцш

Всього для учасп у Загальних зборах зарееструвалось 3 
акцюнери (!х уповноважених представнишв), яким належить 83 087 
296 (вшмдесят три мiльйoни вiсiмдeсят шм тисяч двiстi дев’яносто 
шiсть) штук простих iмeнниx акцiй банку, , що складае 75,32% вщ 
загально! кiлькoстi гoлoсiв акцioнepiв, якi враховуються при 
визначенш кворуму та при голосуванш.

Голосували за прийняття ршення про приватне poзмiщeння 
акцiй 83 087296 голошв, що складае 100% голошв акцioнepiв, якi 
беруть участь у загальних зборах та е власниками голосуючих 
акцш;

3 Загальна номшальна ваpтiсть 
акцш, я к  плануеться 
poзмiстити

79 280 640,00 грн. (шмдесят дев’ять мшьйошв двюн вшмдесят 
тисяч шiстсoт сорок гривень 00 копшок)

4 Зобов'язання емнента щодо 
невикористання внeскiв, 
отриманих при розмщенш 
акцiй у рахунок !х оплати, для 
покриття збиткiв товариства

Банк зобов’язуеться не використовувати внески, отримаш при 
розмщенш акцш в рахунок !х оплати, для покриття збиткiв Банку.

5 Мета використання фiнансoвиx 
peсypсiв, залучених вщ 
poзмiщeння акцiй (кoнкpeтнi 
обсяги та напрями 
використання)

Фiнансoвi ресурси у сyмi 79 280 640,00 гривень (100%), залучеш 
вщ poзмiщeння акцiй банку плануеться направити на:
1) збшьшення обсяпв високолжвщних активiв -
15856128.00 гривень (20%), у тому числе
- залишки у каш банку -  1000000,00 гривень;
- залишки на кореспондентському рахунку у НБУ -
3000000.00 гривень;
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- операцй' з ц1нними паперами -  11856128,00 гривень;
2) збшьшення обсяпв кредитних операц1й - 63424512,00 гривень 
(80%), у тому числй
- кредитш операцй з юридичними особами -  60000000,00 гривень;
- кредитш операцй з ф1зичними особами -  3424512,00 гривень.

6 Кшьюсть акцш кожного типу, 
що планусться розм1стити, у 
тому числ1 к1льк1сть 
прив1лейованих акц1й кожного 
класу (у раз1 розм1щення 
прив1лейованих акцш кшькох 
клас1в)

73 408 000 (с1мдесят три мшьйони чотириста вю1м тисяч) штук 
простих 1менних акц1й; 
прив1лейован1 акцй не розмщуються

7 Ном1нальна варт1сть акцй 1,08 (одна гривня в1с1м копшок) гривень.

8 Ринкова варт1сть акц1й Ринкова варт1сть акц1й 1,08 (одна гривня вю1м коп1йок), визначена 
станом на 14 листопада 2016 р. суб’ектом ощночно! д1яльносл 
Качинською 1.В., 1дентиф1кац1йний код 2645614708, сертифшат 
суб'екта ощночно! д1яльност1 № 16237/14 вщ 04.04.2014 р., 
Св1доцтво Фонду державного майна Украши про реестращю в 
Державному реестр1 оц1нювач1в № 3642 вщ 14.05.2005 р. та 
затверджена ршенням Наглядово! ради ПАТ «БАНК 
«УКРАШСЬКИЙ КАП1ТАЛ» (протокол №149 вщ 14 листопада 
2016.).
Рецензент звггу про оц1нку -  Жуковський Максим Володимирович 
(Квал1ф1кацшне Св1доцтво ощнювача ЦМК №6 в1д 25 червня 2016 
року спещалюта по експертнш оц1нц1 ц1л1сних майнових 
комплекс1в, па!в, ц1нних папер1в, майнових прав та нематер1альних 
актив1в. Св1доцтво про реестращю в Державному реестр1 
оц1нювач1в №291 вщ 31 серпня 2016 року).

9 Ц1на розмщення акц1й 1,08 (одна гривня вю1м копшок) гривень.

10 Обсяг прав, що надаються 
власникам акц1й, як1 
плануеться розмютити

Кожною простою акщею Банку й власнику - акц1онеру надаеться 
однакова сукупнють прав, включаючи права на:
- брати участь в управлшш Банком в порядку, передбаченому 
чинним законодавством, Статутом, ршеннями загальних збор1в 
акщонер1в;
- брати участь у загальних зборах акщонер1в безпосередньо або 
через свого представника;
- обирати та бути обраними до оргашв управлшня Банку;
- отримувати у вигляд1 дивщецщв частину прибутку в1д д1яльност1 
Банку;
- отримувати шформащю про господарську д1яльнють Банку в 
порядку, встановленому Статутом;
- отримувати вщ орган1в управл1ння Банку необх1дн1 шформащю та 
документи з ус1х питань, включених до порядку денного загальних 
збор1в акц1онер1в;
- продавати, передавати, дарувати, шшим чином в1дчужувати акцй 
Банку, що !м належать, в порядку, передбаченому чинним 
законодавством та Статутом;
- у випадку лшвщацй Банку отримати частину майна або його 
вартосп пропорцшно частщ належних !м простих акцш у загальнш 
к1лькост1 простих акцш.
Акщонери - власники простих акцш мають переважне право на 
придбання акцш в процес приватного розмщення акцш Банку 
пропорцшно частщ належних !м простих акцш у загальнш 
кшькосп простих акцш.
Акщонери можуть мати також шш1 права, передбачеш чинним
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законодавством, цим Статутом, ршеннями Загальних зборiв 
Акцiонeрiв.
Одна проста акщя Банку надае акцюнеру один голос для вирiшeння 
кожного питання на загальних зборах акцiонeрiв, ^ м  випадкiв 
проведення кумулятивного голосування. Акцюнери Банку можуть 
вщчужувати належш !м акцп без згоди шших акцiонeрiв та Банку.

11

1нформащя про надання 
акцюнерам переважного права 
на придбання акцш додатково! 
eMicii' (надасться акцiонерам - 
власникам простих акцш у 
процес приватного 
розмiщeння обов'язково у 
порядку, встановленому 
законодавством; надасться 
акцюнерам - власникам 
прившейованих акцш у 
процес приватного 
розмiщeння товариством 
прившейованих акцш, якщо це 
передбачено статутом 
акцюнерного товариства)

Переважне право кожного акцюнера -  власника простих акцш е 
право придбати розмщуваш Банком прост акцп пропорцiйно 
частщ належних йому простих акцiй у загальнш кiлькоcтi простих 
акцiй станом на 16 грудня 2016 року.
Переважне право рeалiзують особи, що е акцюнерами Банку на 
дату прийняття рiшeння про збiльшeння статутного капиталу 
шляхом приватного розмiщeння акцш, 16 грудня 2016 року. 
Повноваження проводити дп щодо забезпечення рeалiзацii 
акцiонeрами свого переважного права на придбання акцш надаш 
Г оловi Правлiння Банку.
Отримання вщ акцiонeрiв письмових тдтверджень про вщмову вщ 
використання переважного права на придбання акцш умовами 
розмщення не передбачаеться.

12 Порядок рeалiзаци акцiонeрами переважного права на придбання акцш додатково! eмicп:

1) строк та порядок подання 
письмових заяв про придбання 
акцш

Переважне право акцiонeрiв Банку на придбання акцш, що 
додатково розмщуються, рeалiзуетьcя протягом наступного 
строку: з 22.02.2017 року по 22.03.2017 року включно.
Акцюнери, яю мають намiр рeалiзувати свое переважне право, 
подають Банку у встановлений строк пиcьмовi заяви про придбання 
акцiй та перераховують кошти в cумi, яка дорiвнюе вартоcтi акцiй, 
що ними придбаваються.
Заява та перераховаш кошти приймаються Банком з 22.02.2017 
року по 22.03.2017 року включно.
Заяви акцiонeрiв про придбання акцш в порядку рeалiзацii 
переважного права на придбання акцш подаються на iм’я Голови 
Правлшня Банку у встановлеш строки у довшьнш пиcьмовiй формi 
i мають мютити: прiзвищe, iм’я, по-батьковi фiзичноi особи/повне 
найменування юридично! особи; адресу мюця реестрацп фiзичноi 
оcоби/мicцeзнаходжeння юридично! особи; поштову адресу; 
паcпортнi данi та реестрацшний номер облшово! картки платника 
податюв фiзичноi особи/код за СДРПОУ юридично! особи; 
кiлькicть простих акцш Банку, належних акцюнеру станом на дату 
прийняття ршення про збшьшення статутного капиталу (16 грудня 
2016 року); кшьюсть i номiнальну вартють акцiй (зазначeнi 
цифрами та словами), яю мае намiр придбати акцюнер; рeквiзити 
рахунку у цiнних паперах iз зазначенням назви та коду 
мiждeпозитарного облiку депозитарно! установи, в якш вщкритий 
такий рахунок у цшних паперах; банкiвcькi рeквiзити акцюнера. 
Заява вщ iмeнi акцiонeра - фiзичноi особи пщписуеться нею або !! 
уповноваженим представником в присутност працiвника Банку. 
Заява вщ iмeнi акцiонeра - юридично! особи пщписуеться !! 
кeрiвником або уповноваженою ним особою та скршлюеться 
печаткою юридично! особи.
Заяви подаються акцюнером - фiзичною особою особисто, 
акцюнером - юридичною особою -  через !! уповноваженого 
представника.
Подання заяв здшснюеться рекомендованим листом або особисто 
за мюцезнаходженням Банку. Датою подання заяви
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рекомендованим листом е дата отримання листа Банком. Якщо 
заяви подаються особисто, вони приймаються секретарiатом Банку 
з 9.00 до 16.00 з понедшка по п’ятницю без перерви на общ за 
мюцем розташування головного офюу Банку за адресою 03062, 
мюто Кшв, проспект Перемоги, 67. Реестращя заяв здiйснюеться в 
день 1х надходження. Пщ час реестрацii заяв фшсуеться дата та час 
1х надходження та реестрацii.

2) строк та порядок 
перерахування кошта у сумц 
яка дор1внюе вартосп акцш, 
що придбаваються, i3 
зазначенням найменування 
банку та номера поточного 
рахунку, на який 
перераховуються кошти в 
оплату за акцп

Акцiонери, я к  вносять кошти до статутного катталу Банку в 
розмiрi одного i бiльше вiдсоткiв статутного катталу з 
урахуванням його збiльшення, разом iз заявами на придбання акцiй 
подають документи, що дають змогу зробити висновок про 
фшансовий стан учасникiв банку згщно до вимог Нацюнального 
банку Украши та чинного законодавства.
Банк мае право вщмовити в укладенш договору кушвльпродажу 
акцiй у разi неподання заявником зазначених документа та у разi 
вiдсутностi у акцiонера власних кошта для здшснення внескiв до 
статутного катталу банку шляхом сплати акцш. Акцюнери, яю 
мають намiр набути ютотну участь у капiталi Банку, зобов’язаш 
попередньо отримати письмовий дозвш Нацiонального банку 
Украши.
Перерахованi кошти приймаються Банком з 22.02.2017 року по 
22.03.2017 року включно.
Оплата акцш здшснюеться грошовими коштами в нацюнальнш 
валютi. Оплата здiйснюеться на рахунок Банку № 500450000100 в 
ПАТ «БАНК «УКРА1НСЬКИЙ КАП1ТАЛ», МФО 320371, код 
еДРПОУ 22868414.
У разц якщо протягом встановленого строку акцюнер подав 
письмову заяву про придбання акцш, але не здшснив повного 
розрахунку за акцп, що ним придбаваються, вважаеться, що 
акцюнер вщмовився вщ свого переважного права на придбання 
акцш.

3) строк та порядок видачi 
товариством письмових 
зобов'язань про продаж 
вщповщно! кiлькостi акцiй

Банк в особi Голови Правлшня на пiдставi отриманих вiд 
акцiонерiв письмових заяв про придбання акцш в порядку 
реалiзацii переважного права на придбання акцш та сплачених 
грошових кошта у сумi вартосп акцiй, що ними придбаваються, 
видае акцюнерам письмовi зобов'язання про продаж вiдповiдноi 
кшькосн акцiй протягом 5 робочих дшв з дати отримання 
вiдповiдних кошта Банком, але не шзшше дня, що передуе дню 
початку укладення договорiв з першими власниками у процеш 
приватного розмщення.
Письмовi зобов’язання про продаж вщповщно! кiлькостi акцш 
надсилаються на поштовi адреси акцiонерiв, зазначенi в заявах 
акцiонерiв про придбання акцш, рекомендованими листами або 
вручаються акцюнеру (його уповноваженому представнику) пщ 
розписку.

13 Порядок розмщення акцiй та !х оплати:

1) дати початку та закшчення 
першого та другого етапiв 
укладення договорiв з 
першими власниками у процес 
приватного розмiщення акцiй

Дата початку та закшчення першого етапу укладення договорiв з 
першими власниками у процеш приватного розмщення акцш: з
23.03.2017 року по 05.04.2017 року включно.
Дата початку та закшчення другого етапу укладення договорiв з 
першими власниками у процеш приватного розмщення акцш: з
06.04.2017 року по 18.04.2017 року включно.

2) можливiсть дострокового 
закшчення укладення 
договорiв з першими 
власниками у процес

У разц якщо на запланований обсяг акцш укладено договори з 
першими власниками та акцп повнютю оплачено, Наглядова рада 
Банку приймае ршення про дострокове закшчення укладення 
договорiв з першими власниками у процеш приватного розмщення
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приватного розмщення акцш 
(якщо на запланований обсяг 
акцш укладено договори з 
першими власниками та акцп 
повнютю оплачено)

акцш, затверджуе результати розмщення акцш та звгг про 
результати розмщення акцш, але не рашше першого дня другого 
етапу.

3) порядок укладання договор1в 
кушвльпродажу акцш (на 
першому етат  укладення 
договор1в з першими 
власниками у процес 
приватного розмщення акцш), 
щодо яких акщонером т д  час 
реал1зацй' переважного права 
була подана заява про 
придбання та перераховаш 
вщповщш кошти, вщповщно 
до умов розмщення акцш

Укладення договор1в кушвльпродажу акцш м1ж Банком та 
акщонерами, я к  пщ час реал1зацй' переважного права надали 
письмов1 заяви про придбання акцш та перерахували грошов1 
кошти у якосп оплати за акцп, що ними придбаваються, 
здшснюеться протягом першого етапу укладання договор1в з 
першими власниками у процес приватного розмщення акцш з 
23.03.2017 року по 05.04.2017 року включно.
Догов1р кутвльпродажу укладаеться з акщонером за умови повно! 
сплати акцш, що придбаваються, з дотриманням вимог шмейного 
та цившьного законодавства, чинного на дату укладання такого 
договору. Догов1р з ф1зичною особою тдписуеться власноручно 
акщонером або уповноваженим представником. Догов1р з 
юридичною особою тдписуеться !! кер1вником або уповноваженою 
особою та скршлюеться печаткою юридично! особи.
Договори укладаються у перюд з 23.03.2017 року по 05.04.2017 р. 
включно у робоч1 дш з 09:00 до 16:00.
З дати, наступно! за датою закшчення першого етапу, на вимогу 
учасниюв розмщення, перелш яких затверджений загальними 
зборами акцюнер1в, Банк повинен надати шформащю про кшьюсть 
акцш, я к  реал1зоваш протягом строку реал1зацй' переважного права 
акцюнер1в на придбання акцш.

4) строк та порядок подання заяв 
про придбання акцш 
учасниками розмщення, 
перелш яких затверджено 
загальними зборами акщонер1в 
(або единим акщонером 
товариства, або шшою особою, 
що вщповщно до 
законодавства виконуе функцй 
загальних збор1в), а також 
строк та порядок укладання 
договор1в кушвлппродажу 
акцш (на другому етат  
укладення договор1в з 
першими власниками у процес 
приватного розмщення акцш)

На другому етат  укладення договор1в з першими власниками у 
процес приватного розмщення акцш з 06.04.2017 року по 
18.04.2017 року включно, серед учасниюв приватного розмщення, 
реал1зуються акцп, яю не були реал1зоваш на першому етат. 
Учасник розмщення, який мае нам1р придбати акцй' на другому 
етат, подае Банку письмову заяву про придбання акцш. Заява 
приймаеться Банком протягом строку, встановленим для 
проведення другого етапу укладення договор1в з першими 
власниками у процес приватного розмщення акцш з 06.04.2017 
року по 18.04.2017 року включно.
Заяви учасниюв розмщення про придбання акцш подаються на 
1м’я Голови Правлшня Банку у встановлеш строки у довшьнш 
письмовш форм1 i мають мютити: пр1звище, 1м’я, по-батьков1 
ф1зично! особи/повне найменування юридично! особи; адресу мюця 
реестрацй фiзично! особи/мюцезнаходження юридично! особи; 
поштову адресу; паспортш данi та реестрацiйний номер облшово! 
картки платника податкiв фiзично!' особи/код за СДРПОУ 
юридично! особи; кшьюсть простих акцiй Банку, належних 
заявнику станом на дату прийняття ршення про збiльшення 
статутного катталу (16 грудня 2016 року); кшьюсть i номiнальну 
вартiсть акцiй (зазначенi цифрами та словами), яю мае намiр 
придбати заявник; реквiзити рахунку у цшних паперах iз 
зазначенням назви та коду мiждепозитарного облiку депозитарно! 
установи, в якiй вщкритий такий рахунок у цшних паперах; 
банювсью р е ^ зи т и  заявника. Заява вщ iменi учасника розмiщення 
- фiзично!' особи тдписуеться нею або !! уповноваженим 
представником в присутносп працiвника Банку. Заява вщ iменi 
учасника розмщення - юридично! особи тдписуеться !! керiвником 
або уповноваженою ним особою та скршлюеться печаткою 
юридично! особи.
Заяви подаються учасником розмiщення - фiзичною особою 
особисто, учасником розмщення - юридичною особою -  через !!
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уповноваженого представника.
Подання заяв здшснюеться рекомендованим листом або особисто 
за мюцезнаходженням Банку. Датою подання заяви 
рекомендованим листом е дата отримання листа Банком. Якщо 
заяви подаються особисто, вони приймаються секретарiатом Банку 
з 06.04.2017 року по 18.04.2017 року включно, з 9.00 до 16.00 без 
перерви на общ за мюцем розташування головного офюу Банку за 
адресою 03062, мюто Ки1'в, проспект Перемоги, 67. Реестращя заяв 
здiйснюеться в день !х надходження. Пщ час реестраци заяв 
фшсуеться дата та час !х надходження та реестраци.
Заяви учаснишв розмiщення задовольняються Банком в порядку 
черговосп !х надходження.
Учасники розмщення, я к  вносять кошти до статутного катталу 
Банку в розмiрi одного i бiльше вiдсоткiв статутного катталу з 
урахуванням його збiльшення, разом iз заявами на придбання акцш 
подають документи, що дають змогу зробити висновок про 
фшансовий стан учасникiв банку згщно до вимог Нацiонального 
банку Укра1ни та чинного законодавства.
Банк мае право вщмовити в укладеннi договору кушвльпродажу 
акцiй у разi неподання заявником зазначених документа та у разi 
вiдсутностi у заявника власних кошта для здшснення внескiв до 
статутного катталу банку шляхом сплати акцш. Юридичш чи 
фiзичнi особи, я к  мають намiр набути ютотну участь у капiталi 
Банку, зобов’язаш попередньо отримати письмовий дозвiл 
Нацюнального банку Укра!ни.
Договори купiвлi-продажу акцш на другому етат  укладаються 
Банком з учасниками розмiщення на пiдставi отриманих заяв на 
придбання акцш, протягом 2 (двох) робочих дшв iз дня 
надходження вщповщних заяв про придбання акцш, але не шзшше 
закшчення другого етапу. Договiр купiвлi-продажу укладаеться з 
учасником iз дотриманням вимог сiмейного та цившьного 
законодавства, чинного на дату укладання такого договору.
Договiр з фiзичною особою пщписуеться власноручно акцiонером 
або уповноваженим представником. Договiр з юридичною особою 
пщписуеться 11 керiвником або уповноваженою особою та 
скршлюеться печаткою юридично! особи.
Договори щодо придбання акцш додаткового випуску на другому 
етат  укладання договорiв з першими власниками укладаються у 
разi задоволення заяви з 06.04.2017 року по 18.04.2017 р. в робочi 
дш з 09:00 до 16:00 за умови повноти та належного оформлення 
заяви та документа, що додаються до не!.
У разi невиконання учасником розмщення умов договору кушвль 
продажу акцш щодо оплати вартосп акцш, вважаеться розмщеною 
тшьки та кшьюсть акцш, вартють яких фактично сплачена 
учасником розмщення у строк, встановлений договором кушвл> 
продажу акцш та умовами розмщення.

5) адреси, за якими 
вщбуватиметься укладення 
договорiв з першими 
власниками у процес 
приватного розмщення акцш

03062, мюто Ки!в, проспект Перемоги, 67

6) вщомосп про андеррайтера (якщо емггент користуеться його послугами щодо розмiщення акцiй 
цього випуску):

повне найменування -

код за СДРПОУ -

мюцезнаходження -
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номери телефошв та факта -

номер i дата видачГ лщензи на 
провадження професшно! 
дiяльностi на фондовому ринку 
- дiяльностi з торгiвлi цiнними 
паперами, а саме 
андеррайтингу

7) вiдомостi про фондову бiржу, на якiй перебувають в о б щ  акцп емггента, ринкова вартють яких була 
визначена вiдповiдно до законодавства, з урахуванням результатiв торпв на такiй фондовiй бiржi*:

повне найменування -

код за СДРПОУ -

мюцезнаходження -

номери телефонiв та факсiв -

8) строк, порядок та форма 
оплати акцш

Оплата акцш здшснюеться грошовими коштами в нащональнш 
валютг
Особи, яю уклали договГр кутвлйпродажу акцш на другому етат  
укладання договорГв з першими власниками повинш сплатити 
повну вартють акцш не тзш ш е дня, що передуе дню затвердження 
Наглядовою радою результата укладання договорГв з першими 
власниками акцш, результата приватного розмщення акцш, звгту 
про результати розмщення акцш.

9) у разi оплати акцш грошовими 
коштами - найменування банку 
та номер поточного рахунку, 
на який буде внесено кошти в 
оплату за акцп; якщо оплата 
акцiй здiйснюeться у 
нащональнш та iноземнiй 
валютi, окремо вказуються 
номери рахункiв у 
нацiональнiй та шоземнш 
валютах, дата, на яку 
здiйснюeться оцiнка шоземно! 
валюти

Оплата акцш здшснюеться на рахунок Банку № 500450000100 в 
ПАТ «БАНК «УКРА1НСЬКИЙ КАП1ТАЛ», МФО 320371, код 
СДРПОУ 22868414.

10) порядок видачi 
уповноваженими особами 
емггента документiв, якi 
тдтверджують оплату акцш

Банк в особГ Голови Правлшня на тдставГ укладених договорГв 
кушвлйпродажу акцш та сплачених грошових кошта у сумГ 
вартосп акцш видае учасникам розмщення письмове 
тдтвердження про оплату акцш протягом 5 робочих дшв з дати 
отримання вщповщних кошта Банком.
Письмове тдтвердження про оплату акцш надсилаються на 
поштовГ адреси учасниюв розмщення, зазначеш в договорах про 
придбання акцш, рекомендованими листами або вручаються 
учаснику розмщення (його уповноваженому представнику) т д  
розписку.

14 Дй, що проводяться в разГ 
дострокового закшчення 
укладення договорГв з 
першими власниками у процес 
приватного розмщення (якщо 
на запланований обсяг акцш 
укладено договори з першими 
власниками та акцй повнютю 
оплачено)

У разц якщо на запланований обсяг акцш достроково укладено 
договори з першими власниками та акцп повнютю оплачено, 
Наглядова рада Банку може прийняти ршення про дострокове 
закшчення укладення договорГв з першими власниками у процеш 
приватного розмщення акцш, затверджуе результати укладення 
договорГв з першими власниками у процес розмщення, затверджуе 
результати розмщення акцш та звгт про результати приватного 
розмщення акцш.
Ршення про дострокове закшчення укладення договорГв з першими 
власниками у процес приватного розмщення акцш, про
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затвердження результате укладання договор1в з першими 
власниками у npoueci розмпцення, про затвердження результат!в 
розмщення акцш, про затвердження зв!ту про результата 
приватного розм!щення акцш, приймаеться Наглядовою радою не 
рашше першого дня другого етапу укладення договор!в з першими 
власниками у npoueci приватного розмшення акцш.

15 Дй‘, що проводяться в разц 
якщо розмодення акцш 
зд1йснено не в повному обсяз1

У pa3i, якщо розм!щення акшй здшснено не в повному обсяз! та на 
запланований обсяг акщй не укладеш договори з першими 
власниками, Наглядова рада Банку затверджуе результати 
укладення договор!в з першими власниками у npoueci приватного 
розмщення акшй, результати розмщення акцш та зв!т про 
результати розм!щення акцш у фактично розмщеному та 
оплаченому обсяз!.
Перевищення запланованого р!вня приватного розмпцення акц!й не 
допускаеться.

16 Строк повернення внеск1в, 
внесених в оплату за акцп, у 
раз1 прийняття р1шення про 
вщмову вщ розм1щення акцш

У раз! прийняття Наглядовою радою Банку рпиення про в!дмову 
вщ розмщення акцш Банк повертае учасникам розмщення внески, 
внесен! ними в оплату за акщУ, протягом 10 робочих джв з моменту 
прийняття ршення щодо вщмови в!д розм!щення.

17 Строк повернення внесюв, 
внесених в оплату за акщУ, у 
раз1 незатвердження у 
встановлеш строки результат!в 
розм1щення акцш

У раз! незатвердження Наглядовою радою Банку у встановлеш 
строки результат!в укладання договор!в з першими власниками, 
результаИв розм!щення акц!й, зв!ту про результати розмшдення 
Банк повертае учасникам розмщення внески, внесен! ними в 
оплату за акщУ, протягом 3 (трьох) мюяшв з дня зак!нчення строку
для затвердження результат!в розмщення акц!й.

---------------------------------------  - .............~~......... ........ ...... ..... *................

Вщ Емггента:

Г олова Правлшня
ПАТ «БАНК «УКРА1НСБКИЙ

М.П.

Директор ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ»
| о \ .. ) О I £

w  r j  я ф м ц н ш я  сГ'Д J  со Л 
lVl lL 785437 / § / 8

Вщ суб'екта оцшочноТ д1яльностк

Субюкт оцшочноТ д!яльност! 
ф1зична особа пщприемець

М.П.

ександр Валентинович

МннценкоВолодимир Миколайович

инська 1рина Вшторовна
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