
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       Волох I.О. 

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

М.П. 
28.04.2015 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2014 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

21133352 

4. Місцезнаходження 

м. Київ , Оболонський, 04114, м.Київ, Автозаводська, 54/19 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 391-57-96 (044) 390-54-19 

6. Електронна поштова адреса 

ndanylina@universalbank.com.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 

 
2. Річна інформація опублікована у «Бюлетень. Цінні папери України» №78   30.04.2015 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці www.universalbank.com.ua 

в мережі 

Інтернет 30.04.2015 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

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 рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. 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 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність X 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. 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) 
 

33. Примітки 

Участь ПАТ «Унiверсал Банк» у створеннi юридичних осiб вiдсутня. 

Штатним розкладом ПАТ «Унiверсал Банк» посада корпоративного секретаря 

не передбачена. 

Посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента. 

Протягом 2014 року банк не здiйснював виплату дивiдендiв 

Облiгацiї та iншi цiннi папери не випускалися. 

Викуп власних акцiй не проводивcя. 

Сертифiкати цiнних паперiв не випускалися. 

Борговi цiнних паперiв не випускалися 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк" 

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

А01 № 479981 

3. Дата проведення державної реєстрації 

20.01.1994 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

1162671970 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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) 

824 

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

64.19 Iншi види грощового посередництва 

10. Органи управління підприємства 

1) Загальнi Збори Акцiонерiв; 2) Спостережна рада Банку; 3) Правлiння Банку.  

11. Банки, що обслуговують емітента: 

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

у національній валюті 

Головне управлiння НБУ по м.Києву та Київськiй областi 

2) МФО банку 

322001 

3) поточний рахунок 

32004160302 

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

у іноземній валюті 

ПАТ "Укрсоцбанк" 

5) МФО банку 

300023 

6) поточний рахунок 

16001840804159 



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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська дiяльнiсть 92 10.10.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Банкiвська лiцензiя вiд 10 жовтня 2011 р. №92 на 

право здiйснення банкiвських послуг визначених 
частиною третьою статтi 47 Закону України "Про 

банки та банкiвську дiяльнiсть", термiн дiї якої не 

обмежено. 

  

Банкiвська дiяльнiсть 92 10.10.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Генеральаї лiцензiя на здiйснення валютних 

операцiй вiд 10 жовтня 2011 р. №92 та додаток до 

генеральної лiцензiї на здiйснення валютних 

операцiй вiд 10 жовтня 2011 р. №92, термiн дiї 

яких не обмежено. 

  

Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи 
Серiя АЕ 

№ 263460 
01.10.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку  

Необмежена 

Опис термiн дiї не обмежено 

  

Брокерська дiяльнiсть 
АД 

№075843 
28.09.2012 

Нацiональна 

комiсiєю з 

цiнних 
паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: 

Брокерська дiяльнiсть.Термiн дiї не обмежено. 

  

Дилерська дiяльнiсть 
АД 

№075844 
28.09.2012 

Нацiональна 

комiсiєю з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку – дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами: 

Дилерська дiяльнiсть. Термiн дiї не обмежено. 

  

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв iнститутiв спiльного iнвестування 
Серiя АЕ 

№ 263461 
01.10.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 
Необмежена 



цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Опис 

Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку – депозитарна дiяльнiсть: Дiяльнiсть iз 
зберiгання активiв iнститутiв спiльного 

iнвестування. Термiн дiї не обмежено. 

  

Дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних фондiв. 
Серiя АЕ 

№ 263462 
01.10.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Здiйснення професiйної дiяльностi на фондовому 

ринку – депозитарна дiяльнiсть: Дiяльнiсть iз 

зберiгання активiв пенсiйних фондiв. Термiн дiї не 

обмежено. 

  

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

ТзОВ «Кредит-

Рейтинг» 

уповноважене рейтингове 

агентство 
19.09.2014 uaAA - стабiльний 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. 

(ERB New Europe Holding 

B.V.)  

99999999 
1043 Нiдерланди 

Амстердам Нарiтавег, 165  
99.9652 

Прізвище, ім"я, по 

батькові фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), які 

належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної кількості) 

Усього 99.9652 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Голова Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Стратонов Сергiй Анатолiйович 



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

ЄДРПОУ юридичної особи 

КА 863057 07.12.1998 Личакiвський РВ УМВС України у Львiвськiй обл 

4) рік народження** 

1958 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Голова Правлiння ВАТ "Банк Унiверсальний" 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

23.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Голова Спостережної Ради керує роботою Спостережної Ради Банку. За рiшенням емiтента 

iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лорентцiадiс Спиридон 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

AI 1573022 31.12.2011 А.Е.А./Д.Д. Н.П.С 

4) рік народження** 

1946 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Даних немає 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

23.12.2014 3 роки 

9) Опис 

Член Спостережної Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням емiтента 

iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Ревiзiйної Комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Коколагiаннiс Харалампос 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

AK 021124 10.03.2011  

4) рік народження** 

1967 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керiвник Департаменту з фiнансiв та контролю, Євробанк ЕФГ. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

04.06.2013 3 роки 

9) Опис 

Голова Ревiзiйної Комiсiї керує роботою Ревiзiйної Комiсiї. За рiшенням емiтента iнформацiя про 

розмiр виплаченої винагороди не надається. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної Комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Теодорос Каракасiс 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АЕ 7668086 07.02.2009 А.Е.А./Д.Д. – N.P.C  

4) рік народження** 

1947 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Керiвник з пiдтримки бухгалтерського облiку дочiрнiх пiдприємств, Eurobank EFG.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

04.06.2013 3 роки 

9) Опис 

Виконує функцiї Члена Ревiзiйної Комiсiї. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої 

винагороди не надається. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Ревiзiйної Комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ставрос Iоанноу 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

АН 4554984 22.07.2011 А.Е.А./Д.Д. – N.P.C 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

26 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Голови Наглядової ради, Eurobank EFG Bulgaria AD Sofia 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

04.06.2013 3 роки 

9) Опис 

Виконує функцiї Члена Ревiзiйної Комiсiї. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої 

винагороди не надається. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Волох Iгор Олегович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

МР 2989949 18.11.2011 Мiнiстерством внутрiшнiх справ Республiки Бiлорусь 

4) рік народження** 



1967 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Унiверсал Банк" Перший заступник Голови Правлiння - Член Правлiння  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.10.2014 безстроково 

9) Опис 

Голова Правлiння керує роботою виконавчого органу. За рiшенням емiтента iнформацiя про 

розмiр виплаченої винагороди не надається. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу - Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гороховських Роман Юрiйович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

ВВ 495164 07.08.1998 Київським РВ ДМУ ЦМВС України в Донецькiй обл 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Дойче Банк ДБУ", керiвник департаменту 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

03.01.2012 безстроково 

9) Опис 

Заступник Голови Правлiння з корпоративного бiзнесу - Член Правлiння бере участь в управлiннi 

поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та 

несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, 

встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради 

Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бойко Олександр Борисович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

13 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "Євробенк ЕФГ Україна Дистрибуцiя" Директор з iнформацiйних технологiй 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

12.07.2007 безстроково 

9) Опис 

Член Правлiння бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, 

необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи 

згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв 

акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої 

винагороди не надається. 

Не надає письмової згоди на розкриття паспортних даних 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Директор фiнансового департаменту - Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кузьмiн Дмитро Миколайович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

СН 160426 13.05.1999 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 

4) рік народження** 

1976 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Акцiонерний комерцiйний банк «Сiтiбанк (Україна)» Головний бухгалтер  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

04.06.2013 безстроково 

9) Опис 

Директор фiнансового департаменту - Член Правлiння керує роботою фiнансового департаменту 

Банку, бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для 

статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно з 

принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв 

i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди 

не надається. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови правлiння  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Панагiотопоулос Дiмiтрiос 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1965 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

19 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Полбанк ЕФГ, Заступник генерального директора 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

07.11.2012 безстроково 

9) Опис 

Заступник Голови Правлiння бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю Банку, формуваннi 

фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його 

роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, рiшеннями Загальних 

зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про розмiр 

виплаченої винагороди не надається. 

Не надає письмової згоди на розкриття паспортних даних  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Зарожевський Сергiй Володимирович 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ «Калiон Банк Україна», заступник головного бухгалтера-заступник директора департаменту 

облiку та звiтностi 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

31.10.2013 безстроково 

9) Опис 

Головний бухгалтер керує роботою бухгалтерiї Банку. За рiшенням емiтента iнформацiя про 

розмiр виплаченої винагороди не надається. 

Не надає письмової згоди на розкриття паспортних даних  

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  
** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Директор Департаменту з ризикiв-Член Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Ховалко Галина Романiвна 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

МС 619291 24.12.1999 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопольськiй обл 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

15 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АКБ "КИЇВ", Заступник Голови Правлiння-Член Правлiння  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.12.2014 безстроково 

9) Опис 



Директор Департаменту з ризикiв - Член Правлiння бере участь в управлiннi поточною дiяльнiстю 

Банку, формуваннi фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку та несе вiдповiдальнiсть за 

ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, встановленими Статутом Банку, 

рiшеннями Загальних зборiв акцiонерiв i Спостережної ради Банку. За рiшенням емiтента 

iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Паноусiс Анастасiос 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

AH 3302769 05.03.2011 А.Е.А./Д.Д. – N.P.C 

4) рік народження** 

1969 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Заступник Генерального менеджера з роздрiбного бiзнесу в Eurobank  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

23.12.2014 на три роки 

9) Опис 

Член Спостережної Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням емiтента 

iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Нiколаоу Анастасiос 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

AH 4804347 31.12.2011 А.Е.А./Д.Д. – N.P.C 

4) рік народження** 

1946 

5) освіта** 



Вища 

6) стаж роботи (років)** 

35 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Керiвник з ризикiв в Postbank 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

23.12.2014 на три роки 

9) Опис 

Член Спостережної Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням емiтента 

iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної Ради  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Луiс Мiхалакiс 

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

ЄДРПОУ юридичної особи 

К0 0063306 19.03.2012 C.R.M.D. 

4) рік народження** 

1962 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

25 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Виконавчий директор в Laiki Bank Public Co Ltd. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

23.12.2014 на три роки 

9) Опис 

Член Спостережної Ради приймає участь у роботi Спостережної Ради Банку. За рiшенням емiтента 

iнформацiя про розмiр виплаченої винагороди не надається. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

ЕРБ Нью Юроп Холдiнг 

Б.В. (ERB New Europe 

Holding B.V.) 

99999999 
1043 Нiдерланди Амстердам 

Амстердам Нарiтавег, 165  
116226757 99.9652 116226757 0 0 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані на 

пред'явника 

Усього 116226757 99.9652 116226757 0 0 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 12.03.2014 

Кворум зборів** 99.9652 

Опис 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв (надалi – «Збори») ПАТ «Унiверсал Банк» (надалi – 

«Банк») вiдкрив о 
10 год. 00 хв. Голова Спостережної Банку Стратонов С.А. та повiдомив про наступне. 

На пiдставi статтi 40 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пункту 7.8 Положення 

про Загальнi 

збори акцiонерiв Банку (надалi – «Положення про Збори») на Зборах головує Голова 

Спостережної Ради Банку 

Стратонов С.А. (надалi – «Голова Зборiв»). 

На засiданнi Спостережної ради Банку (Протокол №01/14 вiд 23.01.2014р.) секретарем Зборiв 

було призначено 

Сороку А.В. 

Склад Реєстрацiйної комiсiї Зборiв складається з 3 осiб, а саме: Вельке В.О., Царенок М.М., 

Беленька I.Ю. 
Склад реєстрацiйної комiсiї було обрано на засiданнi Спостережної ради Банку (Протокол 

№01/14 вiд 

23.01.2014р.). До початку проведення реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв одноголосним 

рiшенням членiв 

Реєстрацiйної комiсiї (Протокол вiд 12 березня 2014р.) Головою Реєстрацiйної комiсiї обрано 

Царенок М.М. 

Голова Зборiв надав слово Головi Реєстрацiйної комiсiї, який повiдомив iнформацiю щодо 

кворуму Зборiв. 

Вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, складеного за станом 

на 24 годину за 

три робочих днi до дня проведення Зборiв, тобто станом на 24 годину 05.03.2014 року, загальна 

кiлькiсть осiб, 
якi мають право на участь у Зборах становить 3 762 (три тисячi сiмсот шiстдесят двi) особи, у 

власностi яких 

знаходиться 116 267 197 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi шiстдесят сiм тисяч сто дев’яносто 

сiм) простих 

iменних акцiй, що складають 100% Статутного капiталу Банку. 

Згiдно з протоколом засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 12 березня 2014 року за результатами 

реєстрацiї 

учасникiв Зборiв, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабiнет для переговорiв №1, вул. 

Автозаводська 

54/19, м. Київ, Україна, з 09.15 години до 09.45 години, зареєстровано: 

1. Акцiонера Банку – компанiю ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.), 
що володiє 

116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят сiмома) 

простими 

iменними акцiями Банку (голосами), що складає 99,9652% Статутного капiталу Банку, в особi 

представникiв Сапун Л.В. та Доценко О.М., якi дiють спiльно на пiдставi довiреностi, 

засвiдченої 

04.03.2014 р. 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй Банку, якi зареєструвалися 

для участi у 

Зборах, становить 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) 
голосуючих акцiй або 99,9652% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

Голова Реєстрацiйної комiсiї повiдомив, що вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про 

акцiонернi 

товариства», пункту 11.6 статтi 11 Статуту Банку та згiдно iз даними реєстрацiї акцiонерiв 

кворум досягнуто, 

Збори вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу. 

Запрошенi для участi у Зборах: 



Голова Правлiння Банку – Папанiколаоу Мiлтiадiс; 

Перший Заступник Голови Правлiння Банку - Волох Iгор Олегович; 

Оголошення регламенту Зборiв. 

Слухали: Голову Зборiв, який доповiв про регламент Зборiв, визначений статтею 10 Положення 

про 
Збори, вiдповiдно до якого розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним 

регламентом: 

1. Основна доповiдь – до 15 хвилин; 

2. Спiвдоповiдь – до 10 хвилин; 

3. Виступи в дебатах – до 5 хвилин; 

4. Вiдповiдi на запитання – до 10 хвилин. 

Голова Зборiв наголосив, що голосування на Зборах з питань порядку денного має провадитися 

лише з 

використанням бюлетенiв для голосування. 

Голова Зборiв нагадав порядок голосування на Зборах – бюлетенями за принципом – «одна 

проста iменна 
акцiя – один голос», крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування.  
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Голосування на Зборах iз шостого питання порядку денного Зборiв має провадитися шляхом 

кумулятивного 

голосування - голосування пiд час обрання осiб до складу органiв Банку, коли загальна 

кiлькiсть голосiв 

акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу Банку, що обираються, а акцiонер має 

право вiддати всi 

пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома 

кандидатами. 

Оголошення порядку денного Зборiв. 

Слухали: Голову Зборiв, який оголосив, що повiдомлення про скликання Зборiв та їх порядок 
денний 

було опублiковано у Вiдомостях Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 25 

вiд 06.02.2014 року. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 

1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 

2. Про внесення змiн до Статуту ПАТ «Унiверсал Банк». 

3. Про уповноваження Голови Правлiння на пiдписання Статуту ПАТ «Унiверсал Банк» в новiй 

редакцiї. 

4. Про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

5. Про змiну кiлькiсного складу Спостережної ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

6. Про обрання членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 
7. Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

8. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв та трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», 

встановлення розмiру 

їх винагороди. 

9. Про уповноваження Голови Правлiння на пiдписання трудового договору (контракту) та 

цивiльно- 

правових договорiв з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

Розгляд питань порядку денного. 

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного: 

Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який повiдомив про необхiднiсть з метою забезпечення надання 
акцiонерам 

роз’яснень щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз 

забезпеченням проведення голосування на Зборах, обрати Лiчильну комiсiю Зборiв. Голова 

Зборiв запропонував обрати Лiчильну комiсiю Зборiв в тому ж складi, що й Реєстрацiйна 

комiсiя Зборiв, склад якої затверджений рiшенням Спостережної Ради Банку (Протокол 

№01/14 вiд 23.01.2014р.), а саме: Вельке В.О., Царенок М.М., Беленька I.Ю. та 

уповноважити зазначених осiб провести пiдрахунок голосiв з цього питання порядку 

денного. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 



«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв в тому ж складi що й Реєстрацiйна комiсiя Зборiв, 

склад 
якої затверджений рiшенням Спостережної Ради Банку, а саме: Вельке В.О., Царенок М.М., 

Беленька I.Ю. та уповноважити зазначених осiб провести пiдрахунок голосiв з цього 

питання порядку денного. 

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного: 

Про внесення змiн до Статуту ПАТ «Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар Зборiв), який повiдомив про необхiднiсть внести змiни до Статуту Банку з метою 

приведення у вiдповiднiсть установчих документiв ПАТ «Унiверсал Банк» до вимог 

чинного законодавства України, а саме вимог Закону України «Про депозитарну систему 

України», Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Закону України «Про 
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систему гарантування вкладiв фiзичних осiб» тощо. Директор Юридичного департаменту 

Сорока А.В. запропонував внести змiни до статей Статуту ПАТ «Унiверсал Банк» 3.2, 3.3, 

4.6, 9.1, 11.3, 11.6, 11.10, 12.2, роздiлу 21 Статуту та затвердити Статуту ПАТ «Унiверсал 

Банк» в новiй редакцiї, що включає змiни до вищезазначених статей. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Затвердити внесення змiн до Статуту ПАТ «Унiверсал Банк» шляхом затвердження 
Статуту ПАТ «Унiверсал Банк» в новiй редакцiї. 

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного: 

Про уповноваження Голови Правлiння на пiдписання Статуту ПАТ «Унiверсал Банк» в новiй 

редакцiї. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар Зборiв), який повiдомив про необхiднiсть уповноваження Голови Правлiння 

Банку пiдписати Статут ПАТ «Унiверсал Банк» в новiй редакцiї, а також будь-якi iншi 

документи, необхiднi для реєстрацiї Статуту ПАТ «Унiверсал Банк». 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» пiдписати Статут ПАТ 

«Унiверсал Банк» в новiй редакцiї, а також будь-якi iншi документи, необхiднi для 

реєстрацiї Статуту ПАТ «Унiверсал Банк». 

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного: 

Про припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар Зборiв), який повiдомив про те, що згiдно вимог Закону України «Про акцiонернi 

товариства» не рiдше нiж раз на три роки до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв 
обов’язково має вноситись питання про припинення повноважень членiв наглядової ради 

(спостережної ради, приймаючи до уваги норми спецiального закону, а саме Закону 

України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»). В зв’язку з вищевикладеним запропонував 

припинити повноваження Голови та членiв Спостережної Ради Банку. 

. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 
Рiшення прийнято одноголосно. 



Вирiшили: Припинити повноважень Голови та членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал 

Банк» 

згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «Унiверсал Банк». 

Розгляд П’ЯТОГО питання порядку денного: 

Про змiну кiлькiсного складу Спостережної ради ПАТ «Унiверсал Банк» 
Слухали: Голову Зборiв, який запропонував встановити склад Спостережної Ради ПАТ 

«Унiверсал 
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Банк» у кiлькостi 7 осiб. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 
Вирiшили: Встановити склад Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» у кiлькостi 7 осiб. 

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного: 

Про обрання членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар Зборiв), який повiдомив про те, що у зв’язку з прийняттям рiшення по питанню 

четвертому порядку денного Зборiв, виникла необхiднiсть в обраннi нового складу 

Спостережної Ради Банку. Згiдно Статуту Банку членами Спостережної ради можуть бути 

фiзичнi особи, якi мають повну дiєздатнiсть. Члени Спостережної ради обираються 

Загальними Зборами акцiонерiв строком на три роки з числа акцiонерiв або їх 

представникiв. 

Директор Юридичного департаменту Сороцi А.В. запропонував обрати новий склад 

Спостережної Ради Банку шляхом проведення кумулятивного голосування, в складi 7 
(семи) осiб. Загальний перелiк кандидатiв до складу Спостережної Ради Банку є наступним: 

1. Стратонов Сергiй Анатолiйович, 

2. Хассiотic Антонiс, 

3. Паноусiс Анастасiос, 

4. Алiпрантiс Нiколаос, 

5. Лоренцiадiс Спиридон, 

6. Тсiхрiнтзiс Ангелос, 

7. Нiколаоу Анастасiос. 

Усi кандидати висунутi акцiонером Банку – ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. (ERB New Europe 

Holding B.V.), мають повну дiєздатнiсть. Пропозицiй вiд iнших акцiонерiв Банку не 

надходило. 
Голова Зборiв наголосив, що кумулятивне голосування здiйснюється у вiдповiдностi до 

вимог Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме за принципом «загальна 

кiлькiсть голосiв – це кiлькiсть належних акцiонеру голосуючий акцiй, помножена на 

кiлькiсть членiв органу акцiонерного товариства, що обираються». 

Для цiлей кумулятивного голосування, присутнiй на Зборах акцiонер має наступну 

кiлькiсть голосiв: 

1) ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) – загальна кiлькiсть голосiв 

акцiонера (116 226 757) помножена на кiлькiсть членiв Спостережної Ради Банку (7). 

Голосували: «За» Стратонова Сергiя Анатолiйовича – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв 

двiстi 

двадцять шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) голосiв. Голосiв «Проти» та «Утримався» 

немає; 
«За» Хассiотicа Антонiса – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть 

тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) голосiв. Голосiв «Проти» та «Утримався» немає; 

«За» Паноусiса Анастасiоса – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять 

шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) голосiв. Голосiв «Проти» та «Утримався» немає. 

«За» Алiпрантiса Нiколаоса – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять 

шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) голосiв. Голосiв «Проти» та «Утримався» немає. 

«За» Лоренцiадiса Спиридона – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять 

шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) голосiв. Голосiв «Проти» та «Утримався» немає.  
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«За» Тсiхрiнтзiса Ангелоса – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть 

тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) голосiв. Голосiв «Проти» та «Утримався» немає. 
«За» Нiколаоу Анастасiоса – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть 



тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) голосiв. Голосiв «Проти» та «Утримався» немає. 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Кандидати (Стратонов Сергiй Анатолiйович, Хассiотic Антонiс, Паноусiс 

Анастасiос, 

Алiпрантiс Нiколаос, Лоренцiадiс Спиридон, Тсiхрiнтзiс Ангелос, Нiколаоу Анастасiос) до 
складу Спостережної Ради вважаються обраними до складу Спостережної Ради, а 

Спостережна Рада вважається сформованою. 

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного: 

Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар Зборiв), який повiдомив про те, що згiдно Закону України «Про банки та 

банкiвську дiяльнiсть» Загальнi збори акцiонерiв обирають Голову Спостережної ради та 

запропонував обрати Голову Спостережної Ради Банку зi складу новообраних членiв 

Спостережної Ради Банку. 

Голосували: «За» кандидата Стратонова Сергiя Анатолiйовича на посаду Голови Спостережної 

Ради 
Банку – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Обрати Головою Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» Стратонова Сергiя 

Анатолiйовича. 

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного: 

Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв та трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», 

встановлення 
розмiру їх винагороди. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар Зборiв), який повiдомив про те, що згiдно Закону України «Про акцiонернi 

товариства», Статуту Банку до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв 

вiднесено питання щодо затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 

договорiв (контрактiв), що укладатимуться з членами Спостережної Ради, встановлення 

розмiру їх винагороди. Приймаючи це до уваги, Сорока А.В. доповiв про умови трудового 

договору (контракту), що буде укладений з Головою Спостережної Ради Банку, включаючи 

розмiр його винагороди, та про умови цивiльно-правового договору, який буде укладений з 

членами Спостережної Ради (за виключенням Голови Спостережної Ради). Сорока А.В. 

також зазначив, що члени Спостережної Ради (окрiм Голови Спостережної ради) будуть 
виконувати свої функцiї на безоплатнiй основi. Сорока А.В. запропонував затвердити 

умови трудового договору (контракту) та цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться 

з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», визначити розмiр 

винагороди за виконання обов’язкiв Голови Спостережної Ради – згiдно трудового 

договору (контракту), що буде укладений з ним; визначити, що iншi члени Спостережної 

Ради, з якими будуть укладенi цивiльно-правовi договори, здiйснюють свої функцiї на 

безоплатнiй основi. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 
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Вирiшили: Затвердити умови трудового договору (контракту) та цивiльно-правових договорiв, 

що 

укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», 

визначити розмiр винагороди за виконання обов’язкiв Голови Спостережної Ради – згiдно 

трудового договору (контракту), що буде укладений з ним, умови якого затвердженi цими 

позачерговими Загальними Зборами ПАТ «Унiверсал Банк»; визначити, що iншi члени 

Спостережної Ради, з якими будуть укладенi цивiльно-правовi договори, здiйснюють свої 

функцiї на безоплатнiй основi. 
Розгляд ДЕВ’ЯТОГО питання порядку денного: 



Про уповноваження Голови Правлiння на пiдписання трудового договору (контракту) та 

цивiльно- 

правових договорiв з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар Зборiв), який повiдомив про те, що до виключної компетенцiї загальних зборiв 
акцiонерiв, згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту Банку, вiднесено 

уповноваження особи на пiдписання трудового договору (контракту) та цивiльно-правових 

договорiв з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». В зв’язку з 

вищевикладеним, Сорока А.В. запропонував уповноважити Голову Правлiння ПАТ 

«Унiверсал Банк» на пiдписання трудового договору (контракту) та цивiльно-правових 

договорiв з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» пiдписати трудовий 

договiр 

(контракт) та цивiльно-правовi договори з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ 

«Унiверсал Банк». 

Голова Зборiв доповiв, що пiдсумки голосування визначено на пiдставi протоколу Лiчильної 

комiсiї Зборiв вiд 

12.03.2014 року. Рiшення Зборiв акцiонерiв вважаються прийнятими, порядок денний 

вичерпаний. 

Голова Зборiв оголосив Збори закритими. 

Час закриття Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк» - 10 год. 50 хв 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 03.11.2014 

Кворум зборів** 99.9652 

Опис 

Час вiдкриття Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк» -10 год. 00 хв. 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв (надалi – «Збори») ПАТ «Унiверсал Банк» (надалi – 

«Банк») 

вiдкрив о 10 год. 00 хв. Голова Спостережної Банку Стратонов С.А. та повiдомив про 

наступне. 

На пiдставi статтi 40 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пункту 7.8 Положення 

про Загальнi 

збори акцiонерiв Банку (надалi – «Положення про Збори») на Зборах головує Голова 

Спостережної Ради 

Банку Стратонов С.А. (надалi – «Голова Зборiв»). 
На засiданнi Спостережної ради Банку (Протокол №12/14 вiд 15.09.2014р.) секретарем Зборiв 

було 

призначено Сороку А.В. 

Склад Реєстрацiйної комiсiї Зборiв складається з 3 осiб, а саме: Вельке В.О., Царенок М.М., 

Беленька I.Ю. 

Склад реєстрацiйної комiсiї було обрано на засiданнi Спостережної ради Банку (Протокол 

№12/14 вiд 

15.09.2014р.). До початку проведення реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв одноголосним 

рiшенням 

членiв Реєстрацiйної комiсiї (Протокол вiд 03 листопада 2014р.) Головою Реєстрацiйної комiсiї 

обрано 
Царенок М.М. 

Голова Зборiв надав слово Головi Реєстрацiйної комiсiї, який повiдомив iнформацiю щодо 

кворуму Зборiв. 

Вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, складеного за станом 

на 24 годину 

за три робочих днi до дня проведення Зборiв, тобто станом на 24 годину 28.10.2014 року, 



загальна 

кiлькiсть осiб, якi мають право на участь у Зборах становить 3 762 (три тисячi сiмсот шiстдесят 

двi) особи, 

у власностi яких знаходиться 116 267 197 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi шiстдесят сiм 

тисяч сто 
дев’яносто сiм) простих iменних акцiй, що складають 100% Статутного капiталу Банку.  

Згiдно з протоколом засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 03 листопада 2014р. за результатами 

реєстрацiї 

учасникiв Зборiв, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабiнет для переговорiв №1, вул. 

Автозаводська 54/19, м. Київ, Україна, з 09.15 години до 09.45 години, зареєстровано: 

1. Акцiонера Банку – компанiю ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.), 

що 

володiє 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят 

сiмома) 

простими iменними акцiями Банку (голосами), що складає 99,9652% Статутного капiталу 

Банку, в 
особi представникiв Сапун Л.В. та Доценко О.М., якi дiють спiльно на пiдставi довiреностi, 

засвiдченої 03.11.2014 р. 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй Банку, якi зареєструвалися 

для участi 

у Зборах, становить 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) голосуючих акцiй або 99,9652% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

Голова Реєстрацiйної комiсiї повiдомив, що вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про 

акцiонернi 

товариства», пункту 11.6 статтi 11 Статуту Банку та згiдно iз даними реєстрацiї акцiонерiв 

кворум 

досягнуто, Збори вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу.  
Запрошенi для участi у Зборах: 

Голова Правлiння Банку – Волох I.О.; 

Директор фiнансового департаменту - Член Правлiння – Кузьмiн Д.М. 

Оголошення регламенту Зборiв. 

Слухали: Голову Зборiв, який доповiв про регламент Зборiв, визначений статтею 10 

Положення 

про Збори, вiдповiдно до якого розгляд питань порядку денного вiдбувається за 

наступним регламентом: 

1. Основна доповiдь – до 15 хвилин; 

2. Спiвдоповiдь – до 10 хвилин; 

3. Виступи в дебатах – до 5 хвилин; 
4. Вiдповiдi на запитання – до 10 хвилин. 

Голова Зборiв наголосив, що голосування на Зборах з питань порядку денного має 

провадитися лише з 

використанням бюлетенiв для голосування. 
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Голова Зборiв нагадав порядок голосування на Зборах – бюлетенями за принципом – «одна 

проста iменна 

акцiя – один голос». 

Оголошення порядку денного Зборiв. 

Слухали: Голову Зборiв, який оголосив, що повiдомлення про скликання Зборiв та їх порядок 

денний було опублiковано у Вiдомостях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку № 186 вiд 01.10.2014 року. 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 

1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 

2. Про збiльшення статутного капiталу ПАТ «Унiверсал Банк» шляхом приватного розмiщення 

додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

3. Про приватне розмiщення акцiй. 

4. Про затвердження проспекту емiсiї акцiй ПАТ «Унiверсал Банк» та порядку надання 

зареєстрованого 

проспекту емiсiї акцiй ПАТ «Унiверсал Банк» учасникам розмiщення. 

5. Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких 

прийнято рiшення про приватне розмiщення. 

6. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Унiверсал Банк», якому надаються 
повноваження 



щодо: 

1) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 

2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у 

процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено 

договори 
з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); 

3) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй; 

4) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 

5) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 

6) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

7) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi 

законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi  

приватного розмiщення акцiй органом ПАТ «Унiверсал Банк», уповноваженим приймати таке 

рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

8) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання 
розмiщуваних ПАТ «Унiверсал Банк» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 

опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

7. Про визначення уповноваженої особи ПАТ «Унiверсал Банк», якiй надаються 

повноваження: 

1) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на 

придбання 

акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; 

2) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй; 

3) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують 

право 

вимагати здiйснення викупу ПАТ «Унiверсал Банк» належних їм акцiй. 
Розгляд питань порядку денного. 

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного: 

Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який повiдомив про необхiднiсть з метою забезпечення надання 

акцiонерам роз’яснень щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, 

пов’язаних iз забезпеченням проведення голосування на Зборах, обрати Лiчильну 

комiсiю Зборiв. Голова Зборiв запропонував обрати Лiчильну комiсiю Зборiв в тому ж 

складi, що й Реєстрацiйна комiсiя Зборiв, склад якої затверджений рiшенням 

Спостережної Ради Банку (Протокол №12/14 вiд 15.09.2014р.), а саме: Вельке В.О., 

Царенок М.М., Беленька I.Ю. та уповноважити зазначених осiб провести пiдрахунок 

голосiв з цього питання порядку денного. 
Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi  
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зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв в тому ж складi що й Реєстрацiйна комiсiя Зборiв, 

склад якої затверджений рiшенням Спостережної Ради Банку, а саме: Вельке В.О., 

Царенок М.М., Беленька I.Ю. та уповноважити зазначених осiб провести пiдрахунок 

голосiв з цього питання порядку денного. 

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного: 
Про збiльшення статутного капiталу ПАТ «Унiверсал Банк» шляхом приватного розмiщення 

додаткових 

акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. 

Слухали: Голову Зборiв, який запропонував у зв’язку з необхiднiстю капiталiзацiї ПАТ 

«Унiверсал Банк», збiльшити статутний капiтал ПАТ «Унiверсал Банк» на 13 000 000,00 

(тринадцять мiльйонiв) гривень, шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй 

iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв. Додатково надане слово 

представнику акцiонера Банку - компанiї ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. (ERB New Europe 

Holding B.V.) iз повiдомленням про те, що ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. (ERB New 

Europe Holding B.V.) планує здiснити додатковi внески у процесi збiльшення статутного 

капiталу та при цьому Банк використає додатковi внески для повернення коштiв згiдно 
наступного: 1) ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. в сумi 252 мiльйонiв гривень у еквiвалентi в 



дол. США вiдповiдно до договору про залучення субординованого боргу, укладеного iз 

ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. та Банком та 2) Євробанк Ергасiас С.А. в сумi 249 

мiльйонiв гривень у еквiвалентi в дол. США за вiдповiдним мiжбанкiвським депозитом, 

розмiщеним Євробанк Ергасiас С.А. у Банку. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 
п’ятдесят сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Вирiшили: Збiльшити статутний капiтал Банку на 13 000 000,00 (тринадцять мiльйонiв) 

гривень, 

шляхом приватного розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi за 

рахунок додаткових внескiв. 

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного: 

Про приватне розмiщення акцiй. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Секретарю Зборiв, який запропонував у зв’язку з 
прийняттям рiшення по другому питанню порядку денного Зборiв здiйснити приватне 

розмiщення акцiй вiдповiдно до умов розмiщення згiдно рiшення про приватне 

розмiщення акцiй, що додається до цього протоколу як Додаток № 1 та є невiд’ємною 

частиною цього Протоколу. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Вирiшили: Здiйснити приватне розмiщення акцiй Банку вiдповiдно до умов розмiщення згiдно 

рiшення про приватне розмiщення акцiй, що додається до цього протоколу як Додаток 

№ 1 та є невiд’ємною частиною цього Протоколу. 
Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного: 

Про затвердження проспекту емiсiї акцiй ПАТ «Унiверсал Банк» та порядку надання 

зареєстрованого 

проспекту емiсiї акцiй ПАТ «Унiверсал Банк» учасникам розмiщення. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Секретарю Зборiв, який запропонував затвердити  
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проспект емiсiї акцiй Банку та порядок надання зареєстрованого проспекту емiсiї акцiй 

Банку учасникам розмiщення. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 
«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Вирiшили: Затвердити проспект емiсiї акцiй Банку та порядок надання зареєстрованого 

проспекту 

емiсiї акцiй Банку учасникам розмiщення шляхом надання акцiонерам зареєстрованого 

проспекту емiсiї Банку. 

Розгляд П’ЯТОГО питання порядку денного: 

Про затвердження перелiку iнвесторiв, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких 

прийнято 

рiшення про приватне розмiщення. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Секретарю Зборiв, який запропонував, затвердити 

перелiк осiб, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких прийнято рiшення 
про приватне розмiщення, у складi iснуючих акцiонерiв Банку станом на 03.11.2014 

року. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Вирiшили: Затвердити перелiк осiб, серед яких передбачено розмiщення акцiй, щодо яких 

прийнято 

рiшення про приватне розмiщення, у складi iснуючих акцiонерiв Банку станом на 

03.11.2014 року. 
Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного: 



8. Про визначення уповноваженого органу ПАТ «Унiверсал Банк», якому надаються 

повноваження 

щодо: 

1) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 

2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими власниками у 
процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований обсяг акцiй укладено 

договори 

з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); 

3) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй; 

4) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 

5) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй; 

6) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

7) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi  

законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi  

приватного розмiщення акцiй органом ПАТ «Унiверсал Банк», уповноваженим приймати таке 
рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

8) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на придбання 

розмiщуваних ПАТ «Унiверсал Банк» акцiй, про можливiсть реалiзацiї такого права та 

опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Секретарю Зборiв, який запропонував визначити: 

1. Спостережну Раду органом, якому надаються повноваження: 

1) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 

2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими 

власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований 

обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); 

3) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

4) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi  
законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у 

процесi приватного розмiщення акцiй органом ПАТ «Унiверсал Банк», 

уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд  
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розмiщення акцiй; 

5) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на 

придбання розмiщуваних ПАТ «Унiверсал Банк» акцiй, про можливiсть реалiзацiї 

такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi 

2. Залишити за Загальними зборами акцiонерiв наступнi повноваження: 

1) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй; 
2) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 

3) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Вирiшили Визначити: 

1. Спостережну Раду органом, якому надаються повноваження: 

1) внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй; 

2) прийняття рiшення про дострокове закiнчення укладення договорiв з першими 

власниками у процесi приватного розмiщення акцiй (у разi якщо на запланований 
обсяг акцiй укладено договори з першими власниками та акцiї повнiстю оплачено); 

3) прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй; 

4) повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi не затвердження у встановленi  

законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими власниками у 

процесi приватного розмiщення акцiй органом ПАТ «Унiверсал Банк», 

уповноваженим приймати таке рiшення, або у разi прийняття рiшення про вiдмову вiд 

розмiщення акцiй; 

5) письмового повiдомлення кожного акцiонера, який має переважне право на 

придбання розмiщуваних ПАТ «Унiверсал Банк» акцiй, про можливiсть реалiзацiї 

такого права та опублiкування повiдомлення про це в офiцiйному друкованому органi 

2. Залишити за Загальними зборами акцiонерiв наступнi повноваження: 
1) затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi 



приватного розмiщення акцiй; 

2) затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй; 

3) затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй. 

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного: 

Про визначення уповноваженої особи ПАТ «Унiверсал Банк», якiй надаються повноваження:  
1) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на 

придбання 

акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; 

2) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi 

приватного розмiщення акцiй; 

3) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi реалiзують 

право 

вимагати здiйснення викупу ПАТ «Унiверсал Банк» належних їм акцiй. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Секретарю Зборiв, який запропонував визначити 

Голову Правлiння уповноваженою особою ПАТ «Унiверсал Банк», якiй надаються 

повноваження. 
1) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на 

придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; 

2) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у 

процесi приватного розмiщення акцiй; 

3) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi 

реалiзують право вимагати здiйснення викупу ПАТ «Унiверсал Банк» належних їм 

акцiй.. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi 

зареєструвалися для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 
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«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Вирiшили: Визначити Голову Правлiння Банку уповноваженою особою Банку, якiй надаються 

наступнi повноваження: 

1) проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на 

придбання акцiй, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; 

2) проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у 

процесi приватного розмiщення акцiй; 

3) проводити дiї щодо здiйснення обов'язкового викупу акцiй у акцiонерiв, якi 

реалiзують право вимагати здiйснення викупу ПАТ «Унiверсал Банк» належних їм 

акцiй. 

Голова Зборiв доповiв, що пiдсумки голосування визначено на пiдставi протоколiв Лiчильної 
комiсiї 

Зборiв вiд 03.11.2014 року. Рiшення Зборiв акцiонерiв вважаються прийнятими, порядок 

денний 

вичерпаний. Голова Зборiв оголосив Збори закритими. 

Час закриття Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк» - 12 год. 00 хв. 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата проведення 23.12.2014 

Кворум зборів** 99.9652 

Опис 

Час вiдкриття Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк» -10 год. 00 хв. 

Позачерговi Загальнi збори акцiонерiв (надалi – «Збори») ПАТ «Унiверсал Банк» (надалi – 

«Банк») вiдкрив о 

10 год. 00 хв. Голова Спостережної Банку Стратонов С.А. та повiдомив про наступне. 

На пiдставi статтi 40 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пункту 7.8 Положення про 
Загальнi збори 

акцiонерiв Банку (надалi – «Положення про Збори») на Зборах головує Голова Спостережної 

Ради Банку 

Стратонов С.А. (надалi – «Голова Зборiв»). 

На засiданнi Спостережної ради Банку (Протокол №15/14 вiд 27.10.2014р.) секретарем Зборiв 

було призначено 



Сороку А.В. 

Склад Реєстрацiйної комiсiї Зборiв складається з 3 осiб, а саме: Вельке В.О., Царенок М.М., 

Беленька I.Ю. Склад 

реєстрацiйної комiсiї було обрано на засiданнi Спостережної ради Банку (Протокол №15/14 вiд 

27.10.2014р ). До 
початку проведення реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв одноголосним рiшенням членiв 

Реєстрацiйної комiсiї 

(Протокол вiд 23 грудня 2014р.) Головою Реєстрацiйної комiсiї обрано Царенок М.М. 

Голова Зборiв надав слово Головi Реєстрацiйної комiсiї, який повiдомив iнформацiю щодо 

кворуму Зборiв. 

Вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, складеного за станом 

на 24 годину за три 

робочих днi до дня проведення Зборiв, тобто станом на 24 годину 17.12.2014 року, загальна 

кiлькiсть осiб, якi 

мають право на участь у Зборах становить 3 762 (три тисячi сiмсот шiстдесят двi) особи, у 

власностi яких 
знаходиться 116 267 197 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi шiстдесят сiм тисяч сто дев’яносто 

сiм) простих 

iменних акцiй, що складають 100% Статутного капiталу Банку. 

Згiдно з протоколом засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 23 грудня 2014 року за результатами 

реєстрацiї учасникiв 

Зборiв, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабiнет для переговорiв №1, вул. 

Автозаводська 54/19, м. Київ, 

Україна, з 09.15 години до 09.45 години, зареєстровано: 

1. Акцiонера Банку – компанiю ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.), 

що володiє 

116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят сiмома) 

простими 
iменними акцiями Банку (голосами), що складає 99,9652% Статутного капiталу Банку, в особi 

представникiв 

Сапун Л.В. та Доценко О.М., якi дiють спiльно на пiдставi довiреностi, засвiдченої 22.12.2014 р. 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй Банку, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах, 

становить 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят 

сiм) голосуючих 

акцiй або 99,9652% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

Голова Реєстрацiйної комiсiї повiдомив, що вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про 

акцiонернi товариства», 

пункту 11.6 статтi 11 Статуту Банку та згiдно iз даними реєстрацiї акцiонерiв кворум досягнуто, 
Збори вважаються 

правомочними i мають право розпочати свою роботу. 

Запрошенi для участi у Зборах: 

Голова Правлiння Банку – Волох Iгор Олегович. 

Оголошення регламенту Зборiв. 

Слухали: Голову Зборiв, який доповiв про регламент Зборiв, визначений статтею 10 Положення 

про 

Збори, вiдповiдно до якого розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним 

регламентом: 

1. Основна доповiдь – до 15 хвилин; 

2. Спiвдоповiдь – до 10 хвилин; 

3. Виступи в дебатах – до 5 хвилин; 
4. Вiдповiдi на запитання – до 10 хвилин. 

Голова Зборiв наголосив, що голосування на Зборах з питань порядку денного має провадитися 

лише з 

використанням бюлетенiв для голосування. 

Голова Зборiв нагадав порядок голосування на Зборах – бюлетенями за принципом – «одна 

проста iменна акцiя – 

один голос», крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. 

Голосування на Зборах iз шостого питання порядку денного Зборiв має провадитися шляхом 

кумулятивного 

голосування - голосування пiд час обрання осiб до складу органiв Банку, коли загальна 

кiлькiсть голосiв акцiонера  
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помножується на кiлькiсть членiв органу Банку, що обираються, а акцiонер має право вiддати 

всi пiдрахованi 

таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами. 

Оголошення порядку денного Зборiв. 

Слухали: Голову Зборiв, який оголосив, що повiдомлення про скликання Зборiв та їх порядок 
денний було 

опублiковано у Вiдомостях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 223 

вiд 

21.11.2014 року. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 

1. Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 

2. Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради ПАТ 

«Унiверсал Банк». 

3. Про змiну кiлькiсного складу Спостережної ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

4. Про обрання членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

5. Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 
6. Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв та трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з 

Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», встановлення розмiру їх 

винагороди. 

7. Про уповноваження Голови Правлiння на пiдписання трудового договору (контракту) та 

цивiльно-правових 

договорiв з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

8. Про затвердження змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 

9. Про внесення змiн до Статуту ПАТ «Унiверсал Банк». 

10. Про уповноваження Голови Правлiння на пiдписання Статуту ПАТ «Унiверсал Банк». 

Розгляд питань порядку денного. 

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного: 
Про обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який повiдомив про необхiднiсть з метою забезпечення надання 

акцiонерам 

роз’яснень щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз 

забезпеченням проведення голосування на Зборах, обрати Лiчильну комiсiю Зборiв. Голова 

Зборiв запропонував обрати Лiчильну комiсiю Зборiв в тому ж складi, що й Реєстрацiйна 

комiсiя 

Зборiв, склад якої затверджений рiшенням Спостережної Ради Банку (Протокол №15/14 вiд 

27.10.2014р.), а саме: Вельке В.О., Царенок М.М., Беленька I.Ю. та уповноважити зазначених 

осiб провести пiдрахунок голосiв з цього питання порядку денного. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 
п’ятдесят сiм) 

простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi 

у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв в тому ж складi що й Реєстрацiйна комiсiя Зборiв, 

склад якої 

затверджений рiшенням Спостережної Ради Банку, а саме: Вельке В.О., Царенок М.М., 

Беленька I.Ю. та уповноважити зазначених осiб провести пiдрахунок голосiв з цього питання 

порядку денного. 
Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного: 

Про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Спостережної Ради ПАТ 

«Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар 

Зборiв), який повiдомив про необхiднiсть дострокового припинення повноважень членiв 

Спостережної Ради у зв’язку з обранням нових осiб до складу Спостережної Ради Банку. В 

зв’язку з вищевикладеним запропонував припинити достроково повноваження Голови та членiв 

Спостережної Ради Банку. 

. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 
п’ятдесят сiм) 



простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi 

у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 
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Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Достроково припинити повноваження Голови та членiв Спостережної Ради ПАТ 

«Унiверсал Банк» 

згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства» та Статуту ПАТ «Унiверсал Банк». 

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного: 

Про змiну кiлькiсного складу Спостережної ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який запропонував встановити склад Спостережної Ради ПАТ 

«Унiверсал Банк» 

у кiлькостi 5 (п’яти) осiб. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 
п’ятдесят сiм) 

простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi 

у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Встановити склад Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» у кiлькостi 5 (п’яти) 

осiб. 

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного: 

Про обрання членiв Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 
(секретар 

Зборiв), який повiдомив про те, що у зв’язку з прийняттям рiшення по питанню другому 

порядку денного Зборiв, виникла необхiднiсть в обраннi нового складу Спостережної Ради 

Банку. Згiдно Статуту Банку членами Спостережної ради можуть бути фiзичнi особи, якi мають 

повну дiєздатнiсть. Члени Спостережної ради обираються Загальними Зборами акцiонерiв 

строком на три роки з числа акцiонерiв або їх представникiв. 

Директор Юридичного департаменту Сороцi А.В. запропонував обрати новий склад 

Спостережної Ради Банку шляхом проведення кумулятивного голосування, в складi 5 (п’яти) 

осiб. Загальний перелiк кандидатiв до складу Спостережної Ради Банку є наступним: 

1. Стратонов Сергiй Анатолiйович, 

2. Мiхалакiс Луiс, 
3. Анастасiос Паноусiс, 

4. Анастасiос Нiколаоу, 

5. Лоренцiадiс Спиридон. 

Усi кандидати висунутi акцiонером Банку – ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. (ERB New Europe 

Holding B.V.), мають повну дiєздатнiсть. Пропозицiй вiд iнших акцiонерiв Банку не надходило. 

Голова Зборiв наголосив, що кумулятивне голосування здiйснюється у вiдповiдностi до вимог 

Закону України «Про акцiонернi товариства», а саме за принципом «загальна кiлькiсть голосiв – 

це кiлькiсть належних акцiонеру голосуючий акцiй, помножена на кiлькiсть членiв органу 

акцiонерного товариства, що обираються». 

Для цiлей кумулятивного голосування, присутнiй на Зборах акцiонер має наступну кiлькiсть 

голосiв: 

1) ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.) – загальна кiлькiсть голосiв 
акцiонера (116 226 757) помножена на кiлькiсть членiв Спостережної Ради Банку (5). 

Голосували: «За» Стратонова Сергiя Анатолiйовича – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв 

двiстi 

двадцять шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) голосiв. Голосiв «Проти» та «Утримався» немає; 

«За» Луiса Мiхалакiса – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч 

сiмсот п’ятдесят сiм) голосiв. Голосiв «Проти» та «Утримався» немає; 

«За» Паноусiса Анастасiоса – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть  
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тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) голосiв. Голосiв «Проти» та «Утримався» немає. 

«За» Нiколаоу Анастасiоса – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть 

тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) голосiв. Голосiв «Проти» та «Утримався» немає. 
«За» Лоренцiадiса Спиридона – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть 



тисяч сiмсот п’ятдесят сiм) голосiв. Голосiв «Проти» та «Утримався» немає. 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Кандидати (Стратонов Сергiй Анатолiйович, Паноусiс Анастасiос, Лоренцiадiс 

Спиридон, 

Нiколаоу Анастасiос, Мiхалакiс Луiс) до складу Спостережної Ради вважаються обраними до 
складу Спостережної Ради, а Спостережна Рада вважається сформованою. 

Розгляд П’ЯТОГО питання порядку денного: 

Про обрання Голови Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар 

Зборiв), який повiдомив про те, що згiдно Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» 

Загальнi збори акцiонерiв обирають Голову Спостережної ради та запропонував обрати Голову 

Спостережної Ради Банку зi складу новообраних членiв Спостережної Ради Банку. 

Голосували: «За» кандидата Стратонова Сергiя Анатолiйовича на посаду Голови Спостережної 

Ради 

Банку – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят 
сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Обрати Головою Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» Стратонова Сергiя 

Анатолiйовича. 

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного: 

Про затвердження умов цивiльно-правових договорiв та трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», 

встановлення розмiру їх 

винагороди. 
Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар 

Зборiв), який повiдомив про те, що згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства», 

Статуту 

Банку до виключної компетенцiї Загальних Зборiв Акцiонерiв вiднесено питання щодо 

затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що 

укладатимуться з членами Спостережної Ради, встановлення розмiру їх винагороди. 

Приймаючи 

це до уваги, Сорока А.В. доповiв про умови трудового договору (контракту), що буде 

укладений 

з Головою Спостережної Ради Банку, включаючи розмiр його винагороди, та про умови 
цивiльно-правового договору, який буде укладений з членами Спостережної Ради (за 

виключенням Голови Спостережної Ради). Сорока А.В. також зазначив, що члени 

Спостережної Ради (окрiм Голови Спостережної ради) будуть виконувати свої функцiї на 

безоплатнiй основi. Сорока А.В. запропонував затвердити умови трудового договору 

(контракту) та цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з Головою та членами 

Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», визначити розмiр винагороди за виконання 

обов’язкiв Голови Спостережної Ради – згiдно трудового договору (контракту), що буде 

укладений з ним; визначити, що iншi члени Спостережної Ради, з якими будуть укладенi 

цивiльно-правовi договори, здiйснюють свої функцiї на безоплатнiй основi. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) 

простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 
участi 

у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 
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Вирiшили: Затвердити умови трудового договору (контракту) та цивiльно-правових договорiв, 

що 

укладатимуться з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк», визначити 

розмiр винагороди за виконання обов’язкiв Голови Спостережної Ради – згiдно трудового 

договору (контракту), що буде укладений з ним, умови якого затвердженi цими позачерговими 
Загальними Зборами ПАТ «Унiверсал Банк»; визначити, що iншi члени Спостережної Ради, з 



якими будуть укладенi цивiльно-правовi договори, здiйснюють свої функцiї на безоплатнiй 

основi. 

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного: 

Про уповноваження Голови Правлiння на пiдписання трудового договору (контракту) та 

цивiльно- 
правових договорiв з Головою та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар 

Зборiв), який повiдомив про те, що до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв, 

згiдно Закону України «Про акцiонернi товариства», Статуту Банку, вiднесено уповноваження 

особи на пiдписання трудового договору (контракту) та цивiльно-правових договорiв з 

Головою 

та членами Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». В зв’язку з вищевикладеним, Сорока 

А.В. запропонував уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» на пiдписання 

трудового договору (контракту) та цивiльно-правових договорiв з Головою та членами 

Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк». 
Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) 

простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi 

у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» пiдписати трудовий 

договiр 

(контракт) з Головою Спостережної Ради та цивiльно-правовi договори з членами 

Спостережної 
Ради. 

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного: 

Про затвердження змiн до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар 

Зборiв), який повiдомив про необхiднiсть внести змiни до Положення про Загальнi збори 

акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк» у зв’язку iз необхiднiстю приведення його у вiдповiднiсть до 

нової редакцiї Статуту Банку. Директор Юридичного департаменту Сороцi А.В. запропонував  

затвердити змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк» шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 
п’ятдесят сiм) 

простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi 

у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Затвердити змiни до Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ «Унiверсал 

Банк» шляхом 

викладення його в новiй редакцiї. 

Розгляд ДЕВ’ЯТОГО питання порядку денного: 

Про внесення змiн до Статуту ПАТ «Унiверсал Банк». 
Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар 

Зборiв), який повiдомив про необхiднiсть внести змiни до Статуту Банку та запропонував 

викласти перший абзац статтi 13.2 Статуту Банку у наступнiй редакцiї: «Членом Правлiння  
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може бути будь-яка фiзична особа, яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i одночасно не є членом 

Спостережної Ради чи Ревiзiйної Комiсiї. Правлiння складається з 9 (дев’яти) осiб. Голова 

Правлiння та iншi члени Правлiння обираються Спостережною Радою. Якщо кiлькiсть членiв 

Правлiння становить менше половини її кiлькiсного складу, Спостережна Рада протягом 2 

(двох) мiсяцiв зобов’язана обрати решту членiв Правлiння.». 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 
п’ятдесят сiм) 



простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi 

у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 
Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Затвердити внесення змiн до Статуту ПАТ «Унiверсал Банк» та викласти перший 

абзац статтi 

13.2 Статуту Банку у наступнiй редакцiї: «Членом Правлiння може бути будь-яка фiзична 

особа, 

яка має повну цивiльну дiєздатнiсть i одночасно не є членом Спостережної Ради чи Ревiзiйної 

Комiсiї. Правлiння складається з 9 (дев’яти) осiб. Голова Правлiння та iншi члени Правлiння 

обираються Спостережною Радою. Якщо кiлькiсть членiв Правлiння становить менше 

половини 

її кiлькiсного складу, Спостережна Рада протягом 2 (двох) мiсяцiв зобов’язана обрати решту 

членiв Правлiння.». 
Розгляд ДЕСЯТОГО питання порядку денного: 

Про уповноваження Голови Правлiння на пiдписання Статуту ПАТ «Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Юридичного департаменту Сороцi А.В. 

(секретар 

Зборiв), який повiдомив про те, що у зв’язку iз затвердженням Загальними зборами акцiонерiв 

змiн до Статуту, необхiдно уповноважити Голову Правлiння Банку пiдписати змiни до Статуту 

ПАТ «Унiверсал Банк», а також будь-якi iншi документи, необхiднi для реєстрацiї змiн до 

Статуту ПАТ «Унiверсал Банк». 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) 

простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для 

участi 
у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Уповноважити Голову Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» пiдписати змiни до 

Статуту ПАТ 

«Унiверсал Банк», а також будь-якi iншi документи, необхiднi для реєстрацiї змiн до Статуту 

Банку. 

Голова Зборiв доповiв, що пiдсумки голосування визначено на пiдставi протоколу Лiчильної 

комiсiї Зборiв вiд 

23.12.2014 року. Рiшення Зборiв акцiонерiв вважаються прийнятими, порядок денний 
вичерпаний. 

Голова Зборiв оголосив Збори закритими. 

Час закриття Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк» - 11 год. 00 хв 

 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата проведення 25.04.2014 

Кворум зборів** 99.9652 

Опис 

Час вiдкриття Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк» -10 год. 00 хв. 

Рiчнi Загальнi збори акцiонерiв (надалi – «Збори») ПАТ «Унiверсал Банк» (надалi – «Банк») 

вiдкрив о 10 год. 

00 хв. Голова Спостережної Банку Стратонов С.А. та повiдомив про наступне.  

На пiдставi статтi 40 Закону України «Про акцiонернi товариства» та пункту 7.8 Положення 

про Загальнi 

збори акцiонерiв Банку (надалi – «Положення про Збори») на Зборах головує Голова 
Спостережної Ради Банку 

Стратонов С.А. (надалi – «Голова Зборiв»). 

На засiданнi Спостережної ради Банку (Протокол №03/14 вiд 03.03.2014р.) секретарем Зборiв 

було призначено 

Кузьмiна Д.М. 

Склад Реєстрацiйної комiсiї Зборiв складається з 3 осiб, а саме: Царенок М.М., Вельке В.О., 



Беленька I.Ю. 

Склад реєстрацiйної комiсiї було обрано на засiданнi Спостережної ради Банку (Протокол 

№03/14 вiд 

03.03.2014р.). До початку проведення реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв одноголосним 

рiшенням членiв 
Реєстрацiйної комiсiї (Протокол вiд 25 квiтня 2014 року) Головою Реєстрацiйної комiсiї обрано 

Царенок М.М. 

Голова Зборiв надав слово Головi Реєстрацiйної комiсiї, який повiдомив iнформацiю щодо 

кворуму Зборiв. 

Вiдповiдно до Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Зборах, складеного за станом 

на 24 годину за 

три робочих днi до дня проведення Зборiв, тобто станом на 24 годину 18.04.2014 року, загальна 

кiлькiсть осiб, 

якi мають право на участь у Зборах становить 3 762 (три тисячi сiмсот шiстдесят двi) особи, у 

власностi яких 

знаходиться 116 267 197 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi шiстдесят сiм тисяч сто дев’яносто 
сiм) простих 

iменних акцiй, що складають 100% Статутного капiталу Банку. 

Згiдно з протоколом засiдання Реєстрацiйної комiсiї вiд 25 квiтня 2014 року за результатами 

реєстрацiї 

учасникiв Зборiв, що була проведена за адресою: 1-й поверх, кабiнет для переговорiв, вул. 

Автозаводська 

54/19, м. Київ, Україна, з 09.15 години до 09.45 години, зареєстровано: 

1. Акцiонера Банку – компанiю ЕРБ Нью Юроп Холдiнг Б.В. (ERB New Europe Holding B.V.), 

що володiє 

116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят сiмома) 

простими 

iменними акцiями Банку (голосами), що складає 99,9652% Статутного капiталу Банку, в особi 
представникiв Сапун Л.В. та Доценко О.М., якi дiють спiльно на пiдставi довiреностi, 

засвiдченої 

16.04.2014 р. 

Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй Банку, якi зареєструвалися 

для участi у 

Зборах, становить 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят сiм) 

голосуючих акцiй або 99,9652% вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. 

Голова Реєстрацiйної комiсiї повiдомив, що вiдповiдно до статтi 41 Закону України «Про 

акцiонернi 

товариства», пункту 11.6 статтi 11 Статуту Банку та згiдно iз даними реєстрацiї акцiонерiв 
кворум досягнуто, 

Збори вважаються правомочними i мають право розпочати свою роботу. 

Запрошенi для участi у Зборах: 

Голова Правлiння Банку – Папанiколаоу Мiлтiадiс; 

Перший Заступник Голови Правлiння Банку – Волох Iгор Олегович; 

Директор Юридичного департаменту Банку – Сорока Арсен Васильович; 

Оголошення регламенту Зборiв. 

Слухали: Голову Зборiв, який доповiв про регламент Зборiв, визначений статтею 10 Положення 

про 

Збори, вiдповiдно до якого розгляд питань порядку денного вiдбувається за наступним 

регламентом: 

1. Основна доповiдь – до 15 хвилин; 
2. Спiвдоповiдь – до 10 хвилин; 

3. Виступи в дебатах – до 5 хвилин; 

4. Вiдповiдi на запитання – до 10 хвилин. 

Голова Зборiв наголосив, що голосування на Зборах з питань порядку денного має провадитися 

лише з 

використанням бюлетенiв для голосування. 

Оголошення порядку денного Зборiв. 
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Слухали: Голову Зборiв, який оголосив, що повiдомлення про скликання Зборiв та їх порядок 

денний 

було опублiковано у Вiдомостях Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 56 
вiд 24.03.2014 року. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ: 

1. Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 

2. Про розгляд звiту Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк та прийняття 

рiшення за 

наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 
3. Про розгляд звiту Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками 

розгляду звiту Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

4. Про розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк та прийняття рiшення 

за 

наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

5. Про розгляд звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора щодо рiчного звiту ПАТ «Унiверсал 

Банк» за 2013 

рiк. 

6. Про затвердження рiчного звiту ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

7. Про розподiл прибутку або збиткiв ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 
8. Про виплату дивiдендiв та їх розмiр. 

Розгляд питань порядку денного. 

Розгляд ПЕРШОГО питання порядку денного: 

Про обрання Лiчильної комiсiї рiчних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк». 

Слухали: Голову Зборiв, який повiдомив про необхiднiсть з метою забезпечення надання 

акцiонерам 

роз’яснень щодо порядку голосування, пiдрахунку голосiв та iнших питань, пов’язаних iз 

забезпеченням проведення голосування на Зборах, обрати Лiчильну комiсiю Зборiв. Голова 

Зборiв запропонував обрати Лiчильну комiсiю Зборiв в тому ж складi, що й Реєстрацiйна 

комiсiя Зборiв, склад якої затверджений рiшенням Спостережної Ради Банку (Протокол 

№03/14 вiд 03.03.2014р.), а саме: Вельке В.О., Царенок М.М., Беленька I.Ю. та 

уповноважити зазначених осiб провести пiдрахунок голосiв з цього питання порядку 
денного. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Обрати Лiчильну комiсiю Зборiв в тому ж складi що й Реєстрацiйна комiсiя Зборiв, 

склад 

якої затверджений рiшенням Спостережної Ради Банку, а саме: Вельке В.О., Царенок М.М., 
Беленька I.Ю. та уповноважити зазначених осiб провести пiдрахунок голосiв з цього 

питання порядку денного. 

Розгляд ДРУГОГО питання порядку денного: 

Про розгляд звiту Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк та прийняття рiшення 

за 

наслiдками розгляду звiту Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

Слухали: Голову Зборiв iз доповiддю про звiт Спостережної Ради Банку за 2013 рiк. Голова 

Зборiв 

доповiв, що Спостережна Рада Банку впродовж 2013 року здiйснювала контроль за 

дотриманням встановлених економiчних нормативiв та вимог чинного законодавства i 

нормативних актiв НБУ щодо здiйснення банкiвських операцiй та послуг. За звiтний перiод 

було проведено 16 (шiстнадцять) засiдань Спостережної Ради, на яких розглянуто 59 
(п’ятдесят дев’ять) питань, бiльшiсть iз яких було присвячено розробцi заходiв, 

направлених на покращення показникiв стабiльностi Банку, фiнансово-господарської 

дiяльностi Банку, затвердження зовнiшнього аудитора Банку, членство у незалежних 

асоцiацiях, затвердження звiтiв органiв управлiння та служби внутрiшнього аудиту тощо. У 

зв’язку iз адаптацiєю банку до умов нестабiльної економiчної ситуацiї в країнi та з метою  
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забезпечення виваженої кадрової полiтики Спостережна Рада Банку прийняла рiшення не 

проводити змiни у органах управлiння Банку. Спостережна рада впродовж 2013 року 

виконала поставленi акцiонерами Банку цiлi та завдання, а саме здiйснювала контроль та 

оцiнку дiяльностi Правлiння Банку, захищала права та представляла iнтереси акцiонерiв 

Банку в межах своєї компетенцiї. 
Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 



п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 
Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Затвердити звiт Спостережної Ради ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

Розгляд ТРЕТЬОГО питання порядку денного: 

Про розгляд звiту Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк та прийняття рiшення за 

наслiдками 

розгляду звiту Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Фiнансового департаменту – Члену 

Правлiння 

Кузьмiну Д.М., який доповiв про наступне. У 2013 роцi Банк продемонстрував вмiння 

реагувати на складнi виклики, зберiгши високий рiвень достатностi капiталу та лiквiдностi. 

Станом на кiнець 2013 року рiвень достатностi капiталу Банку перевищував мiнiмальнi 
вимоги Нацiонального Банку України. Протягом звiтного року банк дотримувався всiх 

економiчних нормативiв Нацiонального Банку України. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Затвердити звiт Правлiння ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

Розгляд ЧЕТВЕРТОГО питання порядку денного: 

Про розгляд звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк та прийняття рiшення за 
наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Фiнансового департаменту – Члену 

Правлiння 

Кузьмiну Д.М. iз доповiддю щодо звiту Ревiзiйної комiсiї Банку за 2013 рiк. Кузьмiн Д.М. 

доповiв про наступне. Ревiзiйна Комiсiя проводила перевiрку фiнансово-господарської 

дiяльностi на пiдставi фiнансової звiтностi банку (додаток №1 «Фiнансова звiтнiсть та звiт 

незалежних аудиторiв ПАТ «Унiверсал Банк» станом на 31 грудня 2013 року»), складеної 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ). Основними 

функцiями Ревiзiйної комiсiї були: перевiрка фiнансової документацiї Банку, порiвняння 

даних фiнансової звiтностi iз даними бухгалтерського облiку; аналiз вiдповiдностi ведення 

бухгалтерського облiку чинному законодавству; аналiз фiнансового стану Банку, його 
платоспроможностi i лiквiдностi. У 2013 роцi ПАТ «Унiверсал Банк» мав достатнiй рiвень 

регулятивного капiталу, необхiдний для забезпечення стабiльної дiяльностi Банку i 

своєчасного виконання ним зобов’язань перед вкладниками та кредиторами. Протягом року 

рiвень платоспроможностi Банку зберiгався на достатньому рiвнi. Ревiзiйна Комiсiя вважає 

платоспроможнiсть Банку достатньою, фiнансове положення – стiйким. Ревiзiйна комiсiя 

Банку пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi за 2013 рiк. 

Ревiзiйною комiсiєю Банку фактiв порушення законодавства пiдчас провадження 

фiнансово-господарської дiяльностi, встановленого порядку ведення бухгалтерського 

облiку та подання звiтностi не встановлено. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят  
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сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

Розгляд П’ЯТОГО питання порядку денного: 

Про розгляд звiту та висновкiв зовнiшнього аудитора щодо рiчного звiту ПАТ «Унiверсал 

Банк» за 2013 

рiк. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Фiнансового департаменту – Члену 
Правлiння 



Кузьмiну Д.М. iз доповiддю про звiт та висновки зовнiшнього аудитора щодо рiчного звiту 

Банку за 2013 рiк. Кузьмiн Д.М. доповiв, що згiдно висновкiв зовнiшнього аудитора 

фiнансовi звiти справедливо та достовiрно вiдображають фiнансовий стан Банку за станом 

на 31.12.2013 року, а також результати його дiяльностi та рух грошових коштiв за 2013 рiк 

вiдповiдно до вимог Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi та звiтностi для банкiв 
України. Фiнансова звiтнiсть Банку пiдготовлена вiдповiдно до вимог Нацiонального Банку 

України. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Затвердити звiт та висновки зовнiшнього аудитора щодо рiчного звiту ПАТ 

«Унiверсал 
Банк» за 2013 рiк. 

Розгляд ШОСТОГО питання порядку денного: 

Про затвердження рiчного звiту ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Фiнансового департаменту – Члену 

Правлiння 

Кузьмiну Д.М. щодо рiчного звiту ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. Кузьмiн Д.М. 

оголосив показники рiчного звiту ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк, який складений 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства України та запропонував затвердити рiчний 

звiт ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Затвердити рiчний звiт ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

Розгляд СЬОМОГО питання порядку денного: 

Про розподiл прибутку або збиткiв ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Фiнансового департаменту – Члену 

Правлiння 

Кузьмiну Д.М. iз доповiддю про збитки, отриманi Банком за результатами дiяльностi 2013 

року. Кузьмiн Д.М. зазначив, що Банк за результатами 2013 року має збитки. Вiдзначив, що 
вiдповiдно до Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» та Статуту Банку  

5 

Спостережна Рада Банку має право приймати рiшення та визначати порядок покриття 

збиткiв. У зв’язку з цим запропонував затвердити результати ПАТ «Унiверсал Банк» та 

приймаючи до уваги наявнiсть збиткiв в сумi вiдповiдно до рiчного звiту ПАТ «Унiверсал 

Банк» за 2013 рiк уповноважити Спостережну Раду прийняти рiшення щодо покриття 

збиткiв Банку за 2013 рiк. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 

для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 
«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Затвердити результати ПАТ «Унiверсал Банк» та, приймаючи до уваги наявнiсть 

збиткiв в 

сумi вiдповiдно до рiчного звiту ПАТ «Унiверсал Банк» за 2013 рiк, уповноважити 

Спостережну Раду прийняти рiшення щодо покриття збиткiв Банку за 2013 рiк. 

Розгляд ВОСЬМОГО питання порядку денного: 

Про виплату дивiдендiв та їх розмiр. 

Слухали: Голову Зборiв, який надав слово Директору Фiнансового департаменту – Члену 

Правлiння 

Кузьмiну Д.М., який доповiв про те, що у вiдповiдностi до ст.30 Закону України «Про 
акцiонернi товариства» виплата дивiдендiв за простими акцiями здiйснюється з чистого 



прибутку звiтного року та/або нерозподiленого прибутку. Кузьмiн Д.М. повiдомив, що Банк 

має збитки за 2013 рiк, тому, зважаючи на це, запропонував дивiденди не виплачувати. 

Голосували: «За» – 116 226 757 (сто шiстнадцять мiльйонiв двiстi двадцять шiсть тисяч сiмсот 

п’ятдесят 

сiм) простих iменних акцiй (голосiв), або 100% вiд голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися 
для участi у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй; 

«Проти» – 0 акцiй (голосiв); 

«Утримався» – 0 акцiй (голосiв). 

Рiшення прийнято одноголосно. 

Вирiшили: Зважаючи на те, що ПАТ «Унiверсал Банк» має збитки за 2013 рiк, дивiденди не 

виплачувати. 

Голова Зборiв доповiв, що пiдсумки голосування визначено на пiдставi протоколу Лiчильної 

комiсiї Зборiв вiд 

25.04.2014 року. Рiшення Зборiв акцiонерiв вважаються прийнятими, порядок денний 

вичерпаний. 

Голова Зборiв оголосив Збори закритими. 
Час закриття Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Унiверсал Банк» - 10 год. 40 хв. 

 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТзОВ Аудиторська Фiрма «ПрайсвотерхаусКуперс (Аудит)» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 21603903 

Місцезнаходження 01032 Україна м. Київ м. Київ вул. Жилянська, 75,9-10 пов. 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

0152 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (+38044) 490-67-77 

Факс (+38044) 490-67-38 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту. 

Опис Надає аудиторськi послуги емiтенту 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТзОВ «Кредит-Рейтинг» 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 31752402 

Місцезнаходження 04080 Україна м. Київ м. Київ вул.Верхнiй Вал, 72 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

6 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2012 

Міжміський код та телефон (+38044) 490-25-50 

Факс (+38044) 490-25-54  

Вид діяльності Присвоєння рейтингiв  

Опис Надає послуги по визначенню та оновленню рейтингiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових 

ринках" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна Київська м. Київ м. Київ вул.Тропiнiна, 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

AЕ №263463 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.10.2013 

Міжміський код та телефон (+38044) 585-42-41, 585-42-42 

Факс (+38044) 585-42-40 



Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку 

Опис Клiрингова дiяльнiсть 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Страхова компанiя «ПРОВIДНА» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 23510137 

Місцезнаходження 03049 Україна Київська м. Київ м. Київ. просп. Повiтрофлотський, 25 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 520927 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Держкомiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.02.2010 

Міжміський код та телефон +38 (044) 492-92-60 

Факс +38 (044) 492-18-18 

Вид діяльності Страховi послуги 

Опис Надання послуг з медичного страхування  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ «Аудиторська фiрма"РСМ АПiК" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 21500646 

Місцезнаходження 04080 Україна м. Київ м.Київ м.Київ вул. Донецька,37/19 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

0084  

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська Палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044) 244-76-62 

Факс (044) 501-59-34 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту. 

Опис Аудиторськi послуги 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

«Страхова компанiя «АХА Страхування» 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20474912 

Місцезнаходження 04070 Україна м. Київ м. Київ м. Київ Iллiнська, будинок 8. 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ №483282 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 17.09.2009 

Міжміський код та телефон (044) 391-11-22 



Факс (044) 391-11-21 

Вид діяльності Страховi послуги 

Опис Надання послуг з медичного страхування  

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

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 

26.04.2012 58/1/2012 НКЦПФР UA 4000102701 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
10 116267197 1162671970 0 

Опис 

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите (приватне) розмiщення акцiй було прийняте Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 1-2010 вiд 16 березня 2012 року.) 

Етапи розмiщення акцiй: дата початку 1-го етапу - 14 травня 2012 року, дата закiнчення 1-го етапу – 05 травня 2012 року; дата початку 2-го 

етапу – 06 травня 2012 року, дата закiнчення 2-го етапу 08 травня 2012 року. 

Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.  

Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 10 000 000 (десять мiльйонiв) грн., запланований обсяг складає 10 000 000 

(десять мiльйонiв) грн. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi. 

  

01.06.1995 212/1/95 
Мiнiстерство 

фiнансiв 
не має 

Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 
іменні 

10 10000 100000 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

  

26.03.1996 167/1/96 
Мiнiстерство 

фiнансiв  
не має 

Акція проста 
документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 156000 1560000 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

  

15.09.1997 720/1/97 ДКЦПФР не має 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 84000 8400000 0 



Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

  

20.07.1999 304/1/99 ДКЦПФР не має 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 644450 6444500 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

  

25.01.2001 42/1/01 ДКЦПФР не має 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 5500000 5500000 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

  

03.07.2007 296/1/07 ДКЦПФР UA1900011107 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 48771197 487711970 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

  

22.04.2008 150/1/08 ДКЦПФР UA1900011107 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 83771197 837711970 0 

Опис 

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите (приватне) розмiщення акцiй було прийняте Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства (Протокол №1-2008, 20.03.2008 р.). Проведення першого та другого етапiв розмiщення акцiй: дата початку 1-го 
етапу - 19 травня 2008 року, дата закiнчення 1-го етапу - 02 червня 2008 року; дата початку 2-го етапу - 03 червня 2008 року, дата закiнчення 2-

го етапу - 06 червня 2008 року. Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн. Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 350 000 

000,00 (триста п'ятдесят мiльйонiв) гривень, запланований обсяг складає 350 000 000,00 (триста п'ятдесят мiльйонiв) гривень. Акцiї ВАТ 

"Унiверсал Банк" на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

  

30.12.2009 369/1/09 ДКЦПФР UA1900011107 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 103771197 1037711970 0 

Опис 

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите (приватне) розмiщення акцiй було прийняте Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 2-2009 вiд 22 червня 2009 р.) 

Етапи розмiщення акцiй: дата початку 1-го етапу - 10 липня 2009 року, дата закiнчення 1-го етапу - 19 липня 2009 року; дата початку 2-го етапу 



- 20 липня 2009 року, дата закiнчення 2-го етапу - 21 липня 2009 року. 

Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.  

Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 200 000 000 (двiстi мiльйонiв) грн., запланований обсяг складає 200 000 000 

(двiстi мiльйонiв) грн. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi  

  

02.06.2010 316/1/10 ДКЦПФР UA1900011107 

Акція проста 

документарна 

іменна 

Документарні 

іменні 
10 114171197 114171197 0 

Опис на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi.  

  

21.12.2010 1215/1/10 ДКЦПФР UA1900011107 

Акція проста 

бездокументарна 
іменна 

Бездокументарні 
іменні 

10 115267197 115267197 0 

Опис 

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите (приватне) розмiщення акцiй було прийняте Загальними 

зборами акцiонерiв Товариства (Протокол 1-2010 вiд 29 квiтня 2010 року.) 

Етапи розмiщення акцiй: дата початку 1-го етапу - 07 червня 2010 року, дата закiнчення 1-го етапу - 21 червня 2010 року; дата початку 2-го 

етапу - 22 червня 2010 року, дата закiнчення 2-го етапу 23 червня 2010 року. 

Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.  

Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 104 000 000 (сто чотири мiльйони) грн., запланований обсяг складає 104 000 

000 (сто чотири мiльйони) грн. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi. 

  

02.12.2014 
141/1/2014 – 

Т (тимч 
НКЦПФР UA 4000102701 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
10 117567197 1175671970 0 

Опис 

Рiшення про збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства та про закрите розмiщення акцiй було прийняте Загальними зборами 

акцiонерiв Товариства (Протокол 3-2014 вiд 03 листопада 2014 року.) 

Етапи укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного розмiщення акцiй: 

Термiн проведення першого етапу – з 19 сiчня 2015 року по 06 лютого 2015 року включно.  

Термiн проведення другого етапу – з 09 лютого 2015 року по 13 лютого 2015 року включно. 
Номiнальна вартiсть акцiй - 10 грн.  

Загальна номiнальна вартiсть фактично розмiщених акцiй складає 13 000 000 (тринадцять мiльйонiв) грн., запланований обсяг складає 13 000 

000 (тринадцять мiльйонiв) грн. Акцiї Товариства на фондових бiржах не торгуються i до лiстингу фондових бiрж не включенi. 

  



XI. Опис бізнесу 

Публiчне акцiонерне товариство "Унiверсал Банк" - це унiверсальна кредитно-фiнансова установа 

створена у формi вiдкритого акцiонерного товариства. Юридична адреса Банку: м.Київ, вул. 

Автозаводська, 54/19.  

ПАТ "Унiверсал Банк" (надалi Банк") виступає правонаступником усiх прав та обов'язкiв 

акцiонерного банку "Оазис" (м.Тернопiль"), що iснував у формi товариства з обмеженою 

вiдповiдальнiстю, та був зареєстрований у Нацiональному Банку України 20 сiчня 1994 року пiд 

порядковим номером 226 та в подальшому реорганiзований у вiдкрите акцiонерне товариство, 

згiдно iз зборами його учасникiв.  

В результатi прийняття рiшення Загальними зборами акцiонерiв Банку "Оазис" рiшення щодо 

проведення реорганiзацiї (протокол №3-97 вiд 30.05.1997 р.), вiдбулося приєднання до нього 

акцiонерного комерцiйного банку "Євроцентр" (м. Львiв) з наступною змiною назви АБ "Оазис" на 

назву приєднаного банку АБ "Євроцентр" (протокол № 5-97 вiд 09.10.1997 р.), що пiдтверджено 

Нацiональним банком України 30.12.1997 р. Вiдповiдно до Угоди про умови проведення 

реорганiзацiє АКБ "Євроцентр" (м.Львiв) шляхом приєднання на умовах фiлiї до АБ "Оазис" (м. 

Тернопiль) вiд 13 липня 1997 року, Банк виступає правонаступником усiх прав та обов'язкiв 

акцiонерного банку "Євроцентр" (м. Львiв).  

Банк виступає правонаступником усiх прав i обов'язкiв акцiонерного банку "Вiкторiя" (м. 

Хмельницький), що був зареєстрований у Нацiональному банку України вiд 16 листопада 1995 

року пiд порядковим № 40, який у вiдповiдностi до рiшення загальних зборiв акцiонерiв АБ 

"Євроцентр" (протокол № 2-98 вiд 12.12.1998 р.) та Угоди про умови проведення реорганiзацiї АБ 

"Вiкторiя" (м. Хмельницький) вiд 28 грудня 1998 року був приєднаний на умовах фiлiї до АБ 

"Євроцентр". Банк виступає правонаступником усiх прав та обов'язкiв акцiонерного банку 

"Євроцентр", який у вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв АБ 

"Євроцентр"((протокол № 1-2001 вiд 30.04.2001 р.) було перейменовано на вiдкрите акцiонерне 

товариство "Банк Унiверсальний".  

Банк виступає правонаступником усiх прав та обов'язкiв вiдкритого акцiонерного товариства 

"Банк Унiверсальний", який у вiдповiдностi до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Банк 

Унiверсальний" (протокол №4-2007 вiд 27.08.2007 р.) було перейменовано на акцiонерне 

товариство "Унiверсал Банк".  

Предметом дiяльностi Банку є проведення банкiвських операцiй на грошовому i фондовому 

ринках (в нацiональнiй та iноземнiй валютах), а також здiйснення iнших видiв дiяльностi, що 

передбаченi Статутом Банку, чинним законодавством та Лiцензiїю Нацiонального банку України.  

Банк здiйснює свою дiяльнiсть на ринку банкiвських послуг України на пiдставi Банкiвської 

лiцензiї вiд 10 жовтня 2011 р. № 92 на право здiйснення банкiвських послуг визначених частиною 

третьою статтi 47 Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», термiн дiї якої не 

обмежено та Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 10 жовтня 2011 р. №92 та 

додатку до генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй вiд 10 жовтня 2011 р. №92, 

термiн дiї яких не обмежено. 

При здiйсненнi своєї господарської дiяльностi Банк керується Законами України, Указами 

Президента України, Постановами Кабiнету Мiнiстрiв України, нормативними документами 

Нацiонального банку України та iншими нормативно-правовими актами. 

  

Органiзацiйна структура Банку дає можливiсть забезпечити ефективне надання послуг клiєнтам 

Банку. 

Станом на 31.12.2014 р. Банк мав 48 безбалансових вiддiлень. 

Метою дiяльностi вiддiлень є розширення географiї клiєнтської бази банку, впровадження нових 

форм обслуговування клiєнтiв, диверсифiкацiя спектру банкiвських операцiй та послуг, 

використання регiональних особливостей вартостi залучення тимчасово вiльних грошових коштiв 

та максимально ефективного їх розмiщення, прискорення та спрощення розрахункiв мiж 

постачальниками та максимально ефективного їх розмiщення, прискорення та спрощення 



розрахункiв мiж постачальниками i споживачами iз рiзних регiонiв України, а також активне 

сприяння розвитку пiдприємницької дiяльностi та становлення малого та середнього бiзнесу в цих 

регiонах. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 824; 

Середньооблiкова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, що працюють за сумiсництвом 

(осiб) - 37; 

Чисельнiсть осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1; 

Фонд оплати працi – 124 035,4 тис.грн. 

Фонд оплати працi зменшився на 8 030,0 тис. грн. вiдносно попереднього року. 

Проведенi тренiнги з удосконалення навичок: 

Тренiнги з продажiв для спецiалiстiв з обслуговування клiєнтiв 

Тренiнг з продажiв для спецiалiстiв по роботi з бiзнес-клiєнтами 

Тренiнг з фiнансового аналiзу для спецiалiстiв по роботi з бiзнес-клiєнтами 

Тренiнг з холодних дзвiнкiв 

Вступний тренiнг для спецiалiстiв з обслуговування клiєнтiв 

Тренiнг з кредитного аналiзу для спецiалiстiв по роботi з бiзнес-клiєнтами 

Управлiння часом 

Тренiнг для спецiалiстiв по роботi з дебiторською заборгованiстю 

Професiйний тренiнг для керiвникiв вiддiлень 

Тренiнг для спецiалiстiв з кредитного аналiзу з питань безпеки 

Професiйний тренiнг для касирiв 

Робота з конфлiктними клiєнтами 

Ефективний менеджмент 

Ефективна комунiкацiя 

Емоцiйне лiдерство 

Професiйний тренiнг для спецiалiстiв з обслуговування юридичних осiб 

Управлiння змiнами 

Професiйний тренiнг для старших спецiалiстiв з операцiйної роботи 

Холоднi продажi 

Робота з проблемним портфелем 

Управлiння у стилi коучинг 

Робота з корпоративними клiєнтами 

Iнструменти i порядок продажiв продуктiв для юридичних осiб 

Загалом проведено 109 тренiнгiв та семiнарiв, кiлькiсть навчених працiвникiв - 615. 

  

Емiтент не належить до будь-яких об`єднань пiдприємств. 

  

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами та установами. 

  

Протягом звiтного перiоду до банку не надходили пропозицiї вiд третiх осiб щодо реорганiзацiї 

шляхом злиття, приєднання, подiлу, видiлення, перетворення.  

  

Банк веде бухгалтерський облiк згiдно з українським законодавством. Ця фiнансова звiтнiсть була 

пiдготовлена на основi бухгалтерських записiв, якi Банк веде згiдно з українськими Положеннями 

(стандартами) бухгалтерського облiку ("П(с)БО") та вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (надалi -"МСФЗ") в частинi, що не суперечать вимогам НБУ. 

Ця фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(надалi „МСФЗ”) на основi методу iсторичної собiвартостi, за винятком оцiнки за справедливою 



вартiстю окремих фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до Мiжнародного стандарту 

бухгалтерського облiку (надалi –„МСБО”) 39 “Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка”. 

Основнi принципи облiкової полiтики, що використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової 

звiтностi наведено далi. Цi принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих 

у звiтностi, якщо не зазначено iнше 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництву Банку необхiдно робити оцiнки та припущення, 

якi мають вплив на звiтнi данi. Такi оцiнки та припущення базуються на iнформацiї, яка наявна у 

керiвництва Банку на дату фiнансової звiтностi. Тому, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися 

вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд 

знецiнення та справедливої вартостi фiнансових iнструментiв.  

Позики, наданi клiєнтам та кошти в банках, оцiнюються за амортизованою вартiстю за 

вирахуванням резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення. Оцiнка резерву на покриття збиткiв вiд 

знецiнення розраховується iз застосуванням професiйного судження. Банк проводить оцiнку 

резерву на покриття вiд знецiнення з метою пiдтримання резерву на рiвнi, який керiвництво Банку 

вважає достатнiм для покриття втрат по кредитному портфелю. Розрахунок резерву пiд знецiнення 

по виданим кредитам базується на ймовiрностi списання активу i оцiнцi збитку вiд такого 

списання. Данi оцiнки виконуються з використанням статистичних методiв i базуються на 

iсторичнiй iнформацiї. Такi визначення доповнюються суб'єктивним судженням керiвництва 

Банку.  

Банк вважає, що бухгалтерськi оцiнки, якi вiдносяться до визначення резервiв по наданим 

кредитам, являють собою значне джерело невизначеностi у зв'язку з тим, що:(а) вони з високим 

ступенем ймовiрностi пiддаються змiнам з плином часу, оскiльки оцiнка очiкуваних в 

майбутньому втрат i збиткiв, пов'язаних iз знецiненими кредитами, базується на показниках 

дiяльностi за останнiй час, а також (б) у випадку значних вiдхилень у оцiнених Банком втратах (як 

вiдображено у резервах) вiд їх фактичних значень Банком будуть сформованi резерви, якi можуть 

мати значний вплив на його фiнансовий результат та баланс в майбутнiх перiодах. Оцiнка втрат 

базується на результатах попередньої дiяльностi, поведiнцi клiєнта в минулому, 

кредитоспроможностi клiєнта i загальнiй економiчнiй ситуацiї, що необов'язково є показниками 

майбутнiх втрат.  

Функцiональною валютою даної фiнансової звiтностi є українська гривня (надалi -"грн.").  

Основнi принципи облiкової полiтики. 

Особливостями плану рахункiв банку є:  

мультивалютнiсть; 

наявнiсть управлiнського облiку; 

подвiйний запис операцiй за всiма рахунками; 

наявнiсть обов'язкових та додаткових параметрiв до аналiтичних рахункiв.  

Бухгалтерський облiк та фiнансова звiтнiсть у ПАТ "Унiверсал Банк" грунтуються на таких 

принципах: 

повнота бухгалтерського облiку; 

дата операцiї; 

превалювання сутностi над формою; 

автономнiсть; 

окреме вiдображення активiв та пасивiв; 

оцiнка; 

обачливiсть; 

безперервнiсть; 

нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; 

прийнятнiсть вхiдного балансу; 

суттєвiсть; 

вiдкритiсть;  

консолiдацiя;  

сталiсть 

Бухгалтерський облiк у банку забезпечує своєчасне та повне вiдображення всiх банкiвських, 



господарських операцiй та оцiнку стану активiв та зобов'язань, контроль за наявнiстю i 

збереженням майна, виконанням зобов'язань та достовiрнiсть даних бухгалтерського облiку 

вiдповiдно до Плану рахункiв бухгалтерського облiку . 

  

ПАТ „Унiверсал Банк” надає весь спектр банкiвських операцiй та послуг, забезпечує швидке i 

якiсне обслуговування на високому рiвнi в усiх пiдроздiлах та вiддiленнях. Банк є установою, яка 

дотримується принципiв лiквiдностi й платоспроможностi. Банк намагається вести свiй бiзнес 

ефективно, ґрунтуючись на загальноприйнятих стандартах управлiння та передової банкiвської 

практики, незалежнiй кредитнiй полiтицi, та забезпечуючи високий рiвень банкiвських послуг. 

Банк формує свою кредитну полiтику таким чином, щоб вона була ефективною з точки зору 

ризикiв, якi приймає Банк, сприяла розвитку вiтчизняної економiки та задовольняла попит клiєнтiв 

на кредитнi ресурси. Банк, долаючи наслiдки свiтової фiнансової кризи, намагався зберегти 

показники лiквiдностi, платоспроможностi та якостi активiв. Протягом 2013 року банк, 

продовжував нарощувати клiєнтську базу як закладення пiдгрунття для подальшого розвитку, 

забезпечуючи високий рiвень банкiвських послуг. 

ПАТ «Унiверсал Банк» здiйснює свою дiяльнiсть спiльно з контрагентами рiзних секторiв 

економiки: банками, небанкiвськими фiнансовими установами, суб’єктами господарювання 

(рiзних форм власностi) та фiзичними особами. Для забезпечення якiсного обслуговування 

клiєнтiв ПАТ “Унiверсал Банк”, оперативного проведення операцiй за дорученням клiєнтiв, 

встановленi кореспондентськi вiдносини з iншими українськими та iноземними банками, через якi 

проводиться обслуговування клiєнтiв банку, як резидентiв, так i нерезидентiв.  

Банком виконуються наступнi операцiї та послуги: 

А. Послуги, якi надаються фiзичним особам (населенню). 

- Розмiщення коштiв фiзичних осiб на депозит. 

- Вiдкриття та ведення рахункiв клiєнтiв - фiзичних осiб в нацiональнiй та iноземнiй валютi. 

- Мiжнароднi грошовi перекази та розрахунки для фiзичних осiб. 

- Касове обслуговування клiєнтiв - фiзичних осiб (отримання коштiв, внесення коштiв, 

перерахунок готiвки, iнкасацiя, обмiн зношеної валюти). 

- Розмiщення цiнних паперiв iнших емiтентiв серед фiзичних осiб. 

- Купiвля та продаж цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв  

- Операцiї по вкладам населення (в нацiональнiй та iноземнiй валютах). 

- Обмiннi операцiї з готiвковою валютою. 

- Операцiї за пластиковими картками (мiжнародними та локальними). 

- Надання кредитiв фiзичним особам. 

Б. Послуги, якi надаються юридичним особам. 

- Вiдкриття та ведення рахункiв клiєнтiв - юридичних осiб в нацiональнiй та iноземнiй валютi. 

- Операцiї на МВРУ за дорученням клiєнтiв (продаж, купiвля iноземної валюти ). 

- Мiжбанкiвськi перекази клiєнтiв - юридичних осiб. 

- Мiжнароднi розрахунки для клiєнтiв - юридичних осiб. 

- Касове обслуговування клiєнтiв - юридичних осiб (отримання коштiв, внесення коштiв, 

перерахунок готiвки, iнкасацiя, обмiн зношеної валюти). 

- Розмiщення коштiв юридичних осiб на депозит. 

- Банкнотнi операцiї (видача готiвкової валюти на вiдрядження з рахунка в ПАТ "Унiверсал Банк" 

та продаж готiвкової валюти на вiдрядження) . 

- Конвертацiя безготiвкової нацiональної валюти в готiвкову iноземну валюту для отримання 

коштiв на вiдрядження. 

- Iнкасацiя виручки у нацiональнiй та iноземнiй (доларах США) валютах при наявностi у клiєнта 

лiцензiї Нацiонального банку на ведення касових операцiй у цих валютах. 

- Iнформацiйнi послуги щодо стану фiнансових ринкiв України та держав СНД.  

- Надання банкiвських позик (в т.ч. оцiнка нерухомостi, основних фондiв та матерiальних 

цiнностей). 

- Вiдкриття кредитних лiнiй. 



- Проведення факторингових операцiй. 

- Операцiї з документарними акредитивами. 

- Операцiї з чеками (iнкасо, купiвля, продаж). 

- Вiдкриття депозитiв. 

- Розмiщення цiнних паперiв iнших емiтентiв (в т.ч. ведення реєстру власникiв цiнних паперiв; 

нарахування та виплата дивiдендiв по акцiях або вiдсоткiв по облiгацiях; розмiщення цiнних 

паперiв серед клiєнтiв банку та iнших юридичних осiб). 

- Купiвля та продаж цiнних паперiв за дорученням клiєнтiв - юридичних осiб. 

- Депозитарнi послуги. 

- Надання клiєнтам послуг по системi "Клiєнт-Банк" з метою передачi у безготiвковому порядку 

платiжних документiв за допомогою комп'ютерного зв'язку та отримання клiєнтом вiд банку 

iнформацiї про їх обробку. 

  

Емiтент не має вкладень в дочiрнi чи асоцiйованi компанiї. 

  

Найменування статтi Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 

Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду 7 960 707 

Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонами протягом перiоду (8 570) (787) 

До пов’язаних осiб Банк вiдносить материнську компанiю, Голову Правлiння, Голову та членiв 

спостережної ради, перших заступникiв Голови правлiння, членiв Правлiння, Головного 

бухгалтера та його заступникiв, працiвникiв внутрiшнього аудиту, членiв ревiзiйної комiсiї, 

керiвникiв вiддiлень та члени сiмей вище перелiчених осiб. 

  

Основнi засоби оприбутковуються за первiсною вартiстю - iсторичною (фактичною) собiвартiстю 

основних засобiв у виглядi суми грошових коштiв або справедливої вартостi iнших активiв, 

сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) основних засобiв . Первiсна 

вартiсть також включає у себе усi витрати, що пов’язанi з доставкою, установкою, введенням в 

експлуатацiю об’єкта основних засобiв. 

Балансова вартiсть придбаних основних засобiв визначається як сума вартостi покупки та iнших 

витрат, прямо пов’язаних iз придбанням та пiдготовкою даних активiв до експлуатацiї.  

У вартiсть придбання активiв (первiсна вартiсть) включаються всi витрати, пов’язанi з придбанням 

(цiна придбання, в тому числi ввiзне мито, непрямi податки, якщо вони не вiдшкодовуються 

банку), доставкою, установкою, монтажем, налагодженням та введенням їх в експлуатацiю. 

Адмiнiстративнi та iншi витрати, якi не належать безпосередньо до витрат на придбання об’єкта 

чи доведення його до робочого стану, не включаються до первiсної вартостi цього об’єкта.  

Балансова (залишкова) вартiсть основних засобiв визначається як рiзниця мiж первiсною 

(iсторичною) вартiстю та сумою накопичених амортизацiйних вiдрахувань.  

Протягом експлуатацiї основнi засоби можуть приводитись у вiдповiднiсть до цiн вартостi 

корисного використання (переоцiнюватись). Переоцiнка здiйснюється у випадках, коли балансова 

вартiсть основних засобiв iстотно вiдрiзняється вiд вартостi корисного використання активу. 

Вартiсть корисного використання визначається на пiдставi оцiнки незалежних експертiв, 

iнформацiї пiдприємств-виробникiв, або органiзацiй, що займаються збутом основних засобiв, а 

також за даними прайс-листiв тих газет, що друкують iнформацiю про цiну, надану їм 

конкретними торговельними органiзацiями, а у разi вiдсутностi належної iнформацiї (наприклад, 

за активами, що вже були в експлуатацiї) або специфiчного використання активу - на пiдставi 

оцiнки незалежних експертiв.  

Банк використовує метод первiсної вартостi (собiвартостi) вiдповiдно до якого переоцiнка 

необоротних активiв не здiйснюється. 

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв вартiстю до 2,5 тис.грн. та строком 

користування бiльше року нараховується у першому мiсяцi використання у розмiрi 100 вiдсоткiв 



їх вартостi. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується на балансову вартiсть основних засобiв з метою 

списання активу протягом термiну його корисного використання. Вона розраховується з 

використанням прямолiнiйного методу. Витрати на ремонтнi та вiдновлювальнi роботи 

включаються до операцiйних витрат на момент їх здiйснення, якщо вони не вiдповiдають 

критерiям капiталiзацiї. 

Лiквiдацiйна вартiсть активу – це оцiночна сума, яку Банк отримав би у теперiшнiй момент вiд 

продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатацiї 

даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку 

корисного використання. Лiквiдацiйна вартiсть активу дорiвнює нулю, якщо Банк має намiр 

використовувати активи до кiнця фiзичного строку їх експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть активiв 

та строки їх корисного використання переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кожну 

звiтну дату.  

Прибутки та збитки вiд вибуття активiв визначаються шляхом порiвняння суми надходжень iз 

балансовою вартiстю та визнаються у звiтi про фiнансовi результати.  

  

Для країни характернi ознаки ринку як такого, що розвивається. Цi ознаки включають у себе, але 

не обмежуються обiгом валюти, яка вiльно не конвертується за межами України, жорстким 

валютним контролем та високою iнфляцiєю. Податкове, валютне та митне законодавство в Українi 

має неоднозначне тлумачення та може дуже часто змiнюватися. Керiвництво не має можливостi 

передбачити всi напрямки розвитку ситуацiї, як можуть вплинути на банкiвський сектор та, як 

наслiдок, на фiнансову позицiю Банку. 

Несприятливi коливання економiчної кон’юнктури та зниження довiри з боку населення 

негативним чином впливають на розвиток банкiвської системи України. В цiлому, банкiвський 

ринок виглядає наступним чином: на початок 2015 р. 158 банкiв мають лiцензiю НБУ на 

здiйснення банкiвських операцiй, ще 38 установ проходить процес лiквiдацiї, що на 13 банкiв 

бiльше, нiж у 2013 р. 

Майбутнiй розвиток економiки України в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi економiчних, 

фiнансових та грошово – кредитних заходiв Уряду, разом з полiпшенням ситуацiї в податковiй, 

законодавчiй, нормативно – правовiй та полiтичних сферах. 

Мiжнародне рейтингове агентство Standard & Poor’s понизило довгостроковий та 

короткостроковий кредитний рейтинг України з CCC+/C до до CCC-/Negative. За нацiональною 

шкалою рейтинг пiдвищений з uaBB до uaBBВ- з прогнозом стабiльний. В той же час S&P 

пiдтвердило довгостроковий та короткостроковий сувереннi рейтинги України в нацiональнiй 

валютi на рiвнi uaB+. 

В цiлому спостерiгається зниження реального ВВП на 6,9% у рiчному вимiрi. Протягом 2014 р. 

було помiтне зниження iнвестицiйної активностi, особливо у видобувнiй та будiвельнiй 

промисловостi, суттєве зменшення зовнiшньоекономiчної кон’юнктури, позитивна динамiка була 

помiтна лише в сiльському господарствi. 

Економiчнi умови продовжують обмежувати активнiсть на фiнансових ринках. Бiржовi курси на 

як правило, нелiквiдних ринках не можуть вiдображати реальну вартiсть фiнансових iнструментiв, 

яка повинна обумовлюватись ефективним дiючим ринком, зацiкавленими покупцями та 

добровiльними продавцями. 

Кредитна активнiсть, протягом 2014, все ще залишалася на низькому рiвнi, внаслiдок вiдносно 

недостатнього рiвня платоспроможностi позичальника. Протягом 2009-2014 рр. вiтчизняна 

банкiвська система накопичила значний обсяг проблемної заборгованостi. Враховуючи низькi 

темпи видачi нових кредитiв, слiд очiкувати, що надалi якiсть кредитного портфеля банкiвського 

сектора буде полiпшуватися в основному за рахунок формування банками резервiв пiд негативно 

класифiкованi активи i їх списання. Основними заходами позбавлення вiд проблемної 

заборгованостi залишається реалiзацiя заставного майна та передача кредитiв колекторським 

компанiям, але наявнi законодавчi обмеження суттєвим чином ускладнюють цi процеси.  

  



Cума сплати штрафних санкцiй у 2014 склала 34 тис. грн. 

  

Для забезпечення виконання прийнятих на себе зобов’язань при настаннi строку їх погашення, а 

також оперативного врегулювання непередбачуваних вимог керiвництво ПАТ «Унiверсал Банк» 

придiляє особливу увагу рiвню високоякiсних активiв та збалансованостi мiж строками i сумами 

погашення розмiщених активiв iз строками i сумами виконання зобов'язань банку з урахуванням 

валюти платежiв. 

Згiдно до вимог Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженою 

постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 28.08.2001 N 368, зареєстрованою в 

Мiнiстерствi юстицiї України 26.09.2001 за N 841/6032, зi змiнами, протягом 2014 року Банк 

виконував усi економiчнi нормативи встановленi НБУ. 

Протягом звiтного року Банк дотримувався нормативу адекватностi регулятивного капiталу (Н2) 

та регулятивний капiтал значно перевищував встановлений мiнiмальний рiвень. На кiнець 2014 

року значення нормативу становило 18,28% (нормативне значення не менше 10%) та 

регулятивного капiталу 829,5 млн.грн. (мiнiмальне значення не менше 120 млн грн.). Це 

характеризує Банк як такий, що має достатньо капiталу для покриття ризику неповернення 

розмiщених активiв та своєчасно i в повному обсязi розрахуватися за своїми зобов’язаннями.  

  

Станом на 31 грудня 2014 року у Банка iснують договiрнi зобов’язання капiтального характеру 

щодо реконструкцiї примiщень ,придбання обладнання ,полiпшення програмного забезпечення на 

загальну суму 1 411 тис. грн.  

  

Стратегiя Банку спрямована на утримання та змiцнення його позицiй на ринку, пiдтримання 

довгострокових вiдносин з клiєнтами, успiшну конкурентну боротьбу з iншими фiнансово – 

кредитними закладами. 

Вiдповiдно до стратегiї розвитку ПАТ «Унiверсал Банк» на 2012-2015 роки, основною метою є 

збiльшення його присутностi у банкiвському секторi України. З метою управлiння власними 

ризиками та захисту iнтересiв клiєнтiв – дотримання обов’язкових економiчних нормативiв та 

полiтики формування резервiв. 

  

ПАТ "Унiверсал Банк" має багаторiчний досвiд успiшної роботи на фiнансовому ринку України, 

надає повний спектр якiсних банкiвських послуг, має досвiдчений, висококвалiфiкований 

персонал. Робота вiддiлень банку спрямована на покращення послуг, що надаються. Корпоративна 

мережа банку будується iз застосуванням сучасного обладнання, що дає змогу впровадження 

Internet-технологiй у банкiвську дiяльнiсть.  

Наявнiсть фiлiйної мережi дає додатковi конкурентнi переваги: додаткова фiнансова стiйкiсть за 

рахунок регiональної диверсифiкацiї активно-пасивних операцiй; зменшення операцiйних витрат 

для корпоративних клiєнтiв за рахунок побудови афiлiйованих клiєнтських фiнансових потокiв у 

системi банку та iнше.  

Для пiдвищення рiвня конкурентоспроможностi та ефективностi комерцiйної дiяльностi ПАТ 

"Унiверсал Банк" передбачає розширення спектра банкiвських послуг та полiпшення їх якостi, 

розширення та вдосконалення послуг iз використанням платiжних карток, розширення клiєнтської 

бази, оптимiзацiї дохiдної та витратної бази, освоєння та впровадження нових технологiй в 

управлiннi активами, пасивами та ризиками, пiдвищення ефективностi управлiння фiнансовими 

ресурсами, нарощення капiталу, постiйне пiдвищення рiвня квалiфiкацiї персоналу та 

впровадження ефективних систем мотивацiї. 

  

Cудов спори на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв емiтента вiдсутнi. 



  

Iнша iнформацiя , яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi емiтента вiдсутня. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
186330 173516 994 688 187324 174204 

будівлі та споруди 107992 105036 0.000 0.000 107992 105036 

машини та обладнання 32355 27528 0.000 0.000 32355 27528 

транспортні засоби 1774 1557 994 688 2768 2245 

інші 44209 39395 0.000 0.000 46965 39395 

2. Невиробничого 

призначення: 
141 94 0.000 0.000 141 94 

будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та обладнання 141 94 0.000 0.000 141 94 

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 186471 173610 994 688 187465 174298 

Опис ОПИС: Термiн використання основних засобiв по основним групам: 
Будiвлi - 80 рокiв 

Банкомати -10 рокiв 

Касове обладнання - 6 рокiв 

Комп'ютерна технiка 5-6 рокiв 

Телефони, факси - 7 рокiв 

Транспортнi засоби власнi - 7 рокiв 

Транспортнi засоби отриманi у фiнанасовий лiзинг - вiдповiдно до договору лiзингу 

Iншi основнi засоби -5 рокiв 

Ступiнь зносу основних засобiв (знос/первiсну) - 49% 

Ступiнь використання 93% 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування 

показника 
За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість 

чистих активів (тис. 

грн)  

790812 720042 

Статутний капітал 

(тис. грн.)  
1162672 1162672 

Скоригований 

статутний капітал 
(тис. грн)  

1162672 1162672 

Опис Вартiсть чистих активiв в звiтному та попередньому перiодах розрахована як рiзниця мiж 

сукупною вартiстю активiв Банку та сукупною вартiстю його зобов`язань. Вартiсть чистих 

активiв розраховується, виходячи з суми активiв з урахуванням резервiв, що сформованi на 

вiдповiднi активи 

Висновок Рiзниця мiж розрахунковою вартiстю чистих активiв i статутним капiталом становить 442 630 

тис. грн. Вартiсть чистих активiв Банку менша нiж розмiр статутного капiталу, але вище вiд 

мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого чинним законодавством. Банком 



протягом звiтного перiоду не порушувались нормативи адекватностi регулятивного капiталу 

та спiввiдношення регулятивного капiталу до сукупних активiв, якi встановленi постановою 

Правлiння Нацiонального банку України №368 вiд 28 серпня 2001 року «Iнструкцiя про 

порядок регулювання дiяльностi банкiв в України» (далi – Постанова №368). В Банку є в 

наявностi внутрiшнi процедури щодо визначення достатностi капiталу з урахуванням усiх 
ризикiв, притаманних його дiяльностi. 

3. 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 2142266 X X 

у тому числі:   

Короткостроковi кредити, що 
отриманi вiд Нацiонального банку 

України шляхом рефiнансування  

20.06.2014 33333 14.25 26.01.2015 

Кошти на вимогу 31.12.2013 23086 0 31.12.2014 

Довгостроковi вклади (депозити) 27.12.2011 1872862 2.5 31.12.2014 

Довгостроковi кредити 26.12.2013 157686 2.9 24.04.2019 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 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 14152 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 3513311 X X 

Усього зобов'язань X 5669729 X X 

Опис: Кредити банку 2 142 266 

у тому числi:  

Кошти Нацiонального банку України, в т. числi: 33 333 

Кошти, що отриманi вiд Нацiонального банку України за операцiями репо  

Короткостроковi кредити, що отриманi вiд Нацiонального банку України 

шляхом рефiнансування 33 333 

Нарахованў витрати закоштами НБУ  

Кошти iнших банкiв у т.числi: 2 108 933 

Кошти на вимогу 23 086 

Короткостроковi вклади (депозити)  
Довгостроковi вклади (депозити) 1 872 862 

Кредити овернайт 0 

Короткостроковi кредити 48 680 



Довгостроковi кредити 157 686 

Нарахованў витрати за коштими iнших банкiв 6 620 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про 

інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

23.12.2014 24.12.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

25.11.2014 26.11.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

24.10.2014 27.10.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

09.09.2014 10.09.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

15.07.2014 18.07.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

25.11.2014 26.11.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

15.07.2014 18.07.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

29.05.2014 05.06.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

29.05.2014 05.06.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

25.04.2014 28.04.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

12.03.2014 13.03.2014 
Відомості про зміну складу 

посадових осіб емітента  

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «Аудиторська 

фiрма"РСМ АПiК" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
21500646 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03151, Україна, м. Київ, 

вул. Донецька,37/19 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 
№ 0084 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

35 П 000035 19.02.2013 

04.11.2015 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ «Аудиторська 

фiрма"РСМ АПiК" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 21500646 



особи) 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 03151, Україна, м. Київ, 

вул. Донецька,37/19 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
№ 0084 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

35 П 000035 19.02.2013 

04.11.2015 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

ЗВIТ (ВИСНОВОК) НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

Акцiонерам та Правлiнню ПАТ «Унiверсал Банк» 

 
ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

 

Ми провели аудит рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНIВЕРСАЛ 

БАНК» (далi – Банк), що додається та включає звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31 грудня 2014 року, звiт про 

прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), звiт про змiни у власному капiталi (Звiт 

про власний капiтал) та звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснювальнi примiтки. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог Нацiонального банку України щодо розкриття iнформацiї в 

рiчнiй фiнансовiй звiтностi, встановлених постановою Правлiння Нацiонального банку України №373 вiд 24 жовтня 

2011 року «Про затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв 

України», та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб 
забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудитора 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами 

аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання 

вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що 

фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор 

розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Банком фiнансової 

звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки 
щодо ефективностi внутрiшнього контролю Банку. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних 

облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального 

подання фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Висловлення думки 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Банку станом на 

31 грудня 2014 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та вимог Нацiонального банку України щодо розкриття 

iнформацiї в рiчнiй фiнансовiй звiтностi, встановлених постановою Правлiння Нацiонального банку України №373 вiд 

24 жовтня 2011 року «Про затвердження Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi 

банкiв України».  

Пояснювальний параграф 

Рiчна фiнансова звiтнiсть Банку, що додається, пiдготовлена на основi припущення, що Банк здатний продовжувати 
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, проте, зважаючи на негативнi показники дiяльностi банкiвської системи 

України, викликанi суспiльно-полiтичними подiями, падiнням економiчного потенцiалу, девальвацiєю нацiональної 

валюти та вiйськовим конфлiктом, Банк для забезпечення безперервностi дiяльностi може потребувати пiдтримки з 

боку акцiонерiв. Як зазначено в примiтцi 36 «Управлiння капiталом», регулятивний капiтал Банку є меншим за 

статутний, що не вiдповiдає вимогам Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 №2121-III.  

Протягом звiтного року акцiонером Банку прийняте рiшення щодо проведення додаткової емiсiї акцiй Банку, 

iнформацiя щодо якої розкрита в примiтцi 25 «Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi». Внесок акцiонера Банку в сумi 

500 781 тис. грн. станом на 31 грудня 2014 року враховується у звiтi про фiнансовий стан та у звiтi про змiни у 

власному капiталi як незареєстрований внесок до статутного капiталу Банку.  



Також звертаємо увагу на iнформацiю, викладену в примiтцi 11 «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» стосовно 

балансової вартостi кредитiв у зв’язку з ситуацiєю, що склалася станом на 31 грудня 2014 року в АР Крим i окремих 

районах Донецької i Луганської областей, та примiтцi 42 «Подiї пiсля дати балансу», а також на наявнiсть значної 

невизначеностi, результат якої залежить вiд майбутнiх подiй, що не є пiд безпосереднiм контролем Банку, але якi 

можуть впливати на його фiнансовi звiти. Зазначена невизначенiсть – це ризики, обумовленi внутрiшньо- та 
зовнiшньополiтичними i економiчними чинниками, якi на дату видачi висновку не пiдлягають обґрунтованому 

прогнозуванню. 

 

 

Президент фiрми Т. Бернатович 

 

Сертифiкований аудитор 

Сертифiкат аудитора банкiв №0021 

Свiдоцтво НБУ №0000012 

вiд 30.08.2007 

10 квiтня 2015 року 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2014 4 3 

2 2013 2 1 

3 2012 3 2 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): Не має Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 
 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): Не має Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Не має Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  5 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  0 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
14 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Комiтету з питань родинних 

стосункiв 

Інші (запишіть)  Не має 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 



Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  Умови та розмiр виплати 

винагороди Головi та членам 

Спостережної Ради визначаються 

рiшенням загальних зборiв 

акцiонерiв в межах затвердженого 
кошторису 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): Повиннi вiдповiдати вимогам Нацiонального Банку України та 

не можуть входити до складу Правлiння, Ревiзiйної Комiсiї 
X 

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства   
X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена  
X 

 

Інше (запишіть)  Не має 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 3 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  



 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради 

Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Iншi документи вiдсутнi 



 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Так Ні Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Ні Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) Не має 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 



(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  Аудитор був змiнений вiдповiдно 

до вимог законодавства (один 

аудитор не бiльше 5 рокiв) 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада X 
 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант X 
 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Не має 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  Не має 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  X 
 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 



Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Не має  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Ні 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Не має  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: 

Не має  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Не має 



Річна фінансова звітність 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за станом на 31.12.2014   

  
(число, місяць, 

рік) 
  

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 381430 482469 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України  
98573 94845 

Торгові цінні папери 7 349906 315482 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
8 0 0 

Кошти в інших банках 9 852 50015 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 4581668 4034427 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 670870 759919 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 5366 10705 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0 

Інвестиційна нерухомість 14 67161 56460 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
571 571 

Відстрочений податковий актив 
 

59426 106508 

Гудвіл 15 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 16 157716 185863 

Інші фінансові активи 17 2136 2080 

Інші активи 18 84865 93465 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 
групи вибуття 

19 0 0 

Усього активів 
 

6460540 6192809 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 20 2142266 1780371 

Кошти клієнтів 21 2973354 3147880 

Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0 

Інші залучені кошти 23 1397 816 

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 
 

498 0 

Відстрочені податкові зобов’язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 24 704 414 

Інші фінансові зобов'язання 25 200168 73325 

Інші зобов'язання 26 36658 20743 



Субординований борг 27 314683 449218 

Зобов'язання групи вибуття 19 0 0 

Усього зобов'язань 
 

5669728 5472767 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 28 1162672 1162672 

Емісійні різниці 28 887485 887485 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 
 

500781 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

-1763791 -1354198 

Резервні та інші фонди банку 
 

0 27986 

Резерви переоцінки 29 3665 -3903 

Неконтрольована частка3 
 

0 0 

Усього власного капіталу 
 

790812 720042 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

6460540 6192809 

 

Примітки Розшифровка статей Звiту про фiнансовий стан (Баланс) ПАТ "Унiверсал 

Банк" за 2014 рiк надається у Фiнансовому звiтi. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

10.04.2015 року   Керівник Волох I.О. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Зарожевський С.В.044 391 58 39   Головний бухгалтер  Зарожевський С.В. 

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



Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 

за 2014 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

Процентні доходи 31 620283 629511 

Процентні витрати 31 -377777 -357603 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати)  
242506 271908 

Комісійні доходи 32 53089 51470 

Комісійні витрати 32 -13629 -9029 

Результат від операцій з цінними паперами в 

торговому портфелі банку  
-16897 3774 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
43 0 0 

Результат від переоцінки інших фінансових 

інструментів, що обліковуються за справедливою 

вартістю з визнанням результату переоцінки через 

прибутки або збитки 

 
99565 5139 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку 

на продаж 
11 420 3209 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

55386 27203 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

35158 -6271 

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 

9, 10 0 0 

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

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

20, 21, 23 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та 

коштів в інших банках 
9, 10 -409547 -143842 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів 
17, 18 -599 305 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
12 0 0 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 -3166 768 

Інші операційні доходи 33 15801 13956 

Адміністративні та інші операційні витрати 34 -445435 -398910 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

-387348 -180320 

Витрати на податок на прибуток 35 -50230 123345 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

0 0 



Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
19 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

-437578 -56975 

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

8900 -8076 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів  
0 0 

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 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
29 -1332 1124 

Інший сукупний дохід після оподаткування за рік 
 

7568 -6952 

Усього сукупного доходу за рік 
 

-430010 -63927 

  

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

-430010 -63927 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

  

Усього сукупного доходу, що належить: 
 

власникам банку 
 

-430010 -56975 

неконтрольованій частці 
 

0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36 
 

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

-3.76 -0.49 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію  
0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36 
 

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: 
36 

 

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

-3.76 -0.49 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік  
0 0 

 

Примітки Розшифровка статей Звiту про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд 

(Звiт про фiнансовi результати) ПАТ "Унiверсал Банк" за 2014 рiк надається у 

Фiнансовому звiтi (див. сторiнки6-68). 



Затверджено до випуску та підписано       
 

10.04.2015 року   Керівник Волох I.О. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Зарожевський С.В 044 391 58 39   Головний бухгалтер  Зарожевський С.В. 

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



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2014 рік 

 

Найменуванн

я статті 

Примітк

и 

Належить власникам банку 

Неконтрольован

а частка 

Усього 

власног

о 

капіталу 

статутни

й капітал 

емісійн

і 

різниці 

резервні, 

інші 

фонди та 

резерви 

переоцінк

и 

нерозподілени

й прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
1162672 887485 31035 -1297223 

78396

9 
0 783969 

Вплив змін 

облікової 
політики, 

виправлення 

помилок та 

вплив 

переходу на 

нові та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

5 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 
періоду 

 
1162672 887485 31035 -1297223 

78396

9 
0 783969 

Усього 

сукупного 

доходу 

29 0 0 -6952 -56975 -63927 0 -63927 

Емісія акцій: 28 
       

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 

емісійний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, 

що викуплені в 

акціонерів: 
        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній 
48 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець 

попереднього 
 

1162672 887485 24083 -1354199 
72004

2 
0 720042 



періоду 

Усього 

сукупного 

доходу 

29 0 0 7568 -437578 

-

43001

0 

0 -430010 

Емісія акцій: 28 
       

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 

емісійний 

дохід  
0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, 

що викуплені в 

акціонерів: 
        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
 

1162672 887485 3665 -1763791 
79081

2 
0 790812 

 

Примітки 1. Значення показника «Усього власного капiталу» на кiнець звiтного перiоду 

включає внесок акцiонерiв за незареєстрованним статутним капiталом, 

здiйснений грошовими коштами, згiдно з тимчасовим свiдоцтвом про 

реєстрацiю НКЦПФР випуску акцiй банку в сумi 500 781 тис.грн.. Вiдповiдно 

до нормативних вимог Нацiонального банку України такий внесок 

включається до капiталу Банку. 

2. Банком використанi «резевнi» та «iншi фонди» на покриття збиткiв минулих 

рокiв у сумi 27 986 тис.грн. 

Розшифровка статей Звiту про власний капiтал ПАТ "Унiверсал Банк" за 2014 

рiк надається у Фiнансовому звiтi (див. примiтки 25,26). 

Затверджено до випуску та підписано       
 

10.04.2015 року   Керівник Волох I.О. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Зарожевський С.В. 044 391 58 39   Головний бухгалтер  Зарожевський С.В. 

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



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2014 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Процентні доходи, що отримані 
 

0 0 

Процентні витрати, що сплачені 
 

0 0 

Комісійні доходи, що отримані 
 

0 0 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

0 0 

Результат операцій з торговими цінними паперами 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами  
0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

0 0 

Інші отримані операційні доходи 
 

0 0 

Витрати на утримання персоналу, сплачені 
 

0 0 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

0 0 

Податок на прибуток, сплачений 
 

0 0 

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 
 

0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

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 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

0 0 

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 
9, 17 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності  
0 0 



ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 

Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від фінансової діяльності  
0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
0 0 



Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду  
0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0 

 

Примітки Не має 

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.04.2014 року   Керівник Папанiколаоу М. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Зарожевський С.В. 044 391 58 39   Головний бухгалтер  Зарожевський С.В. 

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



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2014 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

-437578 -56975 

Коригування: 

Знос та амортизація 
 

20663 18251 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 
активів  

430903 142769 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

-20104 -21444 

Результат операцій з торговими цінними паперами 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами  
0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

0 0 

(Нараховані доходи) 
 

-174093 131133 

Нараховані витрати 
 

5867 2639 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
 

0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 

діяльності  
0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

-58552 -149639 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах та зобов'язаннях 
 

-185313 -59086 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 
паперів  

-39736 -97230 

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 
 

49645 -4947 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів  
1003105 347490 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів  
-921 -2102 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

8767 -79969 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

-606009 -3774 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

-913491 -71541 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями  
16689 -10917 



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань  
45639 -44493 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності до сплати податку на 

прибуток 
 

-621625 -26569 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 4073 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 316467 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 5238 5215 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
мінусом сплачених грошових коштів 

17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 -7263 -54048 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 270 82196 

Придбання основних засобів 14 -16240 -6803 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 18590 3656 

Придбання нематеріальних активів 14 -7865 -12870 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 1 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від інвестиційної діяльності  
309187 21419 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 500781 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 -289746 0 

Отримання інших залучених коштів 21 671 3389 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 



Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від фінансової діяльності  
211705 3389 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
-100733 -1761 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду  
482163 483924 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 381430 482163 

 

Примітки Розшифровка статей Звiту про рух грошових коштiв ПАТ "Унiверсал Банк" за 

2014 рiк надається у Фiнансовому звiтi (див. сторiнки 6-68). 

Затверджено до випуску та підписано       
 

10.04.2015 року   Керівник Волох I.О. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Зарожевський С.В. 044 391 58 39   Головний бухгалтер  Зарожевський С.В. 

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

 


