
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів.  

Голова 
Правлiння 

      
Тарасовець М. П. 

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

30.07.2018 М.П. 
(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 2 квартал 2018 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" 

2. Організаційно-правова форма 

Акціонерне товариство  

3. Код за ЄДРПОУ 

19356610 

4. Місцезнаходження 

14013, м. Чернiгiв, вул. О. Молодчого, 46 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(0462) 77-48-95, (0462) 65-15-13 (0462) 65-15-13 

6. Електронна поштова адреса 

info@policombank.com 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

30.07.2018 1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

(дата) 

www.policombank.com 30.07.2018 2. Квартальна інформація розміщена на сторінці 

(адреса сторінки) 
в мережі Інтернет 

(дата) 



Зміст 

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про посадових осіб емітента X 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента  

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

4) інформація про похідні цінні папери емітента  

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  

5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  

6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є 
заінтересованість 

 

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

10. Інформація про конвертацію цінних паперів  

11. Інформація про заміну управителя  

12. Інформація про керуючого іпотекою  

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним 
боргом 

 

15. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 

 

3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними 
облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного 
покриття, які відбулись протягом звітного періоду 

 

4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів 
до складу іпотечного покриття 

 

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X 

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) 

 

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) 

 

 



21. Примітки: 
До складу змiсту квартальної iнформацiї не включенi наступнi данi з наступних причин: 
- Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, оскiльки емiтент не брав участь у створеннi 
юридичних осiб протягом звiтного перiоду. 
- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, оскiльки емiтентом вiн не обирався. 
- Вiдомостi про цiннi папери емiтента: iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, 
випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - вiдсутнi, оскiльки емiтент їх не емiтував. 
- Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї 
основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї, вiдсутня, тому що емiтент не 
займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та 
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. 
- Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє 
надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення 
значних правочинiв, iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, щодо 
вчинення яких є заiнтересованiсть – вiдсутня, оскiльки такi рiшення не приймалися. 
- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, тому що емiтент їх не емiтував. 
- Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв вiдсутня, оскiльки емiтентом протягом звiтного перiоду не 
проводились дiї щодо конвертацiї цiнних паперiв. 
- Iнформацiя про замiну управителя; Iнформацiя про керуючого iпотекою; Iнформацiя про трансформацiю 
(перетворення) iпотечних активiв; Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 
консолiдованим iпотечним боргом; Iнформацiя про iпотечне покриття: iнформацiя про замiну iпотечних активiв у 
складi iпотечного покриття, iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 
зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям, iнформацiя про спiввiдношення розмiру 
iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на 
кожну дату пiсля замiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду, 
iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до 
складу iпотечного покриття; Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних 
активiв – оскiльки Полiкомбанк не є емiтентом, який: здiйснив публiчне (вiдкрите) розмiщення iпотечних облiгацiй, 
здiйснив вiдкрите розмiщення iпотечних сертифiкатiв, здiйснив вiдкрите розмiщення сертифiкатiв ФОН. 
- Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку не подається, 
оскiльки емiтент є банкiвською установою, а отже подає фiнансову звiтнiсть, складену за Мiжнародними 
стандартами бухгалтерського облiку. 
- Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску 
боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) вiдсутня, тому що емiтент не емiтував 
боргових цiнних паперiв. 
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi не подається, оскiльки емiтентом не здiйснювалась емiсiя цiльових облiгацiй 
пiдприємств виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 
будiвництва вiдсутнiй, тому що емiтент їх не емiтував. 
Промiжна фiнансова звiтнiсть за 2-й квартал 2018 року не була перевiрена аудитором (аудиторською фiрмою), тому 
висновок про огляд цiєї звiтностi, пiдготовленим аудитором (аудиторською фiрмою), вiдсутнiй. 
ПРОМIЖНИЙ (КВАРТАЛЬНИЙ) ЗВIТ КЕРIВНИЦТВА 
Управлiння поточною дiяльнiстю Банку здiйснює Правлiння Банку, яке дiє на пiдставi Статуту. Правлiння Банку є 
колегiальним виконавчим органом, який в межах компетенцiї, визначеної Статутом та чинним законодавством, 
здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Банку i керується в своїй дiяльностi Положенням про Правлiння. До 
компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, 
крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради. 
Важливi подiї, якi вiдбулися упродовж звiтного перiоду, якi б вплинули на промiжну фiнансову звiтнiсть, вiдсутнi. 
За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) змiнено тип товариства з публiчного 
на приватне акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, 
що мiстяться в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських 
формувань: 18.06.2018. Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни: Акцiонерне товариство 
"Полiкомбанк". 
Сукупнiсть ризикiв, що iдентифiкується банком, подiляється на двi групи: банкiвськi ризики та фiнансовi ризики. До 
банкiвських ризикiв належать: 1) операцiйнi ризики – ризик виникнення помилок або зловживань в процесi 
оформлення здiйснених банкiвських операцiй; 2) кредитнi ризики – можливiсть фiнансових втрат внаслiдок 
невиконання зобов’язань контрагентами, в першу чергу, позичальниками. До фiнансових ризикiв належать: 1) ризик 
лiквiдностi – неспроможнiсть банку задовольнити поточнi вимоги кредиторiв, а також вимоги позичальникiв; 2) 
ринковий ризик, що включає в себе: -ризик змiни вiдсоткових ставок – ризик можливих втрат внаслiдок 
непередбачених змiн в загальному рiвнi вiдсоткових ставок; -валютний ризик, який подiляється на: а) ризик змiн 
обмiнного курсу – ризик знецiнення вкладень в iноземну валюту внаслiдок непередбаченої змiни обмiнного курсу; 
б) ризик конвертування – пов’язаний з обмеженням в проведенi обмiнних операцiй; в) ризик вiдкритих позицiй – 
пов’язаний з невiдповiднiстю за обсягами iнвалютних активiв банку та його зобов’язань. Найбiльш вагомим в роботi 



банку є кредитний ризик. Банк визнає та керується в управлiннi кредитним ризиком стратегiєю зваженого прийняття 
ризику, що передбачає прийняття обсягiв ризику, яким вiдповiдає рiвень втрат не вищий, нiж той, що згоден 
допустити банк. Дiюча в банку система управлiння ризиками дозволяє виконувати основнi економiчнi нормативи, 
встановленi Нацiональним банком України. 
ТВЕРДЖЕННЯ ЩОДО ПРОМIЖНОЇ (КВАРТАЛЬНОЇ) ЗВIТНОСТI за 2 квартал 2018 року. 
Голова Правлiння i головний бухгалтер висловлюють офiцiйну позицiю, про те, що, наскiльки це їм вiдомо, 
промiжна фiнансова звiтнiсть за 2 квартал 2018 року (станом на кiнець дня 30 червня 2018 року), пiдготовлена 
вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку згiдно з вимогами НБУ, згiдно з Законом України "Про 
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 
пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у 
рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, i що промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне 
подання iнформацiї вiдповiдно до частини четвертої статтi 40-1 Закону України «Про цiннi папери та фондовий 
ринок». 
IНФОРМАЦIЯ ПРО АКЦIЇ 
Кiлькiсть голосуючих простих iменних акцiй: 19710122, шт. 
Не надано iнформацiї депозитарними установами щодо власникiв простих iменних акцiй: 1596, шт. 
Кiлькiсть голосуючих привiлейованих iменних акцiй: 8068, шт. 
Не надано iнформацiї депозитарними установами щодо власникiв привiлейованих iменних акцiй: 0, шт. 
Кiлькiсть голосуючих простих iменних акцiй, право голосу за якими обмежено: 0, шт. 
Кiлькiсть голосуючих привiлейованих iменних акцiй, право голосу за якими обмежено: 0, шт. 
Кiлькiсть голосуючих простих iменних акцiй, право голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано iншiй особi: 0, шт. 
Кiлькiсть голосуючих привiлейованих iменних акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 
передано iншiй особi: 0, шт. 
 
Iншої суттєвої iнформацiї про Полiкомбанк за звiтний перiод немає. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А00 № 582175 

3. Дата проведення державної реєстрації 18.08.1994 

4. Територія (область) Чернігівська  

5. Статутний капітал (грн) 200000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 266 

9. Основні види діяльності із зазначенням 
найменування виду діяльності та коду за 
КВЕД 

64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та 
пенсiйного забезпечення), н. в. i. у. (основний), 66.19 Iнша 

допомiжна дiяльнiсть у сферi фiнансових послуг, крiм страхування 
та пенсiйного забезпечення, 66.12 Посередництво за договорами по 

цiнних паперах або товарах 

10. Органи управління підприємства 
Iнформацiя про органи управлiння не заповнюється акцiонерними 

товариствами 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 
поточним рахунком у національній валюті 

Нацiональний банк України 

2) МФО банку 300001 

3) поточний рахунок 32007109201026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за 
поточним рахунком в іноземній валюті 

Raiffeisen Bank International 
AG, Austria 

5) МФО банку  

6) поточний рахунок 70-55.068.274  

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер ліцензії 

(дозволу) 
Дата видачі 

Державний орган, що 
видав 

Дата закінчення дії ліцензії 
(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Надання банкiвських послуг, визначених у 
статтi 47 Закону України "Про банки i 

банкiвську дiяльнiсть" 
152 07.11.2011 НБУ Необмежена 

Опис Лiцензiя на право надання банкiвських послуг видана безстроково. 

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних 
операцiй 

152-2 18.10.2016 НБУ Необмежена 

Опис 
Здiйснення валютних операцiй пунктами 1-4 частини другої та частиною четвертою статтi 47 

Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». Видана безстроково. 

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

Брокерська дiяльнiсть 
АД 075840 14.09.2012 НКЦПФР Необмежена 

Опис 
Лiцензiя на право здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами, а саме брокерську дiяльнiсть видана безстроково. 

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – 
депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

АЕ 263217 20.08.2013 НКЦПФР Необмежена 

Опис 
Лiцензiя на прово здiйснювати професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарну 

дiяльнiсть депозитарної установи видана безстроково. 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Тарасовець Микола Павлович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1951 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 48 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Полiкомбанк, Голова Правлiння 

8. Опис 

Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди 
не отримував. Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi 

банку та Положеннi про Правлiння банку. Рiшення про обрання особи на посаду 
було прийнято Спостережною радою 10.07.12 (протокол № 09). 

Посадову особу обрано безстроково. 
Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 року – 
Голова Правлiння Полiкомбанку (вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 14013). 

Загальний стаж роботи 48 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 

Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 

1. Посада Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Горнюк Євген Миколайович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1977 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 20 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Полiкомбанк, заступник Голови Правлiння – начальник управлiння активних та 
пасивних операцiй 

8. Опис 

В Полiкомбанку обiймає посаду заступника Голови Правлiння. Заробiтна плата 
виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди не отримував. 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у посадовiй iнструкцiї, 
Статутi банку та Положеннi про Правлiння банку. Рiшення про обрання особи на 
посаду було прийнято загальними зборами акцiонерiв 05.09.06 (протокол № 45). 

Посадову особу обрано безстроково.  
Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 року – 
заступник Голови Правлiння Полiкомбанку (вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 

14013).  
Загальний стаж роботи 20 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові Федорова Тамара Миколаївна 



фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1961 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 39 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Полiкомбанк, начальник органiзацiйно-правового вiддiлу 

8. Опис 

В Полiкомбанку обiймає посаду начальника органiзацiйно-правового вiддiлу. 
Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди 
не отримувала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у посадовiй 
iнструкцiї, Статутi банку та Положеннi про Правлiння банку. Рiшення про обрання 

особи на посаду було прийнято загальними зборами акцiонерiв 05.09.06 
(протокол № 45). 

Посадову особу обрано безстроково.  
Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 року – 
начальник органiзацiйно-правового вiддiлу Полiкомбанку (вул. О. Молодчого, 46, 

м. Чернiгiв, 14013). 
Загальний стаж роботи 39 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 

1. Посада Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Пономаренко Тетяна Анатолiївна 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1983 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 12 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Полiкомбанк, фахiвець з фiнансового монiторингу сектору фiнансового 
монiторингу 

8. Опис 

В Полiкомбанку обiймає посаду начальника сектора фiнансового монiторингу. 
Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди 
не отримувала. Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у посадовiй 
iнструкцiї, Статутi банку та Положеннi про Правлiння банку. Рiшення про обрання 

особи на посаду було прийнято Спостережною радою 23.01.14 (протокол № 2). 
Посадову особу обрано безстроково. 

Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 року – 

фахiвець з фiнансового монiторингу сектору фiнансового монiторингу 
Полiкомбанку, з 2014 року – начальник сектора фiнансового монiторингу 

Полiкомбанку (вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 14013).  
Загальний стаж роботи 12 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 

1. Посада Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 

Ховрич Андрiй Iванович 



найменування юридичної 
особи 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 21 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Полiкомбанк, начальник фiнансово-економiчного вiддiлу 

8. Опис 

В Полiкомбанку обiймає посаду начальника фiнансово-економiчного управлiння. 
Заробiтна плата виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди 
не отримував. Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у посадовiй 

iнструкцiї, Статутi банку та Положеннi про Правлiння банку. Рiшення про обрання 
особи на посаду було прийнято Спостережною радою 07.04.14 (протокол № 05). 

Посадову особу обрано безстроково.  
Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 року – 
начальник фiнансово-економiчного управлiння Полiкомбанку 

(вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 14013). 
Загальний стаж роботи 21 рiк. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада Член Правлiння 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Муцька Тамара Миколаївна 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1969 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 27 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Полiкомбанк, начальник вiддiлу активних та пасивних операцiй управлiння 
активних i пасивних операцiй 

8. Опис 

В Полiкомбанку обiймає посаду заступника Голови Правлiння – начальника 
управлiння активних i пасивних операцiй. Заробiтна плата виплачувалась 

вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди не отримувала. Повноваження та 
обов'язки посадової особи визначено у посадовiй iнструкцiї, Статутi банку та 
Положеннi про Правлiння банку. Рiшення про обрання особи на посаду було 

прийнято Спостережною радою 24.12.14 (протокол № 26).  
Посадову особу обрано безстроково.  

Особа на iнших пiдприємствах посад не займає. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 – року 

начальник вiддiлу активних i пасивних операцiй управлiння активних i пасивних 
операцiй, з 2014 року – заступник Голови Правлiння – начальник управлiння 

активних i пасивних операцiй Полiкомбанку (вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 
14013).  

Загальний стаж роботи 27 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 

Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних.  

1. Посада Член Правлiння. Головний бухгалтер 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 

Дудко Марина Миколаївна 



найменування юридичної 
особи 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1978 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Полiкомбанк, заступник головного бухгалтера – начальник вiддiлу адмiнiстративно-
управлiнських розрахункiв 

8. Опис 

В Полiкомбанку обiймає посаду головного бухгалтера. За наказом Голови 
Правлiння вiд 21.06.16 № 96-ОС у зв'язку з отриманням письмової згоди 

Нацiонального банку України Дудко Марину Миколаївну призначено з 21 червня 
2016 року головним бухгалтером на невизначений строк. Заробiтна плата 

виплачувалась вiдповiдно до штатного розпису, iншої винагороди не отримувала. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначено у посадовiй iнструкцiї, 

Статутi банку та Положеннi про Правлiння банку. Рiшення про обрання особи на 
посаду члена правлiння було прийнято Спостережною радою 26.04.16 

(протокол № 11).  
Особа на iнших пiдприємствах посад не займає.  

Посадову особу обрано безстроково. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: з 2013 року – 

заступник головного бухгалтера – начальник вiддiлу адмiнiстративно-
управлiнських розрахункiв Полiкомбанку, з травня 2016 – виконуюча обов’язки 

головного бухгалтера Полiкомбанку, з червня 2016 – головний бухгалтер 
Полiкомбанку (вул. О. Молодчого, 46, м. Чернiгiв, 14013). 

Загальний стаж роботи 16 рокiв. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 

Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада Голова Спостережної ради (незалежний член) 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Волошок Леонiд Петрович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1953 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 39 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Управлiння Нацiонального банку України в Чернiгiвськiй областi, Начальник 
Управлiння 

8. Опис 

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначено у Статутi банку та 

Положеннi про Спостережну раду банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017 № 70) його обрано Головою Спостережної 

ради. 
За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) 

припинено повноваження Голови Спостережної ради. 
Посадова особа не є акцiонером банку. Особа є пенсiонером. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 2013–2015 – 
Начальник Управлiння Нацiонального банку України в Чернiгiвськiй областi 

(вул. Кирпоноса, 16, м. Чернiгiв, 14000), з 2015 року – пенсiонер.  
Загальний стаж роботи 39 рокiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 



1. Посада Член Спостережної ради (незалежний член) 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Радченко Микола Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1952 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 43 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

ПАТ "ЧЕЗАРА", директор з кадрових та загальних питань 

8. Опис 

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначено у Статутi банку та 

Положеннi про Спостережну раду банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017 № 70) його обрано Членом Спостережної ради. 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) 
припинено повноваження Члена Спостережної ради. 

Посадова особа не є акцiонером банку. Особа є пенсiонером. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 2013-2016 – 

директор з кадрових та загальних питань ПАТ "ЧЕЗАРА" (вул. Захисникiв України, 
буд. 25, м. Чернiгiв, 14030), з 2016 року – пенсiонер. 

Загальний стаж роботи 43 роки.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. 

1. Посада Член Спостережної ради (незалежний член) 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Шило Анатолiй Миколайович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1951 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 50 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

ПАТ "Готель-Україна", менеджер у готельному господарствi 

8. Опис 

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi банку та 

Положеннi про Спостережну раду банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017 № 70) його обрано Членом Спостережної ради. 

За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) 
припинено повноваження Члена Спостережної ради. 

Посадова особа не є акцiонером банку. Особа є пенсiонером. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2013–2015 – 
менеджер у готельному господарствi ПАТ "Готель-Україна" (пр-т Миру, 33, 

м. Чернiгiв, 14000), з 2015 року – пенсiонер.  
Загальний стаж роботи 50 рокiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 

1. Посада Член Спостережної ради (акцiонер) 

2.Прізвище, ім’я, по батькові Тарасовець Юрiй Миколайович 



фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 9 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Чернiгiвмiськбуд", комерцiйний 
директор 

8. Опис 

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi банку та 

Положеннi про Спостережну раду банку. Повноваження та обов'язки посадової 
особи визначено у Статутi банку та Положеннi про Спостережну раду банку. За 

рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017 № 70) його 
обрано Членом Спостережної ради. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
(протокол вiд 25.04.2018 № 74) припинено повноваження Члена Спостережної ради. 
Посадова особа є акцiонером Полiкомбанку, володiє 9,2988% статутного капiталу. 
Посадова особа займає посаду комерцiйного директора ТОВ "Чернiгiвмiськбуд" 

(пр-т Миру, буд. 33, м. Чернiгiв, 14000). 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 року – 
фiзична особа-пiдприємець та комерцiйний директор ТОВ "Чернiгiвмiськбуд", 

2013-2016 – Член Наглядової ради ПрАТ "Ресторан "Градецький", з 2016 року – 
Голова Наглядової ради ПрАТ "Ресторан "Градецький" (пр-т Миру, 68, м. Чернiгiв, 

14005), з 2016 року – Голова Наглядової ради ПрАТ "Чернiгiвводпроект" 
 (пр-т Перемоги, 39, м. Чернiгiв, 14017), з квiтня 2018 року – Голова Наглядової 

ради АТ "Готель "Градецький" (пр-т Миру, 68, м. Чернiгiв, 14005) 
Загальний стаж роботи 9 рокiв. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 

1. Посада Член Спостережної ради (акцiонер) 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Тарасовець Олександр Миколайович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

ПрАТ "ЧБ "Спорттовари", директор 

8. Опис 

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. 
Повноваження та обов'язки посадової особи визначено у Статутi банку та 

Положеннi про Спостережну раду банку. Повноваження та обов'язки посадової 
особи визначено у Статутi банку та Положеннi про Спостережну раду банку. За 

рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2017 № 70) його 
обрано Членом Спостережної ради. За рiшенням рiчних Загальних зборiв акцiонерiв 
(протокол вiд 25.04.2018 № 74) припинено повноваження Члена Спостережної ради. 
Посадова особа є акцiонером Полiкомбанку, володiє 1,2246% статутного капiталу.  
Особа займає посаду директора ПрАТ "ЧБ "Спорттовари" (вул. Днiпровська, 34, 

м. Чернiгiв, 14010).  
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 року – 
фiзична особа-пiдприємець, 2013–2016 – директор ПАТ "ЧБ "Спорттовари", з 



травня 2016 – директор ПрАТ "ЧБ "Спорттовари"; 2014–2016 – Член Наглядової 
ради ПАТ "ЧЗ "Металiст" (вул. Промислова, 7, м. Чернiгiв, 14017), з травня 2016 

року – Член Наглядової ради ПрАТ "ЧЗ "Металiст" (вул. Промислова, 7, м. Чернiгiв, 
14017); з квiтня 2016 року – Член Наглядової ради ПрАТ "Чернiгiвська швейна 

фабрика "Елегант" (пр-т Перемоги, 41, м. Чернiгiв, 14017); 2013-2016 року – 
комерцiйний директор ПАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана Мазепи, 53, 

м. Чернiгiв, 14017), з квiтня 2016 року – комерцiйний директор ПрАТ "Рекламний 
комбiнат" (вул. Iвана Мазепи, 53, м. Чернiгiв, 14017); з квiтня 2017 року – Член 
Наглядової ради ПрАТ "Елiта" (вул. Освiти, 10, смт. Сосниця, Сосницький р-н, 

Чернiгiвська обл., 16100); з 2018 року – заступник директора ПрАТ Елiта" 
(вул. Освiти, 10, смт. Сосниця, Сосницький р-н, Чернiгiвська обл., 16100) 

Загальний стаж роботи 16 рокiв.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 

1. Посада Голова Наглядової ради (незалежний член) 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Радченко Микола Олексiйович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1952 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 43 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Полiкомбанк, Член Спостережної ради 

8. Опис 

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначено у Статутi банку та 

Положеннi про Наглядову раду банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) його обрано Членом Наглядової ради. 
Рiшенням Наглядової ради (протокол засiдання вiд 25.04.2018 № 12) його обрано 

Головою Наглядової ради. 
Посадова особа не є акцiонером банку. Особа є пенсiонером. 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: 2013-2016 – 
директор з кадрових та загальних питань ПАТ "ЧЕЗАРА" (вул. Захисникiв України, 

буд. 25, м. Чернiгiв, 14030), з вересня 2016 року – пенсiонер. 
Загальний стаж роботи 43 роки.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має. 
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 

1. Посада Член Наглядової ради (незалежний член) 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Шило Анатолiй Миколайович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1951 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 50 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Полiкомбанк, Член Спостережної ради 

8. Опис 
Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначено у Статутi банку та 



Положеннi про Наглядову раду банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) його обрано Членом Наглядової ради. 

Посадова особа не є акцiонером банку. Особа є пенсiонером. 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2013–2015 – 
менеджер у готельному господарствi ПАТ "Готель-Україна" (пр-т Миру, 33, 

м. Чернiгiв, 14000), з 2015 року – пенсiонер.  
Загальний стаж роботи 50 рокiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 

1. Посада Член Наглядової ради (акцiонер) 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Тарасовець Юрiй Миколайович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1975 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 9 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Полiкомбанк, Член Спостережної ради 

8. Опис 

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначено у Статутi банку та 

Положеннi про Наглядову раду банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) його обрано Членом Наглядової ради. 

Посадова особа є акцiонером Полiкомбанку, володiє 23,091640% статутного 
капiталу. 

Посадова особа займає посаду комерцiйного директора ТОВ "Чернiгiвмiськбуд" 
(пр-т Миру, буд. 33, м. Чернiгiв, 14000). 

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 року – 
фiзична особа-пiдприємець та комерцiйний директор ТОВ "Чернiгiвмiськбуд"; 

2013-2016 – Член Наглядової ради ПрАТ "Ресторан "Градецький", з 2016 року – 
Голова Наглядової ради ПрАТ "Ресторан "Градецький" (пр-т Миру, 68, м. Чернiгiв, 

14005); з 2016 року – Голова Наглядової ради ПрАТ "Чернiгiвводпроект" 
 (пр-т Перемоги, 39, м. Чернiгiв, 14017); з квiтня 2018 року – Голова Наглядової 

ради АТ "Готель "Градецький" (пр-т Миру, 68, м. Чернiгiв, 14005) 
Загальний стаж роботи 9 рокiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 

1. Посада Член Наглядової ради (акцiонер) 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Тарасовець Олександр Миколайович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 16 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

Полiкомбанк, Член Спостережної ради 

8. Опис 
Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначено у Статутi банку та 



Положеннi про Наглядову раду банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) його обрано Членом Наглядової ради. 

Посадова особа є акцiонером Полiкомбанку, володiє 0,887800 % статутного 
капiталу.  

Особа займає посаду директора ПрАТ "ЧБ "Спорттовари" (вул. Днiпровська, 34, м. 
Чернiгiв, 14010).  

Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 2013 року – 
фiзична особа-пiдприємець, 2013–2016 – директор ПАТ "ЧБ "Спорттовари", з 

травня 2016 – директор ПрАТ "ЧБ "Спорттовари"; 2014–2016 – Член Наглядової 
ради ПАТ "ЧЗ "Металiст" (вул. Промислова, 7, м. Чернiгiв, 14017), з травня 2016 

року – Член Наглядової ради ПрАТ "ЧЗ "Металiст" (вул. Промислова, 7, м. Чернiгiв, 
14017); з квiтня 2017 року – Член Наглядової ради ПрАТ "Чернiгiвська швейна 

фабрика "Елегант" (пр-т Перемоги, 41, м. Чернiгiв, 14017); 2013-2016 року – 
комерцiйний директор ПАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана Мазепи, 53, 

м. Чернiгiв, 14017), з квiтня 2016 року – комерцiйний директор ПрАТ "Рекламний 
комбiнат" (вул. Iвана Мазепи, 53, м. Чернiгiв, 14017); з квiтня 2017 – року Член 
Наглядової ради ПрАТ "Елiта" (вул. Освiти, 10, смт. Сосниця, Сосницький р-н, 

Чернiгiвська обл., 16100); з 2018 року – заступник директора ПрАТ Елiта" 
(вул. Освiти, 10, смт. Сосниця, Сосницький р-н, Чернiгiвська обл., 16100) 

Загальний стаж роботи 16 рокiв.  
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  

Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 

1. Посада Член Наглядової ради (незалежний член) 

2.Прізвище, ім’я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної 
особи 

Глаголєв Павло Олександрович 

3. Ідентифікаційний код 
юридичної особи 

д/в 

4. Рік народження 1981 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 15 

7. Найменування підприємства 
та попередня посада, яку 
займав 

ПрАТ «Рекламний комбiнат», юрисконсульт 

8. Опис 

Винагорода посадовiй особi в будь-якiй формi емiтентом не сплачувалась. 
Повноваження та обов’язки посадової особи визначено у Статутi банку та 

Положеннi про Наглядову раду банку. За рiшенням рiчних Загальних зборiв 
акцiонерiв (протокол вiд 25.04.2018 № 74) його обрано Членом Наглядової ради. 

Посадова особа не є акцiонером банку. 
Особа займає посаду юрисконсульта ПрАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана 

Мазепи, 53, м. Чернiгiв, 14017) 
Перелiк посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 2013-2016 – 
юрисконсульт ПАТ «Рекламний комбiнат» (вул. Iвана Мазепи, 53, м. Чернiгiв, 

14017), з квiтня 2016 року – юрисконсульт ПрАТ "Рекламний комбiнат" (вул. Iвана 
Мазепи, 53, м. Чернiгiв, 14017); 2013-2016 – Член Наглядової ради ПАТ 

«Рекламний комбiнат» (вул. Iвана Мазепи, 53, м. Чернiгiв, 14017); з квiтня 2017 – 
року Член Наглядової ради ПрАТ "Елiта" (вул. Освiти, 10, смт. Сосниця, 

Сосницький р-н, Чернiгiвська обл., 16100) 
Загальний стаж роботи 15 рокiв.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.  
Фiзичною особою не надано згоди на розкриття паспортних даних 

 
 
 
 
 
 



VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування Акцiонерне товариство "Полiкомбанк" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 19356610 

4. Місцезнаходження 14013, Україна, м. Чернiгiв, вул. О. Молодчого, буд. 46 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ № 263217 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

20.08.2013 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(0462) 651000*163 (0462) 651000*1004 

8. Вид діяльності 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть, а саме: 

депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

9. Опис 
Полiкомбанк обслуговує рахунки в цiнних паперах власникiв акцiй випуску, що 

дематерiалiзовано 

1. Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 04071, Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

вiдсутня 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 591-04-04, (044) 591-04-29 (044) 482-52-04 

8. Вид діяльності Центральний депозитарiй 

9. Опис 

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" надає послуги центрального депозитарiю 
цiнних паперiв як емiтенту та депозитарнiй установi, в депозитарiї задепоновано 

глобальний сертифiкат дематерiалiзованого випуску акцiй. 
ПАТ "НДУ" також надавав емiтенту послуги як акредитований центр сертифiкацiї 

ключiв. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "ПРОВIДНА" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 23510137 

4. Місцезнаходження 03049, Україна, м. Київ, проспект Повiтрофлотський, буд. 25 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ № 594446 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

20.01.2012 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 492-18-18 (044) 492-18-18 

8. Вид діяльності 
Страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних 

засобiв 



9. Опис 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова Компанiя "ПРОВIДНА" надає страховi 

послуги емiтенту. 

1. Найменування Приватне пiдприємство "Аксiома" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Приватне підприємство  

3. Kод за ЄДРПОУ 31275682 

4. Місцезнаходження 14005, Україна, м. Чернiгiв, проспект Миру, буд. 53 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

363/17 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

21.04.2017 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(0462) 97-15-97 - 

8. Вид діяльності Агентства нерухомостi 

9. Опис 

Приватне пiдприємство "Аксiома" надає послуги щодо незалежної оцiнки майна 
Полiкомбанку. 

Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi Фонду державного майна України вiд 
21.04.2017 №363/17. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Антал-Експерт" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 14237421 

4. Місцезнаходження 14017, Україна, м. Чернiгiв, проспект Перемоги, буд. 39 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

248/17 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

24.03.2017 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(0462) 612-854 (04622) 4-40-16 

8. Вид діяльності 
Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi; Оцiнка цiлiсних майнових комплексiв, паїв, 

цiнних паперiв, майнових прав та нематерiальних активiв, у тому числi прав на об'єкти 
iнтелектуальної власностi 

9. Опис 

Приватне акцiонерне товариство "Антал-Експерт" надає послуги щодо незалежної 
оцiнки майна Полiкомбанку. 

Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi Фонду державного майна України вiд 
24.03.2017 №248/17. 

1. Найменування Приватне акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Акціонерне товариство  

3. Kод за ЄДРПОУ 31598066 

4. Місцезнаходження 14013, Україна, м. Чернiгiв, вул. О. Молодчого, буд. 46 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

АЕ№522725, АЕ№522723 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

11.03.2015 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(0462) 67-79-90 (0462) 60-36-72 



8. Вид діяльності 
Страхування майна; Обов’язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на 

транспортi 

9. Опис 
Приватне акцiонерне товариство "Полiська страхова компанiя" надає страховi послуги 

емiтенту 

1. Найменування 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 

«РАДА ЛТД» 

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 20071290 

4. Місцезнаходження 01103, Україна, м. Київ, Залiзничне шосе, буд. 47 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

1575 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

18.05.2001 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 254-27-91 (044) 507-25-56 

8. Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi аудиту 

9. Опис 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ АУДИТОРСЬКА ФIРМА 
«РАДА ЛТД» надає послуги з огляду промiжної та аудиту рiчної фiнансової звiтностi 

Полiкомбанку. 
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1575, видане 

за рiшенням Аудиторської палати України вiд 18.05.2001 року, за рiшенням 
Аудиторської палати України вiд 25.02.2016 року № 322/3 термiн продовжено до 

25.02.2021. 
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити 

аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, серiя та номер 
Свiдоцтва: П 000430, видане НКЦПФР 02.03.2018 року, термiном дiї до 25.02.2021, 

реєстрацiйний номер Свiдоцтва 436. 
Згiдно з рiшенням Комiтету з питань аудиту банкiв вiд 27.09.2012 р. №40 включено до 

Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок 
банкiв (свiдоцтво про включення до реєстру № 0000028 вiд 27.09.2012 року, термiном 

дiї до 07.09.2022 року продовжено згiдно з рiшенням Комiтету № 20/299-ПК вiд 
07.09.2017 р.). 

Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0666 видане Аудиторською 
палатою України згiдно з рiшенням вiд 26.01.2017 року № 338/3. 

1. Найменування 
ДОЧIРНЄ ПIДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ АУКЦIОННИЙ ЦЕНТР" ПУБЛIЧНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ДЕРЖАВНА АКЦIОНЕРНА КОМПАНIЯ 
"НАЦIОНАЛЬНА МЕРЕЖА АУКЦIОННИХ ЦЕНТРIВ" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Дочірнє підприємство  

3. Kод за ЄДРПОУ 38576342 

4. Місцезнаходження 02660, Україна, м.Київ, вул. Марини Раскової, буд. 15 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

864/17 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

31.08.2017 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 486-28-82 - 

8. Вид діяльності Агентства нерухомостi 

9. Опис 
Надає послуги щодо незалежної оцiнки майна Полiкомбанку.  

Сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi Фонду державного майна України вiд 



31.08.2017 року №864/17. 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "РЮРIК" 

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 16480462 

4. Місцезнаходження 04053, Україна, м. Київ, вул. Сiчових Стрiльцiв, буд. 52-А 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

4 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

12.04.2010 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 383-04-76 (044) 489-65-63 

8. Вид діяльності 
Рейтингування та надання iнформацiйно-аналiтичних i консультацiйних послуг у сферi 

рейтингування 

9. Опис 
Свiдоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств 

№ 4 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 12.04.10. 
НРА «Рюрiк» визначає кредитний рейтинг та рейтинг надiйностi вкладiв емiтенту 

1. Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Алєксєєв, Боярчуков та партнери» 

2. Організаційно-правова 
форма 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 39007375 

4. Місцезнаходження 01001, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелi, буд. 11, 3 поверх 

5. Номер ліцензії або 
іншого документа на цей 
вид діяльності 

д/в 

6. Дата видачі ліцензії або 
іншого документа 

 

7. Міжміський код та 
телефон/факс 

(044) 235-88-77 (044) 235-88-27 

8. Вид діяльності Надання допомоги у сферi права  

9. Опис Договiр про надання допомоги у сферi права 



VIII. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер свідоцтва 
про реєстрацію 

випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 
ідентифікаційний 

номер 
Тип цінного паперу 

Форма існування та 
форма випуску 

Номінальна 
вартість акцій 

(грн.) 

Кількість 
акцій 

(штук) 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Частка у 
статутному 
капіталі (у 
відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

02.01.2018 02/1/2018 НКЦПФР UA4000115414 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  

10.00 19977800 199778000.00 99.8890 

Опис 

Торгiвля iменними простими акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках цiнних паперiв України протягом 2-го кварталу 2018 року не вiдбувалася. Фактiв лiстингу 
та делiстингу цих цiнних паперiв не було. 

За наслiдками розмiщення акцiй 21-ї емiсiї було одержано Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй Полiкомбанку з реєстрацiйним №02/1/2018, дата реєстрацiї 02.01.2018, 
дата видачi 07.06.2018. 

03.03.2011 126/1/11 ДКЦПФР UA4000115422 
Акція привілейована 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  

10.00 22200 222000.00 0.1110 

Опис 
Торгiвля iменними привiлейованими акцiями на внутрiшньому та зовнiшньому ринках цiнних паперiв України протягом 2-го кварталу 2018 року не вiдбувалася. Фактiв 

лiстингу та делiстингу цих цiнних паперiв не було. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 
Непогашена частина 

боргу (тис. грн.) 
Відсоток за користування 

коштами (відсоток річних) 
Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому числі за 
похідними цінними паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 10287 X X 

Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 345231 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 355518 X X 

Опис: д/в 



Проміжний скорочений звіт 
про фінансовий стан (Баланс) 

на 30.06.2018 (число, місяць, рік) 

 
Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 4 79133 92901 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України  0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

 0 0 

Кошти в інших банках  0 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 5 402897 327926 

Цінні папери в портфелі банку на продаж  0 0 

Цінні папери в портфелі банку до погашення  0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії  0 0 

Інвестиційна нерухомість 6 56990 26999 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток  0 0 

Відстрочений податковий актив  0 0 

Гудвіл  0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 7 58594 90933 

Інші фінансові активи  0 0 

Інші активи 8 6538 5802 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття  0 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників Iнвестицiї в цiннi папери:2591,2525; 

Активи – усього за додатковими статтями  2591 2525 

Усього активів:  606743 547086 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків  0 0 

Кошти клієнтів 9 343329 324929 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком  0 0 

Інші залучені кошти  0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток  0 18 

Відстрочені податкові зобов'язання  9901 10731 

Резерви за зобов’язаннями  0 0 

Інші фінансові зобов’язання  0 0 

Інші зобов'язання 10 2288 2266 

Субординований борг  0 4855 

Зобов'язання групи вибуття  0 0 

Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників  

Зобов’язання – усього за додатковими статтями  0 0 

Усього зобов'язань:  355518 342799 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 11 200000 145000 

Емісійні різниці  0 0 



Незареєстрований статутний капітал  0 0 

Інший додатковий капітал  0 0 

Резервні та інші фонди банку  19011 18996 

Резерви переоцінки 12 31255 34533 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  959 5758 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників  

Власний капітал – усього за додатковими статтями  0 0 

Неконтрольована частка  0 0 

Усього власного капіталу  251225 204287 

Усього зобов'язань та власного капіталу  606743 547086 

Звiт про фiнансовий стан (Баланс) за 2 квартал 2018 року складено у вiдповiдностi до МСФЗ. 

Затверджено до випуску та підписано        

27.07.2018 року   Голова правління Тарасовець М.П. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Сокирко Т.Ю. (0462) 651000*113   Головний бухгалтер  Дудко М.М. 

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



Проміжний скорочений звіт 
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 2 квартал 2018 року 

 
Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 13 30387 23360 

Процентні витрати 13 -11968 -14658 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 13 18419 8702 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 
інших банках 

 0 0 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення 
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 

 0 0 

Комісійні доходи 14 10455 8754 

Комісійні витрати 14 -448 -375 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 

 -1103 82 

Результат від операцій з хеджування справедливої вартості  0 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою  2188 1522 

Результат від переоцінки іноземної валюти  -1868 -362 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості  0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

 0 0 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною 
ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

 0 204 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових 
активів 

 0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення  0 0 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями  0 -2 

Інші операційні доходи 15 943 1104 

Адміністративні та інші операційні витрати 16 -10854 -9465 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній  0 0 



Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників  

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями  0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників 
Чистий збиток вiд зменшення корисностi фiнансових активiв:-4731,1105;Витрати на 

виплати працiвникам:-10577,-9192;Витрати зносу та амортизацiя:-1805,-1875; 

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями  -17113 -9962 

Прибуток/(збиток) до оподаткування  619 203 

Витрати на податок на прибуток 17 -471 -46 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває  0 0 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування  0 0 

Прибуток/(збиток) за рік  148 157 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів  -4387 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії  0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями    

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями    

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 
прибуток чи збиток 

 1043 91 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування  -3278 -419 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж  66 -510 

Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків  0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності  0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії  0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями  0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями  0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у 
прибуток чи збиток 

 0 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування  0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування  0 0 



Усього сукупного доходу за рік  -3278 -262 

Прибуток (збиток), що належить:  

власникам банку  148 157 

неконтрольованій частці  0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:  

власникам банку  -3130 -262 

неконтрольованій частці  0 0 

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 18 0.01 0.01 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 18 0.01 0.01 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію  0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 18 0.01 0.01 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 18 0.01 0.01 

 
Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд банку (Звiт про фiнансовi результати) складено у вiдповiдностi до МСФЗ. 

Затверджено до випуску та підписано        

27.07.2018 року   Голова правління Тарасовець М.П. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Сокирко Т.Ю. (0462) 651000*113   Головний бухгалтер  Дудко М.М. 

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



Проміжний скорочений звіт 
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2 квартал 2018 року 

Належить власникам материнської компанії 

Найменування статті 
При
мітк

и 
статутний 

капітал 

емісійні 
різниці та 

інший 
додатковий 

капітал 

незареєстро
ваний 

статутний 
капітал 

резервні 
та інші 
фонди 

резерви 
переоцінки 

нерозподіл
ений 

прибуток 

додаткові 
статті 

усього 

Неконтрольована 
частка 

Усього 
власного 
капіталу 

1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 
передує попередньому періоду 
(до перерахунку) 

 120300 0 0 18981 41450 4906 0 185637 0 185637 

Вплив змін облікової політики, 
виправлення помилок та вплив 
переходу на нові та/або 
переглянуті стандарти і 
тлумачення 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 
початок попереднього періоду 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Усього сукупного доходу:  

прибуток/(збиток) за рік  0 0 0 0 0 157 0 157 0 157 

інший сукупний дохід  0 0 0 0 -419 0 0 -419 0 -419 

Амортизація резерву переоцінки 
основних засобів або 
реалізований результат 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 
та інших фондів 

 0 0 0 15 0 -15 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 
капітал 

11 24700 0 0 0 0 0 0 24700 0 24700 

Операції з акціонерами  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:  

номінальна вартість  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 
акціонерів: 

 

купівля  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Об'єднання компаній  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди  0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2 

Залишок на кінець попереднього 
періоду 

 145000 0 0 18996 34533 5758 0 204287 0 204287 

Усього сукупного доходу:  

прибуток/(збиток) за рік  0 0 0 0 0 148 0 148 0 148 

інший сукупний дохід 12 0 0 0 0 -3278 0 0 -3278 0 -3278 

Амортизація резерву переоцінки 
основних засобів або 
реалізований результат 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку до резервних 
та інших фондів 

 0 0 0 15 0 -15 0 0 0 0 

Незареєстрований статутний 
капітал 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Емісія акцій:  

номінальна вартість 11 55000 0 0 0 0 0 0 55000 0 55000 

емісійний дохід  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 
акціонерів: 

 

купівля  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

продаж  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди  0 0 0 0 0 -2 0 -2 0 -2 

Додаткові статті – опис статей та 
вміст показників 

Змiни вiд застосування МСФЗ 9:0,0,0,0,0,-4930,0,-4930,0,-4930; 

Додаткові статті – усього за 
додатковими статтями 

 0 0 0 0 0 -4930 0 -4930 0 -4930 

Залишок на кінець звітного 
періоду 

 200000 0 0 19011 31255 959 0 251225 0 251225 

Затверджено до випуску та підписано        

27.07.2018 року   Голова правління Тарасовець М.П. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Сокирко Т.Ю. (0462) 651000*113   Головний бухгалтер  Дудко М.М. 

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



Проміжний скорочений звіт 
про рух грошових коштів за прямим методом 

за 2 квартал 2018 року 

 
Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процентні доходи, що отримані  22913 24194 

Процентні витрати, що сплачені  -11596 -15193 

Комісійні доходи, що отримані 14 10455 8754 

Комісійні витрати, що сплачені 14 -448 -375 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток 

 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними інструментами  -1103 78 

Результат операцій з іноземною валютою  2188 1522 

Інші отримані операційні доходи  874 1300 

Виплати на утримання персоналу, сплачені  -10569 -9167 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені  -10854 -9464 

Податок на прибуток, сплачений  -114 -29 

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в 
операційних активах і зобов'язаннях 

 1746 1620 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях    

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку 
України 

 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів  0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за 
справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових 
результатах 

 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках  0 1210 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів  -76733 5165 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів  -273 -3385 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів  -126 353 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів  18027 -24420 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями  0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань  -127 963 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань  52 -75 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної 
діяльності 

 -57434 -18569 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж  0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення  0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення  0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів  0 0 



Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених 
грошових коштів 

 0 0 

Придбання асоційованих компаній  0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній  0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості  0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості  0 0 

Придбання основних засобів  -472 -1460 

Надходження від реалізації основних засобів  0 5 

Придбання нематеріальних активів  -3373 -59 

Надходження від вибуття нематеріальних активів  0 0 

Дивіденди, що отримані  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної 
діяльності 

 -3845 -1514 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Емісія простих акцій 11 55000  

Емісія привілейованих акцій  0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій  0 0 

Викуп власних акцій  0 0 

Продаж власних акцій  0 0 

Отримання субординованого боргу  0 0 

Погашення субординованого боргу  -4855 0 

Отримання інших залучених коштів  0 0 

Повернення інших залучених коштів  0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію  0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати контролю  0 0 

Дивіденди, що виплачені  -1 -2 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів  0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності  50144 24698 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові 
кошти та їх еквіваленти 

 -1868 -362 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів  -13003 4253 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду  92885 121503 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду  79882 125756 

Внески акцiонерiв за акцiї до реєстрацiї статутного капiталу: - (звiтний перiод), 24700 (попереднiй перiод), д/в (примiтки)  
 

Затверджено до випуску та підписано        

27.07.2018 року   Голова правління Тарасовець М.П. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Сокирко Т.Ю., (0462) 651000*113   Головний бухгалтер  Дудко М.М. 

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

 
 
Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом емiтентом не складається та не подається. 



Примітки 
до проміжного скороченого звіту 

за 2 квартал 2018 року 

№ 
з/п 

Текст примітки 

1 

Примiтка 1. Iнформацiя про банк Повне найменування банку – Акцiонерне товариство «Полiкомбанк» (скорочене – Полiкомбанк). 
Полiкомбанк (далi – банк) зареєстровано постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 18 серпня 1994 року № 146 пiд номером 

249. Адреса головної установи банку: вул. О. Молодчого, буд. 46, м. Чернiгiв, 14013, Україна. Звiтною датою промiжного фiнансового звiту є 
кiнець дня 30 червня 2018 року. У промiжному фiнансовому звiтi висвiтлено дiяльнiсть банку за перiод з 1 квiтня по 30 червня 2018 року. 

Промiжна фiнансова звiтнiсть банку складена вiдповiдно до «Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв 
України», затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.10.2011 р. № 373 зi змiнами та доповненнями. Промiжна 
фiнансова звiтнiсть складена в грошовiй одиницi України (в тисячах гривень). Банк є самостiйним i не знаходиться у вiданнi iнших компанiй. 
Лiцензiї та дозволи, якi має банк: • Банкiвська лiцензiя № 152 вiд 07.11.2011 р. на право здiйснювати банкiвськi операцiї, визначенi частиною 
третьою статтi 47 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». • Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй вiд 18.10.2016 

р. № 152-2, видана Нацiональним банком України на право здiйснення валютних операцiй, визначених пунктами 1-4 частини другої та 
частиною четвертою статтi 47 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». • Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 
фондового ринку на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: брокерська 
дiяльнiсть – вiд 14.09.2012 р. серiя АД № 075840. • Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку – депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи вiд 20.08.2013 р. 
серiя АЕ № 263217. Членство у мiжбанкiвських об’єднаннях, бiржах, асоцiацiях i мiжнародних органiзацiях: • Асоцiацiя українських банкiв 
(АУБ); • Нацiональна платiжна система «Український платiжний простiр»; • Асоцiацiя «Українська спiлка учасникiв платiжного ринку»; • 

Українська фондова бiржа; • Професiйна асоцiацiя учасникiв ринкiв капiталу та деривативiв; • SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication). Полiкомбанк є учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб, занесений до реєстру комерцiйних 

банкiв, що сплачують збори до ФГВФО, пiд № 051. Полiкомбанк має брокерську контору на Українськiй фондовiй бiржi. Полiкомбанк є 
уповноваженим банком, через який здiйснюється виплата пенсiй та грошової допомоги за згодою пенсiонерiв та одержувачiв допомоги з 

правом надання цих послуг по Чернiгiвськiй областi. Полiкомбанк є уповноваженим банком з виплати заробiтної плати працiвникам 
бюджетних установ та державної соцiальної допомоги (за результатами першого вiдкритого конкурсу, що проводився 26 липня 2005 року 

Мiнiстерством фiнансiв України). На пiдставi банкiвської лiцензiї Полiкомбанк має право здiйснювати банкiвську дiяльнiсть шляхом надання 
банкiвських послуг. До банкiвських послуг належать: 1. Залучення у вклади (депозити) коштiв та банкiвських металiв вiд необмеженого кола 
юридичних i фiзичних осiб. 2. Вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах. 3. 

Розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв та банкiвських металiв вiд свого iменi, на власних 
умовах та на власний ризик. До названих операцiй належить також: • здiйснення операцiй на ринку цiнних паперiв вiд свого iменi; • надання 
гарантiй i поручительств та iнших зобов'язань вiд третiх осiб, якi передбачають їх виконання у грошовiй формi; • придбання права вимоги на 
виконання зобов'язань у грошовiй формi за поставленi товари чи наданi послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом 
платежiв (факторинг); • лiзинг. Крiм надання фiнансових послуг, Полiкомбанк має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо: 1) iнвестицiй; 

2) випуску власних цiнних паперiв; 3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей; 4) зберiгання цiнностей або надання в майновий 
найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа; 5) iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей; 6) надання консультацiйних та 
iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг. На пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй 
Полiкомбанк має право здiйснювати: - неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; - операцiї з готiвковою iноземною валютою та 
чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; - операцiї з 

готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi 
укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами; - ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в 

iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; - ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i 
нерезидентiв) в iноземнiй валютi; - вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення 

операцiй за ними; - вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; - 
залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку України; - залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних 
ринках; - торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками 

(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв та агентiв]; - торгiвля iноземною валютою на 
мiжнародних ринках; - валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України 

«Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» та не зазначенi в абзацах другому-сiмнадцятому роздiлу 
другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, 

затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 р. № 281. На пiдставi лiцензiї Нацiональної комiсiї з 
цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення депозитарної дiяльностi депозитарної установи Полiкомбанк має право надавати 

депозитарнi послуги (депозитарна дiяльнiсть). На пiдставi лiцензiї Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку на здiйснення 
професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв Полiкомбанк має право здiйснювати дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами – брокерську 

дiяльнiсть. Стратегiчна мета Полiкомбанку полягає у збiльшеннi обсягiв наданих послуг та розширеннi клiєнтської бази шляхом розширення 
асортименту послуг, покращення якостi обслуговування клiєнтiв та проведення гнучкої тарифної полiтики. Полiкомбанк функцiонує як 

унiверсальний комерцiйний банк. Акцiонерне товариство «Полiкомбанк» здiйснює свою дiяльнiсть на територiї Чернiгiвської областi, м. Київ 
та м. Днiпро. В 2 кварталi 2018 року банк входив до III групи банкiв України «Банки з приватним капiталом» (згiдно з класифiкацiєю НБУ). 
Серед прiоритетiв дiяльностi банку – сприяння розвитку вiтчизняних галузей народного господарства, пiдтримка вiтчизняного виробника, в 

т. ч. сiльськогосподарського; розширення спектру банкiвських продуктiв; подальше розширення мережi вiддiлень та полiпшення умов 
обслуговування клiєнтiв, забезпечення високої якостi обслуговування та всебiчне врахування iнтересiв клiєнтiв. Банк здiйснює свою 

дiяльнiсть з урахуванням своїх iнтересiв, iнтересiв клiєнтiв та суспiльства в цiлому. Опис характеру операцiй банку та його основних видiв 
дiяльностi Станом на кiнець дня 30 червня 2018 року статутний капiтал становив 200 000 тис. грн, регулятивний – 205 212 тис. грн. Валюта 
балансу на кiнець дня 30 червня 2018 року склала 606 743 тис. грн. Кредитнi операцiї традицiйно становили основну частину банкiвського 

бiзнесу. Станом на кiнець дня 30 червня 2018 року частка кредитiв клiєнтам в загальнiй сумi активiв становила 66,4%, обсяг кредитного 
портфеля за мiнусом резервiв становив 402 897 тис. грн. Метою кредитної полiтики банку у 2 кварталi 2018 роцi було задоволення потреб 

клiєнтiв у кредитних коштах за умови забезпечення надiйностi й прибутковостi кредитних вкладень. При прийняттi рiшень про кредитування 



позичальникiв основна увага придiлялася оцiнцi їх кредитоспроможностi, аналiзу фiнансово-господарського стану, ефективностi бiзнес-
плану, перспективностi виробничої дiяльностi, наявностi стабiльних руху грошових коштiв на рахунках. У звiтному кварталi банк активно 
працював на мiжбанкiвському кредитному ринку з банками-контрагентами, а також з Нацiональним банком України в частинi придбання 

депозитних сертифiкатiв, станом на 01.07.2018 року їх обсяг становив 8 013 тис. грн (з урахуванням нарахованих процентiв). Полiкомбанк є 
акцiонером ряду пiдприємств, зокрема, ПрАТ «Завод металоконструкцiй та металооснастки», ПрАТ «Чексiл», ПАТ «Полiграфiчно-

видавничий комплекс «Десна». В структурi пасивiв банку найбiльшу питому вагу (56,6%) займають кошти клiєнтiв. Їх розмiр станом на 
01.07.2018 р. становив 343 329 тис. грн. На кiнець 2 кварталу 2018 року мережа Полiкомбанку складалася з 25 банкiвських вiддiлень, що 

розташованi в Чернiговi, Чернiгiвськiй областi, Києвi та Днiпрi. За операцiями, що здiйснювались банком у 2 кварталi 2018 року, отримано 
загальний позитивний результат – станом на 01.07.2018 р. прибуток склав 147,8 тис. грн. Протягом звiтного перiоду припинення окремих 
видiв банкiвських операцiй не було. Полiкомбанк не є банком з iноземним капiталом. Власники iстотної участi Полiкомбанку станом на 
кiнець дня 30 червня 2018 року: № з/п Найменування юридичної особи, прiзвище, iм’я, по-батьковi фiзичної особи Частка в статутному 

капiталi банку (пряма участь), % Частка в статутному капiталi банку (опосередкована участь), % Загальна частка участi в статутному капiталi 
банку, % 1 Приватне акцiонерне товариство «Елiта» 24,4934 0,0000 24,4934 2 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Статум Рос» 
17,8500 0,0000 17,8500 3 Тарасовець Юрiй Миколайович 23,0916 24,4934 47,5850 4 Тарасовець Олександр Миколайович 0,8878 22,8038 

23,6916 5 Тарасовець Микола Павлович 0,2399 0,0698 0,3097 Частка керiвництва в статутному капiталi банку становить 24,2802%. 

2 

Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть У II кварталi 2018 року свiтова економiка продовжувала 
зростати стiйкими темпами, незважаючи на високi геополiтичнi й геоекономiчнi ризики. Значний свiтовий попит пiдтримав високi цiни на 
сировиннi товари. Водночас дедалi жорсткiша монетарна полiтика в США створювала ризики вiдпливу капiталу з країн, якi розвиваються, 
що загрожує й фiнансовiй стабiльностi в Українi. Для України головними геополiтичними ризиками є двозначнi кроки окремих країн ЄС. 

Серед них пiдтримка посадовцями ФРН побудови газопроводу «Пiвнiчний потiк-2», пропозицiї окремих полiтикiв Нiмеччини та Iталiї 
обмежити чи скасувати санкцiї проти росiйського бiзнесу, а також спроби Угорщини блокувати переговори України з ЄС та НАТО через 

новий закон про освiту. Конфлiкт на сходi України залишається неврегульованим. На темпи зростання економiки України суттєво впливають 
й iнституцiйнi проблеми такi, як корупцiя та слабкий захист прав кредиторiв i iнвесторiв. У середньостроковiй перспективi однiєю з 
найгострiших проблем для економiки є високий рiвень трудової мiграцiї, що створює значний тиск на ринок працi, а також потреба в 

рефiнансуваннi зовнiшнiх боргiв у 2018 – 2020 роках. Iндекс споживчих цiн (iндекс iнфляцiї) у червнi 2018 р. становив 104,4% (до грудня 
попереднього року). У сiчнi – червнi 2018 р. iндекс сiльськогосподарської продукцiї порiвняно iз сiчнем – червнем 2017 р. становив 112%. 

Iндекс промислової продукцiї у сiчнi – травнi 2018 р. становив 102,6%, iндекс будiвельної продукцiї – 101,8%. У сiчнi – квiтнi 2018 р. експорт 
товарiв становив 15 456,9 млн дол. США або 112,8% порiвняно iз сiчнем – квiтнем 2017 р., iмпорт – 16 879,8 млн дол. або 115,1%. Негативне 

сальдо склало 1 422,9 млн дол. США (у сiчнi – квiтнi 2017 р. також негативне – 968,6 млн дол.). У сiчнi – травнi 2018 р. оборот роздрiбної 
торгiвлi порiвняно iз сiчнем – травнем 2017 р. у порiвнянних цiнах зрiс на 5,7% та склав 254,9 млрд грн. Iндекс реальної заробiтної плати в 
сiчнi–травнi 2018 р. порiвняно з вiдповiдним перiодом 2017 р. становив 111,8%. Заборгованiсть з виплати заробiтної плати на 1 червня 2018 

р. становила 2561 млн грн, з початку року збiльшилась на 8,1%. Сприятливi макроекономiчнi тенденцiї забезпечили стабiльну роботу 
банкiвського сектору України у II кварталi 2018 року. Зростання процентних ставок за гривневими кредитами бiзнесу у II кварталi 2018 року 
вiдображало головним чином посилення попиту на кредитнi ресурси. Продовжило зростати роздрiбне кредитування. Зростання конкуренцiї 

банкiв за корпоративних клiєнтiв зумовило пiдвищення процентних ставок за депозитами в гривнi для корпорацiй, тодi як за депозитами 
населення ставки залишилася практично на рiвнi попереднього кварталу, що є результатом стiйкого припливу коштiв вiд населення. Станом 

на 1 червня 2018 року банкiвську лiцензiю Нацiонального банку України на здiйснення банкiвської дiяльностi мали 82 банки України. 
Доходи банкiв України за сiчень – травень 2018 року порiвняно з вiдповiдним перiодом 2017 року збiльшилися на 5,9% – до 78,3 млрд грн, 
витрати були меншими на 2,4% та становили 65,5 млрд грн. Прибуток по системi банкiв станом на 1 червня 2018 року становив 12,8 млрд 

грн. За даними НБУ станом на 1 червня 2018 року розмiр активiв банкiв становив 1 312 млрд грн. Обсяг наданих кредитiв – 1 064 млрд грн, з 
них кредити, наданi суб’єктам господарювання, становили 883 млрд грн. Станом на 1 червня 2018 року обсяг коштiв клiєнтiв становив 891,8 
млрд грн (77% вiд загальної суми зобов’язань), з них 475,7 млрд грн – кошти фiзичних осiб. Розмiр регулятивного капiталу банкiв станом на 

1 липня 2018 року становив 120,4 млрд грн порiвняно з 115,82 млрд грн станом на 1 сiчня 2018 року. В 2 кварталi 2018 року головними 
прiоритетами в роботi Полiкомбанку залишались своєчаснiсть проведення клiєнтських платежiв, безумовне виконання зобов’язань перед 

вкладниками банку, максимально можлива кредитна пiдтримка мiсцевих виробникiв. Станом на 1 липня 2018 року обсяг залучених 
Полiкомбанком коштiв клiєнтiв становив 343,3 млн грн, що становить 96,6% вiд загальної суми зобов’язань банку. Обсяг кредитiв, наданих 
клiєнтам, на кiнець звiтного перiоду становив 402,9 млн грн. Полiтика щодо фiнансування дiяльностi банку протягом 2 кварталу 2018 року 

визначалася запланованими показниками, затвердженими стратегiчним планом дiяльностi Полiкомбанку. Протягом звiтного перiоду 
нормативи достатностi капiталу та лiквiдностi суворо контролювалися та не перевищували граничнi значення, встановленi НБУ. На 

01.07.2018 р. значення регулятивного капiталу становило 205,2 млн грн, розмiр статутного капiталу складав 200 млн грн, загальна сума 
власного капiталу – 251,2 млн грн. Для збереження достатнього рiвня лiквiдностi банк адекватно коригує плани щодо активно-пасивних 

операцiй, здiйснюючи реструктуризацiю вимог та зобов'язань в розрiзi строкiв погашення, в разi потреби застосовує лiмiти на проведення 
активних операцiй; здiйснює прогноз щодо залишкiв розмiщених та залучених коштiв. Вiдповiдно до Статуту Полiкомбанку акцiонери – 

власники привiлейованих iменних акцiй мають право на отримання дивiдендiв у розмiрi 0,10 грн на одну акцiю один раз на рiк. Дивiденди 
акцiонерам – власникам простих iменних акцiй виплачуються в разi прийняття вiдповiдного рiшення загальними зборами акцiонерiв. 

Ресурси, не визнанi у звiтi про фiнансовий стан вiдповiдно до МСФЗ, вiдсутнi. Банк усвiдомлює, що на процес вирiшення поставлених 
завдань впливають фактори зовнiшнього та внутрiшнього середовища, якi будуть стримувати або стимулювати його подальший розвиток. 

Банк вважає за доцiльне окреслити коло таких найбiльш впливових зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв. Основними чинниками, що впливають 
на фiнансовi результати дiяльностi, є такi фактори зовнiшнього середовища: - темпи росту ВВП; - iнфляцiйнi процеси; - монетарна полiтика 

НБУ; - тенденцiї на свiтових ринках; - обсяг та структура зовнiшнього та внутрiшнього боргу, якiсть його обслуговування; - рiвень грошових 
доходiв населення, величина та динамiка заборгованостi по виплатi заробiтної плати, пенсiй; - платiжна дисциплiна; - законодавча база (в т.ч. 

податкове законодавство та законодавство, що регулює банкiвську дiяльнiсть), її стабiльнiсть i прозорiсть; - кредитоспроможнiсть та 
платоспроможнiсть клiєнтiв банку та партнерiв; - ступiнь розвитку фондового ринку; - iнвестицiї та приватизацiйнi процеси; - розвиненiсть 

вiдносин з iнститутами держави та суспiльства; - тенденцiї розвитку банкiвської системи, ступiнь розвитку жорстокої конкуренцiї в центрi та 
регiонах; - воєннi дiї в країнi. Внутрiшнi фактори, що впливають на дiяльнiсть банку: - рiвень професiйних знань, вмiнь та навичок 

персоналу; - технологiчна ефективнiсть; - гнучкiсть системи управлiння банком та її адекватнiсть завданням, якi стоять перед банком; - 
конкурентоспроможнiсть банку в рiзних сегментах ринку; - рiвень кредитного ризику по операцiях з клiєнтами; - структура, строковiсть, 

стабiльнiсть та вартiсть ресурсiв; - рiвень розвитку iнформацiйної системи банку, її спроможнiсть забезпечувати пiдтримку прийняття 
управлiнських рiшень своєчасною та адекватною iнформацiєю; - розвиненiсть вiдносин з клiєнтами, спектр послуг i продуктовий ряд банку, 

якiсть i вартiсть банкiвських продуктiв. 
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Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
(далi – МСФЗ), якi спрямованi на розкриття достовiрної та прозорої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, прогнозування фiнансового аналiзу 

результатiв дiяльностi, а також органiзацiю системи управлiння ризиками. Фiнансова звiтнiсть складається на основi даних бухгалтерського 
облiку та включає суттєву, своєчасну та достовiрну iнформацiю, яка сприяє прийняттю правильних економiчних рiшень шляхом оцiнки 

минулих, теперiшнiх та майбутнiх подiй. Порядок складання та подання фiнансової звiтностi наведено в Iнструкцiї про порядок складання та 
оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженiй Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. 

№373 зi змiнами та доповненнями. Банк складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до вимог МСФЗ, прикладом для розкриття банками 
iнформацiї у примiтках до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до вимог МСФЗ є Методичнi рекомендацiї щодо порядку складання 
примiток до фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженi Постановою Правлiння НБУ вiд № 965 вiд 29.12.2015 р. Протягом звiтного 

кварталу та пiд час складання фiнансової звiтностi банк використовував всi новi та переглянутi стандарти i тлумачення, що були випущенi 
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, лише за умови вiдображення нових та змiнених вимог МСФЗ у нормативно-
правових актах Нацiонального банку України. У липнi 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi 

iнструменти», яка вiдображає результати всiх етапiв проекту за фiнансовими iнструментами i замiнює МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: 
визнання та оцiнка» i всi попереднi редакцiї та є обов’язковою до застосування з 01 сiчня 2018 року. Банк застосував новi вимоги щодо 

класифiкацiї та оцiнки фiнансових iнструментiв, знецiнення, визначив бiзнес-моделi управлiння фiнансовими активами та оцiнив очiкуванi 
кредитнi збитки. Банк визначив рiзницю мiж попередньою балансовою вартiстю фiнансових iнструментiв за МСФЗ 39 та новою балансовою 
вартiстю, визначеною у зв’язку iз застосування МСФЗ 9, та вiдобразив результат перерахунку за рахунок вхiдного сальдо на 01 сiчня 2018 

року по рахунку 5030 «Нерозподiленi прибутки минулих подiй». В результатi вiдбулося зменшення власного капiталу банку на 4 930 
тис.грн., що вiдображено у Промiжному скороченому звiтi про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал) за 2 квартал 2018 року. 

Функцiональною валютою, у якiй ведеться бухгалтерський облiк банку, є грошова одиниця України – гривня. Бухгалтерський облiк операцiй 
здiйснюється у валютi операцiї. Вiдображення активiв та зобов’язань, доходiв та витрат вiд операцiй з iноземними валютами у звiтностi 

здiйснюється у гривневому еквiвалентi за офiцiйними курсами НБУ щодо iноземних валют на дату вiдображення в облiку. Звiт складено у 
тисячах гривень. Промiжна скорочена звiтнiсть вiдповiдає вимогам МСБО 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть». 
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Примiтка 4. Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 4.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод 
(кiнець дня 30.06.2018 р.) Попереднiй перiод (кiнець дня 31.12.2017 р.) 1 2 3 4 1 Готiвковi кошти 42 516 31 968 2 Кошти в Нацiональному 

банку України (крiм обов'язкових резервiв) 6 096 7 253 3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках 23 270 16 664 3.1 
України 8 2 607 3.2 iнших країн 23 262 14 057 4 Борговi цiннi папери, емiтованi Нацiональним банком України 8 013 37 180 5 Резерв за 

коштами, розмiщеними на коррахунках (762) (164) 6 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 79 133 92 901 Рядок 6 Таблицi 4.1 вiдповiдає 
рядку «Грошовi кошти та їх еквiваленти» промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс). Протягом 2 кварталу 2018 року 

негрошових iнвестицiйних та фiнансових операцiй не вiдбувалося. 
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Примiтка 5. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 5.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод 
(кiнець дня 30.06.2018 р.) Попереднiй перiод (кiнець дня 31.12.2017 р.) 1 2 3 4 1 Кредити, наданi юридичним особам 428 254 348 803 2 

Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям 11 821 7 110 3 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 4 768 4 556 4 Резерв пiд 
знецiнення кредитiв (41 946) (32 543) 5 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 402 897 327 926 Рядок 5 Таблицi 5.1 вiдповiдає рядку «Кредити 

та заборгованiсть клiєнтiв» промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс). На кiнець дня 30 червня 2018 р. загальна сума 
кредитного портфеля становила 444 843 тис. грн., з якої 98,9 % - це кредити, наданi юридичним особам, та 1,1 % - кредити, наданi фiзичним 

особам. В складi кредитного портфеля сума нарахованих доходiв без урахування дисконту – 44 160 тис. грн. Частка кредитiв, наданих 
фiзичним особам-пiдприємцям, становить 2,7 % вiд загального обсягу кредитного портфеля. До складу кредитiв, наданих фiзичним особам-

пiдприємцям, вiднесено суму заборгованостi СПД та ФОП (суб’єкти пiдприємницької дiяльностi та фiзичнi особи – пiдприємцi). Таблиця 5.2. 
Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за звiтний перiод (тис.грн.) Рядок Рух резервiв Кредити, наданi юридичним особам 

Кредити, наданi фiзичним особам – пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 6 1 Залишок станом 
на початок перiоду (30 966) - (1 577) (32 543) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (7 759) (777) (867) (9 403) 3 

Залишок станом на кiнець перiоду (38 725) (777) (2 444) (41 946) Графа 6 рядка 3 таблицi 5.2 вiдповiдає рядку 4 «Резерв пiд знецiнення 
кредитiв» таблицi 5.1. Списання кредитiв без попереднього формування резервiв не здiйснювалось. Повернення ранiше списаних кредитiв не 

вiдбувалось. Формування резервiв здiйснюється за активами, якщо балансова вартiсть активiв (наданих кредитiв) перевищує оцiнену суму 
очiкуваного вiдшкодування, тобто визнається зменшення їх корисностi. Зменшення корисностi в бухгалтерському облiку вiдображається 
шляхом формування спецiальних резервiв за рахунок витрат банку. Оцiночне визначення суми очiкуваного вiдшкодування базується на 

професiйнiй оцiнцi фiнансового стану позичальника, на його кредитнiй iсторiї, оцiнцi застави та iнших критерiїв. Таблиця 5.3. Аналiз змiни 
резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за попереднiй перiод (станом на кiнець дня 31.12.2017 р.) (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Кредити, 
наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 5 6 1 Залишок станом на початок перiоду (22 

131) (916) (23 047) 2 (Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду (8 835) (661) (9 496) 3 Залишок станом на кiнець 
перiоду (30 966) (1 577) (32 543) Таблиця 5.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi (тис. грн.) Рядок Вид економiчної 

дiяльностi Звiтний перiод (кiнець дня 30.06.2018 р.) Попереднiй перiод (кiнець дня 31.12.2017 р.) сума % сума % 1 2 3 4 5 6 1 Операцiї з 
нерухомим майном, оренда, iнжинiринг та надання послуг 97 323 21,9 77 768 21,6 2 Торгiвля, ремонт автомобiлiв, побутових виробiв та 

предметiв особистого вжитку 71 103 16,0 80 794 22,4 3 Сiльське господарство, мисливство, лiсове господарство 151 046 34,0 66 003 18,3 4 
Виробництво 100 238 22,5 102 978 28,6 5 Фiзичнi особи 4 768 1,1 4 556 1,3 6 Iншi 20 365 4,5 28 370 7,8 7 Усього кредитiв та заборгованостi 
клiєнтiв без резервiв 444 843 100 % 360 469 100% На кiнець 2 кварталу 2018 р. кредити юридичним особам становлять 98,9 %. Станом на 

кiнець дня 30.06.2018 р. обсяги кредитних вкладень, якi сконцентрованi в виробництвi та сiльському господарствi становили 56,5 %. Таблиця 
5.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам 

Кредити, наданi фiзичним особам – пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 6 1 Незабезпеченi 
кредити 7 772 - 1 050 8 822 2 Кредити, забезпеченi 420 482 11 821 3 718 436 021 2.1 грошовими коштами 803 - 387 1 190 2.2 нерухомим 

майном 226 529 10 278 3 192 239 999 2.2.1 у т. ч. житлового призначення 3 968 3 491 3 192 10 651 2.3 гарантiями i поручительствами 51 - - 51 
2.4 iншими активами 193 099 1 543 139 194 781 3 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 428 254 11 821 4 768 444 843 

Таблиця 5.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за попереднiй перiод (станом на кiнець дня 31.12.2017 р.) (тис. грн.) Рядок 
Назва статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам – пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на 

поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 6 1 Незабезпеченi кредити 7 467 - 505 7 972 2 Кредити, забезпеченi 341 336 7 110 4 051 352 497 2.1 
грошовими коштами 947 - 120 1 067 2.2 нерухомим майном 224 707 7 070 3 602 235 379 2.2.1 у т. ч. житлового призначення 4 841 3 031 3 602 

11 474 2.3 гарантiями i поручительствами 143 - 329 472 2.4 iншими активами 115 539 40 - 115 579 3 Усього кредитiв та заборгованостi 
клiєнтiв без резервiв 348 803 7 110 4 556 360 469 Таблиця 5.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Назва 
статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi 



потреби Усього 1 2 3 4 5 6 1 Непростроченi та не знецiненi 118 138 7 912 1 746 127 796 1.1 кредити середнiм компанiям 18 534 - - 18 534 1.2 
кредити малим компанiям 99 604 7 912 - 107 516 1.3 iншi кредити фiзичним особам - - 1 746 1 746 2 Простроченi, але не знецiненi iз 

затримкою платежу до 31 дня 33 - - 33 3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 72 581 - 1 508 74 089 3.1 iз затримкою 
платежу до 31 дня 152 - 10 162 3.2 iз затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 298 - 20 318 3.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 11 443 - 29 
11 472 3.4 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 15 699 - 61 15 760 3.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 44 989 - 1 388 
46 377 4 Iншi кредити 237 502 3 909 1 514 242 925 5 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 428 254 11 821 4 768 444 843 6 Резерв пiд 

знецiнення за кредитами (38 725) (777) (2 444) (41 946) 7 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 389 529 11 044 2 324 402 897 Таблиця 5.8. 
Аналiз кредитної якостi кредитiв за попереднiй перiод (станом на кiнець дня 31.12.2017 р.) (тис. грн.) Рядок Назва статтi Кредити, наданi 

юридичним особам Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 6 
1 Непростроченi та не знецiненi 116 990 7 110 1 973 126 073 1.1 кредити середнiм компанiям 64 417 - - 64 417 1.2 кредити малим компанiям 
52 573 7 110 - 59 683 1.3 iншi кредити фiзичним особам - - 1 973 1 973 2 Простроченi, але не знецiненi iз затримкою платежу до 31 дня 75 - - 
75 3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi 137 341 - 1 450 138 791 3.1 iз затримкою платежу до 31 дня 1 939 - 10 1 949 3.2 iз 
затримкою платежу вiд 32 до 92 днiв 305 - 22 327 3.3 iз затримкою платежу вiд 93 до 183 днiв 555 - 29 584 3.4 iз затримкою платежу вiд 184 

до 365 (366) днiв 908 - 59 967 1 2 3 4 5 6 3.5 iз затримкою платежу бiльше нiж 366 (367) днiв 133 634 - 1 330 134 964 4 Iншi кредити 94 397 - 1 
133 95 530 5 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 348 803 7 110 4 556 360 469 6 Резерв пiд знецiнення за кредитами (30 966) - (1 
577) (32 543) 7 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 317 837 7 110 2 979 327 926 Таблиця 5.9. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на 
звiтну дату (тис. грн.) Рядок Назва статтi Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення 

Вплив застави 1 2 3 4 5 = 3 - 4 1 Кредити, наданi юридичним особам 389 528 750 011 (360 483) 2 Кредити, наданi фiзичним особам - 
пiдприємцям 11 045 21 351 (10 306) 3 Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 2 324 7 760 (5 436) 4 Усього кредитiв 402 897 779 
122 (376 225) У 2 кварталi 2018 р. фiнансовi та нефiнансовi активи шляхом звернення стягнення на предмет застави Банком не придбавалися. 

Таблиця 5.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту за попереднiй перiод (станом на кiнець дня 31.12.2017 р.) (тис. грн.) Рядок Назва 
статтi Балансова вартiсть кредитiв Очiкуванi грошовi потоки вiд реалiзацiї заставленого забезпечення Вплив застави 1 2 3 4 5 = 3 - 4 1 

Кредити, наданi юридичним особам 317 837 573 029 (255 192) 2 Кредити, наданi фiзичним особам - пiдприємцям 7 109 20 027 (12 918) 3 
Кредити, наданi фiзичним особам на поточнi потреби 2 980 7 091 (4 111) 4 Усього кредитiв 327 926 600 147 (272 221) 
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Примiтка 6. Iнвестицiйна нерухомiсть Таблиця 6.1. Iнвестицiйна нерухомiсть, оцiнена за методом справедливої вартостi (тис. грн.) Рядок 
Назва статтi Звiтний перiод (кiнець дня 30.06.2018 р.) Попереднiй перiод (кiнець дня 31.12.2017 р.) 1 2 3 4 1 Справедлива вартiсть 

iнвестицiйної нерухомостi на початок перiоду 26 999 19 820 2 Переведення з категорiї будiвель, що зайнятi власником 29 991 1 137 3 
Прибутки вiд переоцiнки до справедливої вартостi - 6 042 4 Справедлива вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на кiнець перiоду 56 990 
26 999 Рядок 4 таблицi 6.1 вiдповiдає рядку «Iнвестицiйна нерухомiсть» промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс). Банк не 
класифiкує й не облiковує як iнвестицiйну нерухомiсть, частини нерухомостi, утримуванi за договором про операцiйну оренду. Справедлива 
вартiсть iнвестицiйної нерухомостi повною мiрою базується на оцiнцi незалежного оцiнювача – ПрАТ „Антал-Експерт” який має вiдповiдну 
професiйну квалiфiкацiю (сертифiкат суб’єкта оцiночної дiяльностi Фонду державного майна України на проведення незалежної оцiнки вiд 

24.03.2017 р. № 248) i досвiд оцiнки аналогiчних об’єктiв на територiї України. Визначення ринкової вартостi об’єктiв нерухомостi проведено 
оцiнювачем iз застосуванням порiвняльного методичного пiдходу. Амортизацiя та зменшення корисностi iнвестицiйної нерухомостi не 

визнаються. Таблиця 6.2. Суми, що визнанi у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (тис. грн.) Рядок Суми доходiв i витрат 
Звiтний перiод (кiнець дня 30.06.2018 р.) Попереднiй перiод (кiнець дня 31.12.2017 р.) 1 2 3 4 1 Дохiд вiд оренди iнвестицiйної нерухомостi 

156 261 2 Прямi операцiйнi витрати (витрати на опалення) вiд iнвестицiйної нерухомостi, що генерує дохiд вiд оренди 35 56 
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Примiтка 7. Основнi засоби та нематерiальнi активи Таблиця 7.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи (тис. грн.) Рядок Назва статтi 
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) Iншi основнi 

засоби Iншi необоротнi матерiальнi активи Незавершенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та нематерiальнi активи Нематерiальнi активи 
Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Балансова вартiсть на початок попереднього перiоду (станом на 01.01.2017 р.) 96 788 2 509 383 686 13 299 17 
258 100 953 1.1 первiсна (переоцiнена) вартiсть 96 983 8 909 1 513 1 939 227 2 413 17 2 001 114 002 1.2 знос на початок попереднього перiоду 

(195) (6 400) (1 130) (1 253) (214) (2 114) - (1 743) (13 049) 2 Надходження - 199 - 395 10 224 - 130 958 3 Капiтальнi iнвестицiї на добудову 
основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 39 70 - 2 - 36 947 38 1 132 4 Вибуття (1 137) (1) - - - (52) (76) - (1 266) 4.1 первiсної 

вартостi (1 144) (322) (102) (8) (7) (101) (76) (40) (1 800) 4.2 зносу 7 321 102 8 7 49 - 40 534 5 Амортизацiйнi вiдрахування (2 093) (696) (139) 
(277) (5) (240) - (115) (3 565) 6 Переоцiнка (7 279) - - - - - - - (7 279) 6.1 первiсної вартостi (8 720) - - - - - - - (8 720) 6.2 зносу 1 441 - - - - - - - 1 
441 7 Балансова вартiсть на кiнець попереднього перiоду (на початок звiтного перiоду станом на 01.01.2018 р.) 86 318 2 081 244 806 18 267 

888 311 90 933 7.1 первiсна (переоцiнена) вартiсть 87 158 8 856 1 411 2 328 230 2 572 888 2 129 105 572 7.2 знос на кiнець попереднього 
перiоду (на початок звiтного перiоду) (840) (6 775) (1 167) (1 522) (212) (2 305) - (1 818) (14 639) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 Надходження - 135 - 
142 - 67 3 646 76 4 066 9 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 7 44 - 2 - - - 29 82 10 

Вибуття - - - - - (3) (300) - (303) 10.1 первiсної вартостi - (36) - (6) - (15) (300) (11) (368) 10.2 зносу - 36 - 6 - 12 - 11 65 11 Амортизацiйнi 
вiдрахування (1 024) (400) (69) (163) (7) (74) - (69) (1 806) 12 Переоцiнка (4 387) - - - - - - - (4 387) 12.1 первiсної вартостi (4 766) - - - - - - - (4 

766) 12.2 зносу 379 - - - - - - - 379 13 Iнше (переведення до категорiї iнвестицiйної нерухомостi) (29 991) - - - - - - - (29 991) 14 Балансова 
вартiсть на кiнець звiтного перiоду (станом на кiнець дня 30.06.2018 р.) 50 923 1 860 175 787 11 257 4 234 347 58 594 14.1 первiсна 

(переоцiнена) вартiсть 52 408 8 999 1 411 2 466 230 2 624 4 234 2 223 74 595 14.2 знос на кiнець звiтного перiоду (1 485) (7 139) (1 236) (1 679) 
(219) (2 367) - (1 876) (16 001) Графа 11 рядка 14 таблицi 7.1 вiдповiдає рядку «Основнi засоби та нематерiальнi активи» промiжного 

скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс). Графа 11 рядка 12 таблицi 7.1 вiдповiдає графi 3 рядка 3 «Переоцiнка основних засобiв та 
нематерiальних активiв» таблицi 12.1. Графа 11 рядка 13 таблицi 7.1 вiдповiдає графi 3 рядка 2 «Переведення з категорiї будiвель, що зайнятi 

власником» таблицi 6.1. Станом на кiнець дня 30.06.2018 р. в банку немає основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством 
обмеження щодо володiння, користування та розпорядження. Основнi засоби, оформленi у заставу, станом на кiнець дня 30 червня 2018 року 

складають 742 тис.грн. Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо) станом на кiнець дня 
30.06.2018 р. вiдсутнi. Вилучених з експлуатацiї на продаж основних засобiв немає. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних 

засобiв станом на кiнець дня 30 червня 2018 року становить 10 369 тис.грн. Нематерiальних активiв, щодо яких є обмеження права власностi 
немає. Нематерiальнi активи протягом звiтного кварталу не створювалися. 
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Примiтка 8. Iншi активи Таблиця 8.1. Iншi активи (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод (кiнець дня 30.06.2018 р.) Попереднiй перiод 
(кiнець дня 31.12.2017 р.) 1 2 3 4 1 Дебiторська заборгованiсть за операцiями з платiжними картками 2 269 2 192 2 Iншi фiнансовi активи, у 

т.ч. 8 278 7 941 2.1 Страховий фонд для здiйснення операцiй в ПРОСТIР 100 100 2.2 Iншi нарахованi доходи за РКО та послуги банку 176 106 
2.3 Дебiторська заборгованiсть за грошовими переказами 712 - 2.4 Прострочена дебiторська заборгованiсть за операцiями з банками, що 

лiквiдуються 7244 7 735 2.5 Iнша дебiторська заборгованiсть 46 - 3 Дебiторська заборгованiсть з придбання активiв 2 45 4 Передоплата за 



послуги 781 523 5 Майно, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя 537 537 6 Iншi активи, у т.ч.: 2 197 2 433 6.1 ТМЦ 2 031 2 122 
6.2 Дебiторська заборгованiсть за податками та обов’язковими платежами (крiм податку на прибуток) 91 246 6.3 Дебiторська заборгованiсть 
за розрахунками з працiвниками 20 - 6.4 Iншi активи 55 65 7 Резерв пiд знецiнення iнших активiв (7 526) (7 869) 8 Усього iнших активiв за 

мiнусом резервiв 6 538 5 802 Рядок 8 таблицi 8.1 вiдповiдає рядку «Iншi активи» промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс). 
Таблиця 8.2. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення iнших активiв за звiтний перiод (тис.грн.) Рядок Рух резервiв Iншi фiнансовi активи 

Дебiторська заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку Усього 1 2 3 4 5 1 Залишок станом на початок перiоду (7 752) (117) (7 869) 2 
(Збiльшення)/зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 419 (76) 343 3 Залишок станом на кiнець перiоду (7 333) (193) (7 526) 

Графа 5 таблицi 8.2 вiдповiдає рядку 7 «Резерв пiд знецiнення iнших активiв» таблицi 8.1. Таблиця 8.3. Аналiз змiни резерву пiд знецiнення 
iнших активiв за попереднiй перiод (станом на кiнець дня 31.12.2017 р.) (тис.грн.) Рядок Рух резервiв Iншi фiнансовi активи Дебiторська 

заборгованiсть за господарською дiяльнiстю банку Усього 1 2 4 5 6 1 Залишок станом на початок перiоду (7 518) (155) (7 673) 2 
Зменшення/(збiльшення) резерву пiд знецiнення протягом перiоду (234) 38 (196) 3 Залишок станом на кiнець перiоду (7 752) (117) (7 869) 
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Примiтка 9. Кошти клiєнтiв Таблиця 9.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод (кiнець дня 30.06.2018 р.) Попереднiй 
перiод (кiнець дня 31.12.2017 р.) 1 2 3 4 1 Державнi та громадськi органiзацiї 10 714 11 608 1.1 поточнi рахунки 1 758 4 120 1.2 строковi 

кошти 8 956 7 488 2 Юридичнi особи 143 546 92 577 2.1 поточнi рахунки 66 366 69 364 2.2 строковi кошти 77 180 23 213 3 Фiзичнi особи 189 
069 220 744 3.1 поточнi рахунки 57 421 94 788 3.2 строковi кошти 131 648 125 956 4 Усього коштiв клiєнтiв 343 329 324 929 Рядок 4 таблицi 

9.1 вiдповiдає рядку «Кошти клiєнтiв» промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс). 
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Примiтка 10. Iншi зобов'язання Таблиця 10.1. Iншi зобов'язання (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод (кiнець дня 30.06.2018р.) 
Попереднiй перiод (кiнець дня 31.12.2017 р.) 1 2 3 4 1 Кредиторська заборгованiсть за цiнними паперами - 28 2 Кредиторська заборгованiсть 

за операцiями з платiжними картками 53 37 3 Дивiденди до сплати 4 3 4 Кредиторська заборгованiсть за операцiями з банками 38 13 5 
Кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами 281 156 6 Кредиторська заборгованiсть за зборами до Фонду гарантування вкладiв 
фiзичних осiб 212 390 1 2 3 4 7 Кредиторська заборгованiсть за податками та зборами, крiм податку на прибуток 386 388 8 Кредиторська 

заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 1 003 995 9 Доходи майбутнiх перiодiв 179 125 10 Iнша заборгованiсть 132 131 10.1 
Кредиторська заборгованiсть за отриманi послуги 99 100 10.2 Передоплата за послуги банку як депозитарної установи 28 31 10.3 Iншi 

фiнансовi зобов'язання 5 - 11 Усього iнших зобов’язань 2 288 2 266 Рядок 11 таблицi 10.1 вiдповiдає рядку «Iншi зобов’язання» промiжного 
скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс). 
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Примiтка 11. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) Таблиця 11.1. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) 
(тис.грн.) Рядок Назва статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Привiле-йованi акцiї Усього 1 2 3 4 5 6 1 Залишок на початок 

попереднього перiоду (станом на 01.01.2017р.) 12 030 120 078 222 120 300 2 Випуск нових акцiй (паїв) 2 470 24 700 - 24 700 3 Залишок на 
кiнець попереднього перiоду (залишок на початок звiтного перiоду 01.01.2018 р.) 14 500 144 778 222 145 000 4 Внески за акцiями (паями) 
нового випуску 5 500 55 000 - 55 000 5 Залишок на кiнець звiтного перiоду (станом на кiнець дня 30.06.2018 р.) 20 000 199 778 222 200 000 

Графа 6 рядка 3 та 5 таблицi 11.1 вiдповiдає рядку «Статутний капiтал» промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс). 
Протягом 2 кварталу 2018 року акцiй, об'явлених до випуску, не було. Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 

07.06.2018 р. було зареєстровано Звiт про результати розмiщення простих iменних акцiй Полiкомбанку. Глобальний сертифiкат простих 
iменних акцiй Полiкомбанку на суму 199.778.000,00 грн. за результатами останньої емiсiї акцiй було задепоновано Нацiональним 

депозитарiєм України 12.06.2018 р., одночасно вiдбулись вiдповiднi змiни в системi депозитарного облiку. Вiдповiдно до Свiдоцтв про 
реєстрацiю випускiв акцiй Полiкомбанку станом на 30.06.2018 р., всього випущено та повнiстю сплачено простих акцiй у кiлькостi 19 977 

800 шт., привiлейованих акцiй у кiлькостi 22 200 шт. Номiнальна вартiсть однiєї простої акцiї складає 10,00 грн., однiєї привiлейованої акцiї – 
10,00 грн. Вiдповiдно до Статуту банку: “6.2. Акцiонери Банку – власники простих iменних акцiй мають права на: а) участь в управлiннi 

Банком, а саме, брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто та через своїх представникiв, обиратись й бути обраними 
до Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Правлiння Банку; б) отримання дивiдендiв; в) отримання у разi лiквiдацiї Банку частини його майна 

або вартостi; г) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть Банку; ґ) вiльне розпорядження акцiями, що їм належать, вiдчуження 
належних їм акцiй без згоди iнших акцiонерiв та Банку; д) вихiд з Банку внаслiдок вiдчуження усiх належних йому акцiй у будь-який спосiб; 

е) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесi емiсiї Банком простих акцiй (крiм випадку прийняття 
загальними зборами рiшення про невикористання такого права). 6.3. Акцiонери Банку – власники привiлейованих iменних акцiй мають права 

на: а) обмежену участь в управлiннi Банком, а саме, брати участь у Загальних зборах акцiонерiв i голосувати особисто та через своїх 
представникiв тiльки з питань, передбачених п. 6.4 Статуту, обиратись й бути обраними до Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї та Правлiння 
Банку; б) отримання дивiдендiв у розмiрi 0,10 гривень (нуль грн. 10 коп.) на одну акцiю один раз на рiк; в) отримання у разi лiквiдацiї Банку 
лiквiдацiйної вартостi акцiй у розмiрi 10,00 гривень (десять грн. 00 коп.) на одну акцiю; г) отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть 
Банку; ґ) вiльне розпорядження акцiями, що їм належать, вiдчуження належних їм акцiй без згоди iнших акцiонерiв та Банку; д) вихiд з Банку 
внаслiдок вiдчуження усiх належних йому акцiй у будь-який спосiб; е) використання переважного права на придбання додатково випущених 
у процесi емiсiї Банком привiлейованих акцiй (крiм випадку прийняття загальними зборами рiшення про невикористання такого права). 6.4. 
Акцiонери Банку – власники привiлейованих акцiй мають право голосу пiд час вирiшення Загальними зборами акцiонерiв таких питань: а) 

припинення Банку, що передбачає конвертацiю привiлейованих акцiй у привiлейованi акцiї iншого класу, простi акцiї або iншi цiннi папери; 
б) внесення змiн до Статуту, що передбачають обмеження прав акцiонерiв - власникiв привiлейованих акцiй; в) внесення змiн до Статуту, що 
передбачають розмiщення привiлейованих акцiй нового класу, власники яких матимуть перевагу щодо черговостi отримання дивiдендiв чи 

виплат у разi лiквiдацiї Банку; г) зменшення статутного капiталу Банку.” Протягом 2 кварталу 2018 року випуску акцiй за умовами опцiонiв i 
контрактiв з продажу не вiдбувалось. 
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Примiтка 12. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого сукупного доходу) Таблиця 12.1. Рух резервiв переоцiнки (компонентiв iншого 
сукупного доходу) (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод (кiнець дня 30.06.2018 р.) Попереднiй перiод (кiнець дня 31.12.2017 р.) 1 2 3 4 
1 Залишок на початок року 34 533 41 450 2 Змiни результатiв переоцiнки iнвестицiй у iнструменти капiталу 66 (446) 3 Переоцiнка основних 

засобiв та нематерiальних активiв (4 387) (7 861) 3.1 змiни переоцiнки до справедливої вартостi (4 387) (7 279) 3.2 реалiзований результат 
переоцiнки, вiднесений на нерозподiлений прибуток - (582) 4 Податок на прибуток, пов'язаний iз: 1 043 1 390 4.1 змiною резерву переоцiнки 

iнвестицiй у iнструменти капiталу 253 80 4.2 змiною резерву переоцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв 790 1 310 5 Усього змiни 
щодо резервiв переоцiнки (iнший сукупний дохiд) за вирахуванням податку на прибуток (3 278) (6 917) 6 Залишок на кiнець року 31 255 34 

533 Рядок 2 графа 3 таблицi 12.1 вiдповiдає графi 4 рядка «Змiни результатiв переоцiнки iнвестицiй у iнструменти капiталу» промiжного 
скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). Рядок 3 графа 3 таблицi 12.1 вiдповiдає 

графi 4 рядка «Змiни результатiв переоцiнки основних засобiв та нематерiальних активiв» промiжного скороченого звiту про прибутки i 
збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). Рядок 4 графа 3 таблицi 12.1 вiдповiдає графi 4 рядка «Податок на 

прибуток, пов'язаний iз статтями iншого сукупного доходу, що не буде рекласифiкований у прибуток чи збиток» промiжного скороченого 



звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). Рядок 5 графа 3 таблицi 12.1 вiдповiдає графi 4 рядка 
«Iнший сукупний дохiд/(збиток), що не буде рекласифiкований у прибуток чи збиток пiсля оподаткування» промiжного скороченого звiту 

про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). Рядок 6 таблицi 12.1 вiдповiдає рядку «Резерви переоцiнки» 
промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс). 
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Примiтка 13. Процентнi доходи та витрати Таблиця 13.1. Процентнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод 
Попереднiй перiод за поточний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал попереднього року наростаючим 

пiдсумком з початку попереднього року 1 2 3 4 5 6 ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 16 017 29 100 10 914 22 065 2 
Депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України 191 1 204 824 1 215 3 Кошти в iнших банках 12 78 49 78 4 Кореспондентськi рахунки в 
iнших банках 1 5 2 2 5 Усього процентних доходiв 16 221 30 387 11 789 23 360 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ 6 Строковi кошти юридичних осiб (2 

141) (3 485) (1 295) (2 869) 7 Строковi кошти фiзичних осiб (3 144) (6 205) (4 093) (8 212) 8 Строковi кошти iнших банкiв (10) (10) - (2) 9 
Поточнi рахунки (1 112) (2 268) (1 871) (3 573) 10 Iншi - - (1) (2) 11 Усього процентних витрат (6 407) (11 968) (7 260) (14 658) 12 Чистий 
процентний дохiд/(витрати) 9 814 18 419 4 529 8 702 Рядок 5 таблицi 13.1 вiдповiдає рядку «Процентнi доходи» промiжного скороченого 
звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). Рядок 11 таблицi 13.1 вiдповiдає рядку «Процентнi 
витрати» промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). Рядок 12 таблицi 
13.1 вiдповiдає рядку «Чистий процентний дохiд/(Чистi процентнi витрати)» промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший 

сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). 
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Примiтка 14. Комiсiйнi доходи та витрати Таблиця 14.1. Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод 
Попереднiй перiод за поточний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал попереднього року наростаючим 

пiдсумком з початку попереднього року 1 2 3 4 5 6 КОМIСIЙНI ДОХОДИ 1 Розрахунково-касовi операцiї 5 205 10 392 4 564 8 722 2 Операцiї 
з цiнними паперами 19 39 - 2 3 Гарантiї наданi 23 24 6 30 4 Усього комiсiйних доходiв 5 247 10 455 4 570 8 754 1 2 3 4 5 6 КОМIСIЙНI 

ВИТРАТИ 5 Розрахунково-касовi операцiї (247) (440) (190) (375) 6 Iншi (4) (8) - - 7 Усього комiсiйних витрат (251) (448) (190) (375) 8 Чистий 
комiсiйний дохiд/(витрати) 4 996 10 007 4 380 8 379 Рядок 4 таблицi 14.1 вiдповiдає рядку «Комiсiйнi доходи» промiжного скороченого звiту 
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). Рядок 7 таблицi 14.1 вiдповiдає рядку «Комiсiйнi витрати» 

промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). 
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Примiтка 15. Iншi операцiйнi доходи Таблиця 15.1. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод за 
поточний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за вiдповiдний квартал попереднього року наростаючим пiдсумком з початку 

попереднього року 1 2 3 4 5 6 1 Дохiд вiд надання в оренду iнвестицiйної нерухомостi 78 156 55 110 2 Дохiд вiд операцiйного лiзингу 
(оренди) 208 417 204 407 3 Дохiд вiд суборенди - 7 138 263 4 Iншi 184 363 101 319 4.1 Штрафи, пенi, отриманi банком 11 72 1 2 4.2 Iншi 
операцiйнi доходи 71 132 40 101 4.3 Iншi доходи 102 159 60 216 5 Дохiд вiд вибуття основних засобiв та нематерiальних активiв - - - 5 6 

Усього операцiйних доходiв 470 943 498 1 104 Рядок 6 таблицi 15.1 вiдповiдає рядку «Iншi операцiйнi доходи» промiжного скороченого звiту 
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). 
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Примiтка 16. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати Таблиця 16.1. Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати (тис. грн.) Рядок Назва 
статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод за поточний квартал наростаючим пiдсумком з початку року за поточний квартал наростаючим 

пiдсумком з початку року 1 2 3 4 5 6 1 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi 
експлуатацiйнi послуги (1 537) (2 890) (1 354) (2 572) 2 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (818) (1 196) (740) (1 540) 3 Професiйнi 

послуги (514) (549) (80) (116) 4 Витрати на маркетинг та рекламу (13) (32) (14) (24) 5 Витрати iз страхування (1) (11) (1) (9) 6 Сплата iнших 
податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток (357) (708) (513) (853) 7 Витрати на охорону (1 621) (3 144) (1 263) (2 123) 8 Витрати 
на комунальнi послуги (877) (2 011) (703) (1 850) 9 Iншi (158) (313) (207) (378) 10 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат (5 
896) (10 854) (4 875) (9 465) Рядок 10 таблицi 16.1 вiдповiдає рядку «Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати» промiжного скороченого 

звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). 
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Примiтка 17. Витрати на податок на прибуток Таблиця 17.1. Витрати на сплату податку на прибуток (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний 
перiод (кiнець дня 30.06.2018 р.) Попереднiй перiод (кiнець дня 30.06.2017 р.) 1 2 3 4 1 Поточний податок на прибуток (96) (46) 2 Змiна 

вiдстроченого податку на прибуток (375) - 3 Усього витрати податку на прибуток (471) (46) Рядок 1 i 3 таблицi 17.1 вiдповiдає рядку 
«Витрати на податок на прибуток» промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi 

результати). Таблиця 17.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) (тис. грн.) Рядок Назва 
статтi Звiтний перiод (кiнець дня 30.06.2018 р.) Попереднiй перiод (кiнець дня 30.06.2017 р.) 1 2 3 4 1 Прибуток до оподаткування 619 203 2 

Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (111) (36) КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ 
(ЗБИТКУ) 3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському 
облiку (амортизацiйнi вiдрахування за даними фiнансового облiку, залишкова вартiсть списаних необоротних активiв у бухгалтерському 

облiку) (313) (314) 4 Витрати, якi включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але не визнаються в 
бухгалтерському облiку (амортизацiя для цiлей оподаткування, залишкова вартiсть списаних необоротних активiв у податковому облiку) 262 

246 5 Поточнi податковi вiдрахування 66 58 6 Iншi коригування (змiна вiдстроченого податку на прибуток) (375) - 7 Витрати на податок на 
прибуток (471) (46) Таблиця 17.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових 
зобов'язань за звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ збитках Визнанi у власному 

капiталi Залишок на кiнець перiоду 1 2 3 4 5 6 1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та 
перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 57 483 (2 086) (4 827) 50 570 1.1 Основнi засоби 54 957 - (4 387) 50 570 1.2 Резерви пiд 

знецiнення активiв - - - - 1.3 Переоцiнка активiв 2 525 (2 085) (440) - 1.4 Нарахованi доходи (витрати) 1 (1) - - 2 Чистий вiдстрочений 
податковий актив (зобов'язання) (10 569) (375) 1 043 (9 901) 3 Визнаний вiдстрочений податковий актив 162 (162) - - 4 Визнане вiдстрочене 

податкове зобов'язання (10 731) (213) 1 043 (9 901) Графа 6 рядка 4 таблицi 17.3 вiдповiдає рядку «Вiдстроченi податковi зобов’язання» 
промiжного скороченого звiту про фiнансовий стан (Баланс). Тимчасовi рiзницi визначалися Банком за операцiями з: основними засобами та 

нематерiальними активами. Таблиця 17.4. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених 
податкових зобов'язань за попереднiй перiод (станом на кiнець дня 30.06.2017 р.) (тис. грн.) Рядок Назва статтi Залишок на початок перiоду 

Визнанi в прибутках/ збитках Визнанi у власному капiталi Залишок на кiнець перiоду 1 2 3 4 5 6 1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi 
зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди 65 912 (390) (510) 65 012 1.1 Основнi 

засоби 62 943 (392) - 62 551 1.2 Резерви пiд знецiнення активiв (2 085) - - (2 085) 1.3 Переоцiнка активiв 5 056 - (510) 4 546 1.4 Нарахованi 
доходи (витрати) (2) 2 - - 2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) 12 085 - (91) (11 994) 3 Визнаний вiдстрочений податковий 

актив (1) - - (1) 4 Визнане вiдстрочене податкове зобов'язання 12 086 - (91) 11 975 
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Примiтка 18. Прибуток (збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю Таблиця 18.1. Чистий та скоригований прибуток (збиток) на одну 
просту та привiлейовану акцiю (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод (кiнець дня 30.06.2018 р.) Попереднiй перiод (кiнець дня 

30.06.2017 р.) 1 2 3 4 1 Прибуток (збиток), що належить власникам простих акцiй банку 146 155 2 Прибуток (збиток), що належить власникам 
привiлейованих акцiй банку 2 2 3 Прибуток за перiод 148 157 4 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (шт.) 15 207 082 12 007 800 5 

Середньорiчна кiлькiсть привiлейованих акцiй в обiгу (шт.) 22 200 22 200 6 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю, 
грн. 0,01 0,01 7 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну привiлейовану акцiю, грн. 0,10 0,10 Рядок 6 таблицi 18.1 вiдповiдає графi 

4 та 6 рядка «Чистий та скоригований прибуток на одну просту акцiю вiд дiяльностi, що триває та належить власникам банку, грн.» 
промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). Таблиця 18.2. Розрахунок 

прибутку (збитку), що належить власникам простих та привiлейованих акцiй банку (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод (кiнець дня 
30.06.2018 р.) Попереднiй перiод (кiнець дня 30.06.2017 р.) 1 2 3 4 1 Прибуток за перiод, що належить власникам банку 148 157 2 Дивiденди 

за простими та привiлейованими акцiями 2 2 3 Нерозподiлений прибуток за перiод 148 157 4 Нерозподiлений прибуток за перiод, що 
належить власникам привiлейованих акцiй в залежностi вiд умов акцiй 2 2 5 Дивiденди за привiлейованими акцiями, за якими прийнято 

рiшення щодо виплати протягом року 2 2 6 Прибуток (збиток) за перiод, що належить власникам привiлейованих акцiй 2 2 7 Нерозподiлений 
прибуток (збиток) за перiод, що належить власникам простих акцiй залежно вiд умов акцiй 146 155 8 Прибуток за перiод, що належить 

акцiонерам – власникам простих акцiй 146 155 
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Примiтка 19. Операцiйнi сегменти Розподiлення активiв, пасивiв, доходiв та витрат банку в другому кварталi 2018 року здiйснювалося за 
такими сегментами: - послуги юридичним особам – обслуговування юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв; - послуги фiзичним 
особам – обслуговування фiзичних осiб; - iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть – вкладення банку в цiннi папери. Основою для розподiлу 

доходiв i витрат за сегментами є активнi та пасивнi операцiї за банкiвськими послугами, якi безпосередньо надавались визначеним групам 
клiєнтiв. Видiлення доходiв та витрат в окремий сегмент вiдбувалося за критерiєм: дохiд за сегментом становить 10 % або бiльше вiд 

загального доходу. Операцiї з вкладення банку в цiннi папери виокремленнi в окремий сегмент «iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть» тому, 
що вiн має важливе значення для банку в цiлому й iнформацiя про нього є суттєвою. Протягом другому кварталу 2018 р. вiдбувався 

перерозподiл ресурсiв мiж сегментами. Залученi кошти клiєнтiв банку – фiзичних осiб з сегменту «послуги фiзичним особам» розмiщувалися 
в сегментi «послуги юридичним особам» для надання кредитiв клiєнтам банку – юридичним особам та фiзичним особам-пiдприємцям. 

Перерозподiл ресурсiв вiдбувався за середньозваженою внутрiшньобанкiвською трансфертною цiною, яка розраховується у виглядi вiдсотка, 
та визначає цiну на фiнансовi ресурси в разi їх перерозподiлу мiж сегментами та центрами вiдповiдальностi в структурi банку. Доходами 

звiтного сегмента вважається дохiд, який безпосередньо вiдноситься до сегмента, та вiдповiдна частина доходу банку, що може бути 
вiднесена до сегмента вiд зовнiшньої дiяльностi або вiд операцiй мiж iншими сегментами в межах банку. Витратами звiтного сегмента 

вважаються витрати, пов'язанi з основною дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, та вiдповiдна частина витрат, що 
можуть бути обґрунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи витрати вiд зовнiшньої дiяльностi, та витрати, пов'язанi з операцiями з iншими 

сегментами в межах банку. Витрати та доходи мiж звiтними сегментами у внутрiшнiй звiтностi не розраховуються. Таблиця 19.1. Доходи, 
витрати та результати звiтних сегментiв за звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та 

операцiї Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 Дохiд вiд 
зовнiшнiх клiєнтiв 1 Процентнi доходи 30 019 368 - - 30 387 2 Комiсiйнi доходи 6 566 3 889 - - 10 455 3 Iншi операцiйнi доходи 363 - - 580 943 

4 Усього доходiв сегментiв 36 948 4 257 - 580 41 785 5 Процентнi витрати (4 326) (7 642) - - (11 968) 6 Чистий прибуток/(збиток) вiд 
зменшення корисностi фiнансових активiв (4 388) (343) - - (4 731) 7 Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз фiнансовими iнструментами, якi 
облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток - - - (1 103) (1 103) 8 Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз iноземною 

валютою 445 1 743 - - 2 188 9 Чистий прибуток/(збиток) вiд переоцiнки iноземної валюти (1 438) - - (430) (1 868) 10 Комiсiйнi витрати (50) 
(398) - - (448) 11 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (20 545) (2 368) (323) - (23 236) 12 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА Прибуток/(збиток) 

6 646 (4 751) (323) (953) 619 Рядок 1 графа 7 таблицi 19.1 вiдповiдає графi 4 рядка «Процентнi доходи» промiжного скороченого звiту про 
прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати), графi 4 рядка 5 таблицi 13.1. Рядок 2 графа 7 таблицi 19.1 
вiдповiдає графi 4 рядка «Комiсiйнi доходи» промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про 

фiнансовi результати), графi 4 рядка 4 таблицi 14.1. Рядок 3 графа 7 таблицi 19.1 вiдповiдає графi 4 рядка «Iншi операцiйнi доходи» 
промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати), графi 4 рядка 6 таблицi 15.1. 

Рядок 5 графа 7 таблицi 19.1 вiдповiдає графi 4 рядка «Процентнi витрати» промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший 
сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати), графi 4 рядка 11 таблицi 13.1. Рядок 7 графа 7 таблицi 19.1 вiдповiдає графi 4 рядка «Чистий 

прибуток/(збиток) вiд операцiй iз фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток» 
промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати). Рядок 8 графа 7 таблицi 19.1 

вiдповiдає графi 4 рядка «Чистий прибуток/(збиток) вiд операцiй iз iноземною валютою» промiжного скороченого звiту про прибутки i 
збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати) Рядок 9 графа 7 таблицi 19.1 вiдповiдає графi 4 рядка «Чистий 

прибуток/(збиток) вiд переоцiнки iноземної валюти» промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту 
про фiнансовi результати) та рядку «Вплив змiн офiцiйного курсу Нацiонального банку України на грошовi кошти та їх еквiваленти» 
промiжного скороченого звiту про рух грошових коштiв за прямим методом Рядок 10 графа 7 таблицi 19.1 вiдповiдає графi 4 рядка 

«Комiсiйнi витрати» промiжного скороченого звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiту про фiнансовi результати), графi 4 
рядка 7 таблицi 14.1. Таблиця 19.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за попереднiй перiод (станом на кiнець дня 30.06.2017 р.) 

(тис. грн.) Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги корпоративним клiєнтам послуги 
фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв 1 Процентнi доходи 23 017 343 - - 23 360 2 
Комiсiйнi доходи 5 563 3 191 - - 8 754 3 Iншi операцiйнi доходи 324 - - 780 1 104 4 Усього доходiв сегментiв 28 904 3 534 - 780 33 218 5 

Процентнi витрати (4 433) (10 225) - - (14 658) 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках 8 121 84 - - 8 205 
7 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (4 780) (2 319) - - (7 099) 8 Доходи/(витрати), якi виникають пiд час 

первiсного визнання фiнансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова 204 - - - 204 9 Результат вiд операцiй з 
фiнансовими iнструментами, що облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток 82 - - - 82 10 Результат вiд операцiй з 
iноземною валютою 186 1 336 - - 1 522 11 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою (44) (318) - - (362) 12 Комiсiйнi витрати 

(223) (152) - - (375) 13 Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями (2) - - - (2) 14 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (17 866) (2 184) 
(482) - (20 532) 15 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА Прибуток (збиток) 10 149 (10 244) (482) 780 203 Таблиця 19.3. Активи та зобов'язання звiтних 

сегментiв за звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги 
корпоративним клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи 

сегментiв 401 586 2 325 59 581 - 463 492 2 Усього активiв сегментiв 401 586 2 325 59 581 - 463 492 3 Нерозподiленi активи - - - - 143 251 4 
Усього активiв 401 586 2 325 59 581 - 606 743 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5 Зобов'язання сегментiв 154 580 190 072 - - 344 652 6 Усього 
зобов'язань сегментiв 154 580 190 072 - - 344 652 7 Нерозподiленi зобов'язання - - - - 10 866 8 Усього зобов'язань 154 580 190 072 - - 355 518 

IНШI СЕГМЕНТНI СТАТТI 9 Капiтальнi iнвестицiї - - - 82 82 10 Амортизацiя - - - 1 806 1 806 Рядок 9 таблицi 19.3 вiдповiдає рядку 9 



«Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв» таблицi 7.1 «Основнi засоби та нематерiальнi 
активи». Рядок 10 таблицi 19.3 вiдповiдає рядку 11 «Амортизацiйнi вiдрахування» таблицi 7.1 «Основнi засоби та нематерiальнi активи». 

Нерозподiленi активи включають: Грошовi кошти та їх еквiваленти 79 133 Основнi засоби, нематерiальнi активи, iншi необоротнi активи (без 
iнвестицiйної нерухомостi) 58 594 Товарно-матерiальнi цiнностi 2 568 Iншi нерозподiленi активи 2 956 Всього 143 251 Нерозподiленi 

зобов’язання включають: Вiдстроченi податковi зобов’язання 9 901 Iншi розрахунки за податками та обов’язковими платежами 598 Iншi 
нерозподiленi зобов'язання 369 Всього 10 868 Таблиця 19.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за попереднiй перiод (станом на кiнець 
дня 31.12.2017 р.) (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги корпоративним 

клiєнтам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв 325 144 2 981 
29 524 - 357 649 2 Усього активiв сегментiв 325 144 2 981 29 524 - 357 649 3 Нерозподiленi активи - - - - 189 437 4 Усього активiв 325 144 2 
981 29 524 - 547 086 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5 Зобов'язання сегментiв 104 420 226 594 - - 331 014 6 Усього зобов'язань сегментiв 104 
420 226 594 - - 331 014 7 Iншi нерозподiленi зобов'язання - - - - 11 785 8 Усього зобов'язань 104 420 226 594 - - 342 799 IНШI СЕГМЕНТНI 

СТАТТI 9 Капiтальнi iнвестицiї - - - 1 132 1 132 10 Амортизацiя - - - 3 565 3 565 Таблиця 19.5. Iнформацiя про географiчнi регiони (тис. грн.) 
Рядок Назва статтi Звiтний перiод (кiнець дня 30.06.2018 р.) Попереднiй перiод (кiнець дня 31.12.2017 р.) Україна iншi країни усього Україна 
iншi країни усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 41 784 2 41 786 70 599 4 70 603 2 Основнi засоби 58 594 - 58 594 90 933 - 90 

933 
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Примiтка 20. Управлiння фiнансовими ризиками Управлiння капiталом банку має наступнi цiлi: - дотримання вимог до капiталу, 
встановлених НБУ; - забезпечення здатностi банку функцiонувати як безперервно дiюче пiдприємство; - пiдтримка капiтальної бази на рiвнi, 

необхiдному для забезпечення коефiцiєнта адекватностi капiталу у розмiрi 10%. Станом на кiнець дня 30.06.2018 р. регулятивний капiтал 
банку становить 205,21 млн. грн. при нормативному значеннi 200 млн. грн. Значення показникiв платоспроможностi як вимiру достатностi 
капiталу банку для проведення активних операцiй з урахуванням ризикiв, притаманних банкiвськiй дiяльностi, пiдтримується на рiвнi, який 
забезпечує необхiдний рiвень захисту кредиторiв та вкладникiв банку. Станом на кiнець дня 30.06.2018 р. значення нормативу адекватностi 

регулятивного капiталу (Н2) становить 40,77 % (при нормативi - не менше 10 %). Станом на кiнець дня 30.06.2018 р. обмежень щодо 
володiння активами не iснує. 
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Примiтка 21. Операцiї з пов'язаними сторонами Таблиця 21.1. Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець звiтного 
перiоду (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 

4 5 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 10 - 22%) - 84 163 380 2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за 
станом на кiнець звiтного перiоду - (79) (26 919) 3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0 – 15,3%) 1 885 2 171 7 685 Таблиця 21.2. 
Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за звiтний перiод (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) 

банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Процентнi доходи 61 3 8 689 2 Процентнi витрати (1) (19) (135) 3 
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв - (79) (17 301) 4 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти (401) 99 111 5 Комiсiйнi доходи 
180 1 128 6 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi - - (1) 7 Iншi операцiйнi доходи 6 1 607 8 Адмiнiстративнi та 

iншi операцiйнi витрати (529) (946) (3 457) Таблиця 21.3. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на 
кiнець звiтного перiоду (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi 
пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Гарантiї наданi 79 - - 2 Гарантiї отриманi - 244 4 356 3 Iншi зобов'язання 10 070 103 36 889 Таблиця 21.4. 

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом звiтного перiоду (тис. грн.) Рядок Назва 
статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Сума кредитiв, наданих 

пов'язаним сторонам протягом перiоду 974 260 31 035 2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 4 082 195 39 548 
Таблиця 21.5 Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець попереднього перiоду (станом на кiнець дня 31.12.2017 р.) 
(тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 9 - 21%) - 12 179 084 2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами станом на 31 
грудня - - 9 618 3 Кошти клiєнтiв (контрактна процентна ставка 0 – 18,8 %) 32 026 1 744 17 121 4 Субординований борг (контрактна 

процентна ставка 0,1 %) 4 855 - - Таблиця 21.6. Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за попереднiй перiод (станом на 
кiнець дня 30.06.2017 р.) (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi 
пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Процентнi доходи 53 4 8 856 2 Процентнi витрати (12) (72) (314) 3 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення 

кредитiв та коштiв в iнших банках - (1) 5 780 4 Результат вiд переоцiнки iноземної валюти 18 31 (8) 5 Комiсiйнi доходи 96 3 79 6 
Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi (5) - 135 7 Iншi операцiйнi доходи 13 3 519 8 Адмiнiстративнi та iншi 
операцiйнi витрати (455) (580) (2 971) Таблиця 21.7. Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами станом на кiнець 

попереднього перiоду (станом на кiнець дня 31.12.2017 р.) (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний 
управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Гарантiї наданi 84 - - 2 Гарантiї отриманi - 275 12 3 Iншi зобов'язання 10 949 53 24 

019 Таблиця 21.8. Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом попереднього 
перiоду (станом на кiнець дня 31.12.2017 р.) (тис. грн.) Рядок Назва статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський 

персонал Iншi пов'язанi сторони 1 2 3 4 5 1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 12 289 740 50 191 2 Сума кредитiв, 
погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду 15 001 767 51 123 Iнформацiя про основних власникiв банку зазначена в примiтцi 1. 

Таблиця 21.9. Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис. грн.) Рядок Назва статтi Звiтний перiод (кiнець дня 30.06.2018 р.) 
Попереднiй перiод (кiнець дня 30.06.2017 р.) витрати нараховане зобов'язання витрати нараховане зобов'язання 1 2 3 4 5 6 1 Поточнi виплати 

працiвникам 783 157 488 92 2 Виплати пiд час звiльнення 5 1 - - 
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Примiтка 22. Подiї пiсля дати балансу Сприятливих та несприятливих подiй, що вiдбулися мiж датою балансу i датою пiдписання промiжної 
скороченої фiнансової звiтностi не вiдбувалося. Подiй, якi коригують данi про фiнансовий стан та результати дiяльностi банку пiсля дати 

балансу, а також якi водночас є суттєвими i якi можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв iнформацiї (значне об’єднання бiзнесу, 
оголошення плану про припинення дiяльностi, iстотнi придбання активiв, оголошення про значну реструктуризацiю, значнi операцiї зi 

звичайними акцiями, аномально великi змiни в цiнах на активи або в курсах обмiну iноземних валют, прийняття значних або непередбачених 
зобов’язань, початок великого судового процесу, банкрутство великих позичальникiв) не виникало. 

 


