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Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 
достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії.  
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(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
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22.07.2015 

(дата) 

Квартальна інформація емітента цінних паперів 
за 2 квартал 2015 року  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство «УкрСиббанк» 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

09807750 

4. Місцезнаходження 

61001, мiсто Харкiв, проспект Московський, 60 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(057)738-80-01, (044)537-49-25, (044)201-22-74 (057)703-26-20, (044)201-22-54 

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації 

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних 
Комісії (дата) 

2. Квартальна інформація розміщена на сторінці в мережі Інтернет (адреса сторінки) (дата)



Зміст 

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

1. Основні відомості про емітента X

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 

5. Інформація про посадових осіб емітента X

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X

7. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X

2) інформація про облігації емітента X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 

4) інформація про похідні цінні папери емітента 

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про зобов'язання емітента X

2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 

3) інформація про собівартість реалізованої продукції 

9. Інформація про конвертацію цінних паперів 

10. Інформація про заміну управителя 

11. Інформація про керуючого іпотекою 

12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 

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

14. Інформація про іпотечне покриття: 

1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 

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

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

 

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

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

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

X

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

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

 



19. Примітки: 
У звiтному перiодi емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство «УкрСиббанк»

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

1 480 105 0045005624 

3. Дата проведення державної реєстрації 28.10.1991 

4. Територія (область) Харківська  

5. Статутний капітал (грн) 1774333040 

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) 7053 

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

N64.19 Iншi види грошового посередництва, - -, 
- - 

10. Органи управління підприємства 

Згiдно з "Положенням про розкриття iнформацiї 
емiтентами цiнних паперiв", iнформацiю про 
органи управлiння емiтента не заповнюють 

емiтенти - акцiонернi товариства. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

Головне управлiння Hацiонального 
банку України по мiсту Київу i Київськiй 

областi 

2) МФО банку 321024 

3) поточний рахунок 3200717282001  

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

BNP PARIBAS U.S.A 

5) МФО банку - 

6) поточний рахунок 02006115120013 

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 

Банкiвськi операцiї 75 05.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 
Банкiвська лiцензiя НБУ № 75 вiд 05.10.2011 р. на право надання банкiвських послуг, 
визначених частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть".  

Банкiвськi операцiї 75 05.10.2011 Нацiональний банк України Необмежена 

Опис 
Генеральна лiцензiя НБУ на здiйснення валютних операцiй № 75 вiд 05.10.2011 р. на право 

здiйснення валютних операцiї згiдно з додатком, яким визначений наступний перелiк 
таких валютних операцiй:  



- 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 та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв – 
нерезидентiв у грошовiй одиницi України;  

- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй 
валютi.  

- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України. 
- 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 i агентiв];  
- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;  

- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку України;  
- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України;  

- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно 
зi статтею 4 Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання 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 № 281;  
- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi 
статтею 4 Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання 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 № 281. 

Професiйна дiяльнiсть на 
фондовому ринку 

АВ 507197 12.01.2010 ДКЦПФР 23.10.2014 

Опис Брокерська дiяльнiсть 

Професiйна дiяльнiсть на 
фондовому 

ринкуПрофесiйна 
дiяльнiсть на фондовому 

ринку 

АВ 507198 12.01.2010 ДКЦПФР 23.10.2014 

Опис Дилерська дiяльнiсть 

Професiйна дiяльнiсть на 
фондовому ринку 

АВ 507199 12.01.2010 ДКЦПФР 23.10.2014 

Опис Андеррайтинг 

Господарська дiяльнiсть АВ 368596 12.05.2008 
Адмiнiстрацiя державної служби 
спецiального зв’язку та захисту 

iнформацiї України 
Необмежена 

Опис 

Вид господарської дiяльностi – Розробка, виробництво , використання, експлуатацiя, 
сертифiкацiйнi iспити, тематичнi дослiдження, експертиза, ввезення, вивiз криптосистем 
та засобiв криптографiчного захисту iнформацiї (крiм послуг електронного цифрового 
пiдпису), торгiвля криптосистемами i засобами криптографiчного захисту iнформацiї в 

частинi:  
(1) Використання, експлуатацiя засобiв криптографiчного захисту iнформацiї i 

криптосистем.  
(2) Надання послуг в сферi криптографiчного захисту iнформацiї.  

(3) Ввезення, вивiз засобiв криптографiчного захисту iнформацiї i криптосистем.  



(4) Торгiвля засобами криптографiчного захисту iнформацiї i криптосистемами.  
З наданням права виробництва робiт по пунктам (1)-(4) в сферi криптографiчного захисту 

конфiденцiальної iнформацiї.  

Професiйна дiяльнiсть на 
фондовому ринку 

АЕ 286557 08.10.2013 НКЦПФР Необмежена 

Опис Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування 

Професiйна дiяльнiсть на 
фондовому ринку 

АЕ 286558 08.10.2013 НКЦПФР Необмежена 

Опис Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв 

Професiйна дiяльнiсть на 
фондовому ринку 

АЕ 286556 08.10.2013 НКЦПФР Необмежена 

Опис Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 

Депозитарiй 
iнвестицiйного фонду чи 
iнвестицiйної компанiї 

61 09.08.1994 Мiнiстерство фiнансiв України Необмежена 

Опис 
Дозвiл на право здiйснення дiяльностi як депозитарiй iнвестицiйного фонду чи 

iнвестицiйної компанiї 



VI. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Посада Голова Правлiння  

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

Дюмель Фiлiп, Бернар (Dumel Philippe, Bernard) 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

11CF 85172 20.05.2014 Генеральне консульство Францiї, м. 
Стамбул 

4. Рік народження 1958 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 33 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Головний операцiйний директор: Керiвник з питань операцiй, 
процесiв, загальних послуг, закупiвель та IТ, Банк TEB, Туреччина 

.  

8. Опис 

Рiчними загальними зборами акцiонерiв АТ «УкрСиббанк», якi 
вiдбулись 21 квiтня 2015 року, прийнято наступнi рiшення щодо 

змiни складу посадових осiб АТ «УкрСиббанк»: 
Акцiонерами було розглянуто та пiдтверджено рiшення 

Спостережної Ради АТ «УкрСиббанк» вiд 23 березня 2015 року 
щодо змiни керiвника АТ «УкрСиббанк», а саме: 

У зв’язку iз заявою про звiльнення за згодою сторiн з 31.03.2015 
року припинено повноваження Голови Правлiння Публiчного 

акцiонерного товариства «УкрСиббанк» Фiлiпа, Iва, Енрi Жоаньє. 
Фiлiпа, Бернара Дюмеля обрати Головою Правлiння Публiчного 
акцiонерного товариства «УкрСиббанк» з 01.04.2015 року. Фiлiп, 
Бернар Дюмель приступить до виконання обов’язкiв Голови 

Правлiння АТ «УкрСиббанк» пiсля отримання письмової згоди на 
це Нацiонального Банку України. На перiод з 01.04.2015 року i до 

отримання письмової згоди Нацiонального Банку України 
виконання обов’язкiв Голови Правлiння АТ «УкрСиббанк» 

тимчасово покладено на Панова Сергiя Миколайовича, Заступника 
Голови Правлiння – начальника Юридичного департаменту 

Публiчного акцiонерного товариства «УкрСиббанк». 
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 

Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, а також 
iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 

законодавством України.  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада 
Заступник Голови Правлiння - Начальник Департаменту 

корпоративного бiзнесу  

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

Жан-Люк Анн Леон Дегель (Jean-Luc Anne Leon Deguel)  



3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

EI 245343 03.06.2010 м. Варшава  

4. Рік народження 1959 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 28 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Начальник Департаменту банкiвського обслуговування 
комерцiйних органiзацiй/банкiвських послуг корпоративним 

клiєнтам-Член Правлiння Банку Фортiс Банк Польща.  

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, а також 

iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 
законодавством України.  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння – Головний операцiйний директор  

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

Лiонель, Марк Дюмо (Lionel, Marc Dumeaux)  

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

11AL 82046 17.03.2011 Посольство Францiї в Українi, м.Київ  

4. Рік народження 1958 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 33 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

АТ «Iндустрiально-Експортний Банк», Україна, Головний 
операцiйний директор, член Правлiння.  

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, а також 

iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 
законодавством України.  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Заступник Голови правлiння – Директор з ринкiв капiталу  

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

Франсуа-Ксав’є Жiро-А-Петi-Луї (Francois-Xavier Girod-A-Petit-
Louis)  

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 

06AV 98113 18.10.2006 Префектура О-де-Сен, Францiя  



видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

4. Рік народження 1957 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 32 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

«БНП Парiба», Францiя, Директор по заборгованостi ринкiв 
капiталу.  

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, а також 

iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 
законодавством України.  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Начальник Департаменту комплаєнс контролю  

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

Маслакова Свiтлана Юрiївна 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

СН 219333 09.07.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi

4. Рік народження 1959 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 35 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

АТ "УКРСИББАНК", начальник Департаменту внутрiшнього 
аудиту. 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, а також 

iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 
законодавством України.  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада 
Заступник Голови Правлiння – Директор з питань споживчого 

кредитування  

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

Радiн Володимир Миколайович  

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 

HK 281744 06.03.1997 Новозаводським ВМ УМВС України в 
Чернiгiвськiй областi  



або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

4. Рік народження 1980 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 12 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Директор з продажiв та маркетингу напрямку споживчого 
кредитування АТ “УкрСиббанк»;  

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, а також 

iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 
законодавством України.  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння з питань роздрiбного бiзнесу  

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

Лежнiн Костянтин Петрович  

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

51 5329773 06.03.2012 Посольство Росiї, Україна 

4. Рік народження 1976 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 18 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

ВАТ «Альфа-Банк», заступник головного операцiйного директора; 
Заступник голови правлiння з операцiйних питань АКIБ" 

Укрсиббанк".  

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, а також 

iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 
законодавством України.  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада 
Заступник Голови Правлiння-Начальник юридичного 

департаменту  

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

Панов Сергiй Миколайович  

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 

ТТ 095660 14.02.2012 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в 
мiстi Києвi 



юридичної особи 

4. Рік народження 1971 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 21 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

АТ "УкрСиббанк" Заступник Голови Правлiння з правових питань 
- начальник Юридичного департаменту.  

8. Опис 

До отримання письмової згоди вiд Нацiонального банку України 
на виконання обов’язкiв Голови Правлiння АТ «УкрСиббанк» 
Фiлiпа, Бернара Дюмеля, на перiод з 01.04.2015 року виконання 
обов’язкiв Голови Правлiння АТ «УкрСиббанк» тимчасово 

покладено на Панова Сергiя Миколайовича, Заступника Голови 
Правлiння – начальника Юридичного департаменту Публiчного 

акцiонерного товариства «УкрСиббанк». 
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 

Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, а також 
iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 

законодавством України.  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Заступник Голови Правлiння - начальник Департаменту фiнансiв  

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

Резон Грегорi, Тьєрi, Реймонда (RAISON Gregory, Thierry, 
Raymond)  

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

ЕI 980884 27.04.2012 м. Париж  

4. Рік народження 1973 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 19 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Керiвник з управлiння капiталом – Заступник фiнансового 
директора, «БНП Парiба», Францiя  

8. Опис 

На пiдставi Наказу АТ «УкрСиббанк» вiд 29 травня 2015 року № 
212-ВК, Самарiну Ганну Юрiївну з 02 червня 2015 року 

переведено, за її згодою, з посади Заступника Голови Правлiння – 
начальника департаменту фiнансiв АТ «УкрСиббанк» на посаду 
консультанта департаменту фiнансiв АТ «УкрСиббанк», у зв’язку 
iз чим достроково припинено її повноваження члена правлiння АТ 

«УкрСиббанк». На пiдставi Наказу АТ «УкрСиббанк» вiд 02 
червня 2015 року № 214-ВК, РЕЗОНА Грегорi, Тьєрi, Реймонда 

(RAISON Gregory, Thierry, Raymond) з 02 червня 2015 року 
призначено на посаду Заступника Голови Правлiння – начальника 

департаменту фiнансiв АТ «УкрСиббанк». 



Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Правлiння Товариства, а також 

iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 
законодавством України.  

Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Голова Спостережної Ради  

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

Жан-Поль Сабе (Jean-Paui Sabel)  

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

12CZ 13853 21.09.2012 префектурою полiцiї  

4. Рік народження 1954 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Заступник Голови Мiжнародного роздрiбного бiзнесу БНП Парiба, 
вiдповiдальний за роздрiбний бiзнес у центральнiй та схiднiй 
Європi, Туреччинi та Азiї, а також за стратегiю i розвиток МРБ 

(нерезидент).  

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а 
також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 

законодавством України.  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Член Спостережної Ради  

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

Домiнiк Меню (Dominique Menu)  

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

10AD 97236 12.02.2010 Посольством Францiї в Українi  

4. Рік народження 1955 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Голова Представництва БНП Парiба в Українi.  

8. Опис Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 



Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а 
також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 

законодавством України.  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Член Спостережної Ради  

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

Ален, Жорж, Огюст Фонтено (Alain, Georges, Auguste Fonteneau)  

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

09PA 47134 07.05.2009 Префектурою Версалю  

4. Рік народження 1952 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

БНП Парiба Роздрiбний бiзнес на ринках, що розвиваються, 
фiнансовий директор (з сiчня 2009р.)  

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а 
також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 

законодавством України.  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Член Спостережної Ради  

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

Нiк Тессейман (Nick Tesseyman)  

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

GBR 706153385 17.12.2011 Мiнiстерством закордонних справ 
Спiвдружностi, Лондон  

4. Рік народження 1968 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Керiвний директор з фiнансових установ Європейський Банк 
Реконструкцiї та розвитку (нерезидент). Член Спостережної Ради 

Allianz Slovenska Poistovna, Словакiя (нерезидент).  

8. Опис 
Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 

Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а 
також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 



законодавством України.  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Член Спостережної Ради  

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

Жан Марк Бюрезi (Jean Marc Buresi) 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

11CF 20500 11.07.2011 Префектурою О-де-Сен  

4. Рік народження 1958 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Голова Споживчого кредитування Iнсайд, БНП Парiба Споживче 
кредитування, Голова Продажiв i Маркетингу, БНП Парiба 

Споживче кредитування. 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а 
також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 

законодавством України.  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Член Спостережної Ради  

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

Бертран Барьє (Bertrand Barrier) 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

13FV 10689 27.11.2013 Посольство Францiї в Українi, м.Київ  

4. Рік народження 1976 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Партнер, Gide Loyrette Nouel.  

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а 
також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 

законодавством України.  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 



чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Член Спостережної Ради  

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

Жан-Батiст Пiжон (JEAN BAPTISTE JACQUES MARIE PIGEON) 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

14DI 74621 24.11.2014 Посольство Францiї в Українi, м.Київ  

4. Рік народження 1960 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Генеральний Менеджер, InterContinental Kyiv (Мiжнародна 
Холдингова Корпорацiя InterContinental).  

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а 
також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 

законодавством України.  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Член Спостережної ради  

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

Фiлiп, Iв, Енрi Жоаньє (Joannier Philippe, Yves, Henri)  

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

11CY 44393 Посольство Францiї в Українi, м.Київ  

4. Рік народження 1951 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 39 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Голова Правлiння АТ "УкрСиббанк".  

8. Опис - 

1. Посада Член Спостережної ради  

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

Фiлiп, Iв, Енрi Жоаньє (Joannier Philippe, Yves, Henri)  



3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

11CY 44393 09.11.2011 Посольство Францiї в Українi, м.Київ  

4. Рік народження 1951 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 39 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Голова Правлiння АТ "УкрСиббанк".  

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а 
також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 

законодавством України.  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада Голова Ревiзiйної комiсiї  

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

Губiн Максим Алланович 

3. Паспортні дані фізичної 
особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

13AA 15342 08.01.2013 префектурою полiцiї  

4. Рік народження 1969 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 0 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

Начальник Департаменту виробничої ефективностi, Мiжнародний 
Роздрiбний Бiзнес, БНП Парiба. 

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а 
також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 

законодавством України.  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

1. Посада 
Головний бухгалтер – начальник Управлiння звiтностi 

Департаменту фiнансiв АТ «УКРСИББАНК»  

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

Бродський Олександр Юрiйович  

3. Паспортні дані фізичної МК 930964 05.08.1998 Московським МВХМУ УМВС України в 



особи (серія, номер, дата 
видачі, орган, який видав)* 
або код за ЄДРПОУ 
юридичної особи 

Харкiвськiй областi  

4. Рік народження 1969 

5. Освіта Вища 

6. Стаж роботи (років) 25 

7. Найменування 
підприємства та попередня 
посада, яку займав 

АТ "УкрСиббанк", начальник управлiння звiтностi Департаменту 
фiнансiв  

8. Опис 

Повноваження та обов'язки особи передбаченi Статутом 
Товариства, Положенням про Спостережну Раду Товариства, а 
також iншими внутрiшнiми документами Товариства та чинним 

законодавством України.  
Непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, 
чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi, не має. 

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

1. Найменування ТОВ "Українська аудиторська служба" 

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 21198495 

4. Місцезнаходження 
61003 Харкiв, майдан Конституцiї б.1, 6 пiд`їзд, 

кiм.63-12 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

2013 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001 

7. Міжміський код та телефон/факс (057)730-06-74 (057)752-41-71 

8. Вид діяльності Аудитор 

9. Опис надає послуги аудитора 

1. Найменування ПАТ "Нацiональний депозитарiй України" 

2. Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

3. Kод за ЄДРПОУ 30370711 

4. Місцезнаходження 01001 м. Київ, вул.Б.Грiнченка, 3 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

2092 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

7. Міжміський код та телефон/факс (044)279-12-78 (044)279-60-75 

8. Вид діяльності Депозитарiй 

9. Опис надає послуги, як депозитарiй цiнних паперiв 

1. Найменування ПАТ "Страхова компанiя" АХА Страхування" 

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство  



3. Kод за ЄДРПОУ 20474912 

4. Місцезнаходження 04107 м.Київ, вул.Iллiнська, 8 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

АВ 594085 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2011 

7. Міжміський код та телефон/факс (044)499-24-99 (044)499-24-99 

8. Вид діяльності Страхова дiяльнiсть 

9. Опис надає послуги страхування 

1. Найменування 
Представництво "Бейкер i Макензi-сi ай ес, 

лiмiтед 

2. Організаційно-правова форма Представництво  

3. Kод за ЄДРПОУ 26080054 

4. Місцезнаходження 01054 м.Київ, вул.Воровського, 24 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

не потреб.лiц. 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 

7. Міжміський код та телефон/факс (044)590-01-01 (044)590-01-01 

8. Вид діяльності 
Консультування з питань комерцiйної дiяльностi 

та управлiння 

9. Опис 
Консультування з питань комерцiйної дiяльностi 

та управлiння. 

1. Найменування ТОВ "ПрайсвотерхаусКуперс" 

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 21603903 

4. Місцезнаходження 01032 м.Київ, вул. Жилянська, б. 75 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

0152 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

7. Міжміський код та телефон/факс (044) 490-67-77 (044) 490-67-77 

8. Вид діяльності Аудиторськi послуги 

9. Опис 
Аудиторськi послуги вiдповiдно до мiжнародних 

стандартiв 

1. Найменування ТОВ "Ернст енд Янг" 

2. Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

3. Kод за ЄДРПОУ 33306958 

4. Місцезнаходження 01001 м.Київ вул.Хрещатик, б.19-А 

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей 
вид діяльності 

6924/08 

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.04.2008 



7. Міжміський код та телефон/факс (044) 490-30-00 (044) 490-30-00 

8. Вид діяльності Визначення ринкової оцiнки цiнних паперiв 

9. Опис Визначення ринкової оцiнки цiнних паперiв 



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 

04.01.1993 1/1/93 
Мiнiстерство 

фiнансiв України 
UA2000831006 

Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 26748 1337.40 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при обмiнi свiдоцтва про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв у зв`язку з визначенням форми випуску акцiй 

30.10.1994 554/1-94 
Мiнiстерство 

фiнансiв України 
UA2000831006 

Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 428314 21415.70 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при обмiнi свiдоцтва про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв у зв`язку з визначенням форми випуску акцiй 

05.05.1995 186/1/95 
Мiнiстерство 

фiнансiв України 
UA2000831006 

Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 3946361 197316.55 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при обмiнi свiдоцтва про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв у зв`язку з визначенням форми випуску акцiй 

15.11.1995 489/1/95 
Мiнiстерство 

фiнансiв України 
UA2000831006 

Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 15625355 781267.75 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при обмiнi свiдоцтва про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв у зв`язку з визначенням форми випуску акцiй 

15.08.1996 396/1/96 
Мiнiстерство 

фiнансiв України 
UA2000831006 

Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 1449436400 72471820.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при обмiнi свiдоцтва про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв у зв`язку з визначенням форми випуску акцiй 

22.07.1997 627/1/97 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 330563600 16528180.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при обмiнi свiдоцтва про реєстрацiю випускiв цiнних паперiв у зв`язку з визначенням форми випуску акцiй 



06.07.1998 449/20/1/98 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 1800000000 90000000.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

28.05.2003 240/1/03 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 2800000000 140000000.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

18.03.2004 138/1/04 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 4200000000 210000000.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

07.07.2004 372/1/04 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 12000000000 600000000.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

20.09.2005 419/1/05 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 15000000000 750000000.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

08.08.2006 371/1/06 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 25000000000 1250000000.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

26.09.2006 418/1/6 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 35000000000 1750000000.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

18.01.2007 18/1/07 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 42500000000 2125000000.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

21.05.2007 204/1/07 ДКЦПФР UA2000831006 Акція проста Документарні 0.05 51500000000 2575000000.00 0 



документарна 
іменна 

іменні  

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

23.10.2007 445/1/07 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 61500000000 3075000000.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

01.04.2008 113/1/08 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 80100000000 4005000000.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

17.03.2009 56/1/09 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 105600000000 5280000000.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

20.10.2010 923/1/10 ДКЦПФР UA2000831006 
Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 135209973600 6760498680.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване у зв’язку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй 

20.10.2010 924/1/10 ДКЦПФР UA4000105522 

Акція 
привілейована 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні  

0.05 15023330400 751166520.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване у зв’язку з дематерiалiзацiєю випуску акцiй 

25.03.2011 160/1/11 ДКЦПФР UA4000115232 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  

0.05 135209973600 6760498680.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi збiльшенням статутного фонду 

25.03.2011 161/1/11 ДКЦПФР UA4000115240 

Акція 
привілейована 
бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 
іменні  

0.05 15023330400 751166520.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi зменшенням статутного фонду 



03.07.2012 552/1/2011 НКЦПФР UA4000115232 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  

0.05 16240997360 8120498680.00 0 

Опис Свiдоцтво анульоване при реєстрацiї випуску акцiй у зв`язку зi зменшенням статутного фонду 

03.07.2012 191/1/2012 НКЦПФР UA4000115232 
Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні  

0.01 162409973600 1624099736.00 91.532970383 

Опис 

Вiдбулося зменшення статутного капiталу АТ "УкрСиббанк" на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.07.2012р. з  
8 871 665 200,00 грн. до 1 774 333 040,00 грн. шляхом зменшення номiнальної вартостi простих iменних акцiй АТ «УкрСиббанк» з 0,05 грн. до 

0,01 грн. та привiлейованих iменних акцiй класу «А» АТ «УкрСиббанк» з 0,05 грн. до 0,01 грн. Рiшення про випуск простих iменних акцiй 
шляхом зменшення номiнальної вартостi прийнято 162 409 217 578 голосами, що складає 100% голосiв вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, 
якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Загальна номiнальна вартiсть простих iменних акцiй, що випускаються внаслiдок зменшення 
статутного капiталу АТ «УкрСиббанк», складає 1 624 099 736 (один мiльярд шiстсот двадцять чотири мiльйони дев’яносто дев’ять тисяч сiмсот 
тридцять шiсть) гривень. Кiлькiсть простих iменних акцiй складає 162 409 973 600 (сто шiстдесят два мiльярди чотириста дев'ять мiльйонiв 

дев’ятсот сiмдесят три тисячi шiстсот). Пiсля реєстрацiї випуску простих iменних акцiй та оформлення в депозитарiї глобального сертифiкату, 
нова номiнальна вартiсть акцiй була вiдображена на рахунках акцiонерiв в обраних ними зберiгачiв. 

03.07.2012 192/1/2012 НКЦПФР UA4000115240 

Акція 
привілейована 
бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 
іменні  

0.01 15023330400 150233304.00 8.46702961694 

Опис 

Вiдбулося зменшення статутного капiталу АТ "УкрСиббанк" на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.07.2012р. з  
8 871 665 200,00 грн. до 1 774 333 040,00 грн. шляхом зменшення номiнальної вартостi простих iменних акцiй АТ «УкрСиббанк» з 0,05 грн. до 
0,01 грн. та привiлейованих iменних акцiй класу «А» АТ «УкрСиббанк» з 0,05 грн. до 0,01 грн. Рiшення про випуск привiлейованих iменних 
акцiй класу "А" шляхом зменшення номiнальної вартостi прийнято 162 409 217 578 голосами, що складає 100% голосiв вiд загальної кiлькостi 
голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. Загальна номiнальна вартiсть привiлейованих iменних акцiй класу "А", що 
випускаються внаслiдок зменшення статутного капiталу АТ «УкрСиббанк», складає 150 233 304 (сто п’ятдесят мiльйонiв двiстi тридцять три 
тисячi триста чотири) гривень. Кiлькiсть привiлейованих iменних акцiй класу "А" складає 15 023 330 400 (п’ятнадцять мiльярдiв двадцять три 
мiльйони триста тридцять тисяч чотириста). Пiсля реєстрацiї випуску привiлейованих iменних акцiй класу "А" та оформлення в депозитарiї 

глобального сертифiкату, нова номiнальна вартiсть акцiй була вiдображена на рахунках акцiонерiв в обраних ними зберiгачiв. 



2. Інформація про облігації емітента  

Дата 
реєстрації 
випуску 

Номер 
свідоцтва про 
реєстрацію 
випуску 

Найменування 
органу, що 

зареєстрував випуск 

Облігації 
(відсоткові, 
цільові, 

дисконтні) 

Номінальна 
вартість (грн.)

Кількість у 
випуску 
(штук) 

Форма існування 
та форма випуску 

Загальна 
номінальна 

вартість (грн.) 

Процентна 
ставка (у 
відсотках) 

Термін 
виплати 
процентів 

Сума виплаченого 
процентного доходу 
за звітний період 

(грн.) 

Дата 
погашення 
облігацій 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

25.01.2012 12/2/12 НКЦПФР відсоткові 1000.00 500000 
Бездокументарні 

іменні  
500000000.00 2 див.опис 67768.80 12.03.2015 

Опис 
Рiшенням НКЦПФР вiд 10.04.2015 прийгнято, випуск Облiгацiї АТ "УкрСиббанк" серiї I скасувати.  

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї «I») Публiчного акцiонерного товариства «УКРСИББАНК» вiд 25.01.2012р. №12/2/12, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 
ринку, дата видачi свiдоцтва 21.02.2012р., анулювати. 

25.01.2012 13/2/12 НКЦПФР відсоткові 1000.00 500000 
Бездокументарні 

іменні  
500000000.00 2 див.опис 0 12.03.2015 

Опис 
Рiшенням НКЦПФР вiд 10.04.2015 прийгнято, випуск Облiгацiї АТ "УкрСиббанк" серiї J скасувати.  

Свiдоцтво про реєстрацiю випуску облiгацiй (серiї «J») Публiчного акцiонерного товариства «УКРСИББАНК» вiд 25.01.2012р. №13/2/12, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового 
ринку, дата видачi свiдоцтва 21.02.2012р., анулювати. 



IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 
частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 
користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 
погашення 

Кредити банку X 113039 X X 

у тому числі(за кожним кредитом): 

мiжбанкiвський кредит 12.01.2011 1058 2.8582 12.01.2016 

мiжбанкiвський кредит 12.01.2011 2116 2.8582 12.01.2016 

мiжбанкiвський кредит 17.01.2011 293 2.8551 18.01.2016 

мiжбанкiвський кредит 18.01.2011 818 2.7950 18.01.2016 

мiжбанкiвський кредит 06.07.2011 1636 2.7950 18.01.2016 

мiжбанкiвський кредит 27.07.2011 685 2.8551 18.01.2016 

мiжбанкiвський кредит 21.10.2011 353 2.8582 12.01.2016 

мiжбанкiвський кредит 03.02.2012 273 2.7950 18.01.2016 

мiжбанкiвський кредит 10.12.2014 105808 4.8399 09.12.2015 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі: 

за облігаціями (за кожним власним 
випуском): 

X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

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

X 0 X X 

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

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 
основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 33728752 X X 

Усього зобов'язань X 33841791 X X 

Опис: - 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
за 2 квартал 2015 року 

 
Найменування статті Звітний період Попередній період 

1 2 3 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 10686768 6006573 

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

Торгові цінні папери 0 0 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю 
через прибуток або збиток 

354 228 

Кошти в інших банках, у тому числі: 0 49765 

в іноземній валюті 0 238 

резерви під знецінення коштів в інших банках 0 -776 

Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі: 17796939 14904777 

кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі: 9921995 7473680 

в іноземній валюті 2633497 1959834 

резерви під знецінення кредитів та заборгованість клієнтів -977058 -745814 

кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі: 7874944 741097 

в іноземній валюті 6336518 5674720 

резерви під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів -2171964 -1389138 

Цінні папери в портфелі банку на продаж, у тому числі: 4140830 2466811 

резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0 

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

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

Інвестиції в асоційовані та дочірні компанії 346658 346658 

Інвестиційна нерухомість 63451 70529 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 3599 826 

Відстрочений податковий актив 1127401 1127401 

Основні засоби та нематеріальні активи 999160 1074902 

Інші фінансові активи, у тому числі: 442535 227794 

резерви під інші фінансові активи -77994 -60074 

Інші активи, у тому числі: 80376 58721 

резерви під інші активи -2810 -2084 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 10581 1790 

Усього активів, у тому числі: 35698652 26336775 

в іноземній валюті 17948689 12055479 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків, у тому числі: 115836 160545 

в іноземній валюті 115835 160543 



Кошти клієнтів, у тому числі: 25574227 17424364 

кошти юридичних осіб, у тому числі: 15379139 8451031 

в іноземній валюті 5319376 2346033 

кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі: 10557020 7042819 

в іноземній валюті 4029233 1926345 

кошти фізичних осіб, у тому числі: 10195088 8973333 

в іноземній валюті 5967006 5062044 

кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі: 6084754 5059399 

в іноземній валюті 3334638 2655911 

Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі: 0 2280 

в іноземній валюті 0 0 

Інші залучені кошти 12074 14406 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 0 0 

Резерви за зобов’язаннями 36561 57618 

Інші фінансові зобов’язання 1296795 1767649 

Інші зобов'язання 136852 126257 

Субординований борг 6669446 5003069 

Зобов'язання групи вибуття 0 0 

Усього зобов'язань, у тому числі: 33841791 24556188 

в іноземній валюті 18434893 12918272 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 1774333 1774333 

Емісійні різниці 811260 811260 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -793544 -870000 

Резервні та інші фонди банку 57985 57985 

Резерви переоцінки 6827 7009 

Усього власного капіталу 1856861 1780587 

Усього зобов'язань та власного капіталу 35698652 26336775 

- 

Затверджено до випуску та підписано      

17.04.2015 року  Керівник С.М.Панов  

       (підпис, ініціали, прізвище) 

Карацюба Л.Д. тел. (057) 738-81-21  Головний бухгалтер О.Ю.Бродський 

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



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

за 2 квартал 2015 року 

 

Найменування статті 

Звітний період Попередній період 

за поточний 
квартал 

за поточний 
квартал 

наростаючим 
підсумком з 
початку року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 

за відповідний 
квартал 

попереднього року 
наростаючим 
підсумком з 
початку року 

1 2 3 4 5 

Процентні доходи 1018431 1855680 650213 1266384 

Процентні витрати -414408 -741639 -275341 -528459 

Чистий процентний 
дохід/(Чисті процентні 
витрати) 

604023 1114041 374872 737925 

Комісійні доходи 310619 1020508 204662 395983 

Комісійні витрати -57971 -115763 -42531 -82711 

Результат від операцій з 
цінними паперами в торговому 
портфелі банку 

0 0 0 0 

Результат від операцій з 
хеджування справедливої 
вартості 

0 0 0 0 

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

14143 -171710 8585 237680 

Результат від продажу цінних 
паперів у портфелі банку на 
продаж 

47 48 -2288 -1932 

Результат від операцій з 
іноземною валютою 

72693 -184989 95774 111981 

Результат від переоцінки 
іноземної валюти 

284380 452406 -14194 -202780 

Результат від переоцінки 
об'єктів інвестиційної 
нерухомості 

0 0 0 0 

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

-16472 -16589 0 0 

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

0 0 0 0 



ніж ринкова 

Відрахування до резерву під 
знецінення кредитів та коштів в 
інших банках 

-331123 -1072662 -323842 -702833 

Відрахування до резерву під 
знецінення дебіторської 
заборгованості та інших 
фінансових активів 

-6212 -15695 -1796 -6572 

Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

0 0 -1085 -27725 

Знецінення цінних паперів у 
портфелі банку до погашення 

0 0 0 0 

Відрахування до резервів за 
зобов'язаннями 

-1606 29989 -32732 -36469 

Інші операційні доходи 75389 122837 55461 104151 

Адміністративні та інші 
операційні витрати 

-552316 -1075539 -485191 -963101 

Частка в прибутку/(збитку) 
асоційованих компаній 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) до 
оподаткування 

395594 86882 -164305 -436403 

Витрати на податок на 
прибуток 

-262 -10440 -95 -1186 

Прибуток/(збиток) від 
діяльності, що триває 

395332 76442 -164400 -437589 

Прибуток/(збиток) від 
припиненої діяльності після 
оподаткування 

0 0 0 0 

Прибуток/(збиток) 395332 76442 -164400 -437589 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

Переоцінка цінних паперів у 
портфелі банку на продаж 

34 -169 9777 4326 

Переоцінка основних засобів та 
нематеріальних активів 

-12 -13 -8 -115 

Результат переоцінки за 
операціями з хеджування 
грошових потоків 

0 0 0 0 

Частка іншого сукупного 
прибутку асоційованої компанії

0 0 0 0 

Податок на прибуток, 
пов'язаний з іншим сукупним 
доходом 

0 0 0 0 

Інший сукупний дохід після 
оподаткування 

22 -182 9769 4211 

Усього сукупного доходу 395354 76260 -154631 -433378 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від 
діяльності, що триває: 
чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 



скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

0 0 0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від 
припиненої діяльності: 
чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

0 0 0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію за 
квартал: 
чистий прибуток/(збиток) на 
одну просту акцію 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

скоригований чистий 
прибуток/(збиток) на одну 
просту акцію 

0 0 0 0 

 
- 

Затверджено до випуску та підписано      

17.04.2015 року  Керівник С.М.Панов  

       (підпис, ініціали, прізвище) 

Карацюба Л.Д. тел. (057) 738-81-21  Головний бухгалтер О.Ю.Бродський 

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

 


