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.
Заступник голови правлiння

Шлапак  С.В.
		(посада)				(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)

МП
15.02.2010
(дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів:
за 4 квартал 2009 року

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента 
	Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" 
1.2. Організаційно-правова форма емітента  
	Публічне акціонерне товариство 
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента  
	23697280 
1.4. Місцезнаходження емітента  
	03087 м. Київ Єреванська, 1 
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 
	(044) 594-11-04 (044) 594-11-04 

2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації
2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
16.02.2010

(дата)
2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці
www.ukrgasbank.com
в мережі Інтернет
16.02.2010
(за наявності)
(адреса сторінки)

(дата)
Зміст
	Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації
1. Інформація про емітента  
X
2. Інформація про посадових осіб емітента
X
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
X
4. Відомості про цінні папери емітента:

    а) інформація про випуски акцій емітента; 
X
    б) інформація про облігації емітента; 
X
    в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
X
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
X
6.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб 

7.  Інформація про конвертацію цінних паперів  

8.  Інформація про заміну управителя 

9.  Інформація про керуючого іпотекою 

10.  Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів 

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

12.  Інформація про іпотечне покриття:

    а)  інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття 
X
   б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
X
   в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду 
X
   г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
X
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів 

14.  Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
X
15.	Квартальна фінансова звітність емітента 
X
16.  Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності) 

17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості) 

18. Примітки: 1) Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - данi вiдсутнi, у 4-му кварталi 2009 р. емiтент участi в створеннi юридичних осiб не брав.

2) Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв - данi вiдсутнi, конвертацiї цiнних паперiв у 4-му кварталi 2009 р. емiтентом не проводилося.

3) Iнформацiя про замiну управителя - данi вiдсутнi, протягом 4-го кварталу 2009 р. управитель iпотечним покриттям не був змiнений.

4) Iнформацiя про керуючого iпотекою (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв) - данi вiдсутнi,  АБ "Укргазбанк" не здiйснював емiсiї iпотечних сертифiкатiв у 4-му кварталi 2009 р., керуючий iпотекою не призначався.

5) Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв (для емiтентiв iпотечних сертифiкатiв) - данi вiдсутнi,  АБ "Укргазбанк" не здiйснював емiсiї iпотечних сертифiкатiв у 4-му кварталi 2009 р., трансформацiї (перетворення) iпотечних активiв не вiдбувалося.

6) Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом - данi вiдсутнi,  АБ "Укргазбанк" не здiйснював емiсiї iпотечних сертифiкатiв у 4-му кварталi 2009 р.

7) Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв - данi вiдсутнi, обслуговуюча установа для iпотечних активiв  АБ "Укргазбанк" протягом 4-го кварталу 2009 р. не призначалася.

8) Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), - у емiтента вiдсутня.

9) Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) - данi вiдсутнi, у 4-му кварталi 2009 р. випуск цiльових облiгацiй емiтентом не здiйснювався.


 

3. Інформація про емітента
3.1. Повне найменування  
	Публiчне акцiонерне товариство акцiонерний банк "Укргазбанк" 
3.2. Номер свідоцтва про державну реєстрацію  
	А01№ 374085 
3.3. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію    
	21.07.1993 
3.4. Територія (область)     
	м.Київ 
3.5. Місцезнаходження  
	03087 м. Київ Єреванська, 1 
3.6. Статутний капітал (грн.)  
	3800000000
3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  
	81,579
3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії  
	0
3.9. Чисельність працівників (чол.)  
	3626
3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД  
	Iнше грошове посередництво, 65.12.0;;;; , ; , 
3.11. Органи управління підприємства  
	1. Загальнi збори акцiонерiв  АБ "Укргазбанк". 
2. Наглядова рада  АБ "Укргазбанк". 
3. Правлiння  АБ "Укргазбанк".

3.12. Засновники емітента 
	1. Державна акцiонерна холдiнгова компанiя "Укргаз", код за ЄДРПОУ 24370569.
2. Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Київоблгаз", код за ЄДРПОУ 20578072.
3. Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю компанiя "Велес лтд", код за ЄДРПОУ 16293091.
4. Українсько-бельгiйсько-iрландське спiльне пiдприємство "Арго Трейдiнг, Лтд", код за ЄДРПОУ 14297647.
5. Акцiонерне товариство закритого типу "Компанiя "АDI", код за ЄДРПОУ 20053731.




4. Інформація про посадових осіб емітента
4.1. Посада  
	Голова Правлiння  АБ "Укргазбанк" 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Морозов Олександр Валерiйович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	СО 096771 25.02.1999 Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
4.4. Рік народження  
	1966 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	13 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	АБ "Укргазбанк",  в.о. Голови Правлiння.   
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений загальний стаж роботи  на керiвних посадах, стаж роботи посадової особи у складi Правлiння АБ "Укргазбанк" фактично складає 5 мiс.
2. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини. 
3. Морозова Олександра Валерiйовича призначено членом Правлiння АБ "Укргазбанк" 21.07.2009 (наказ тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 17.07.2009 № 293), а на посаду Голови Правлiння АБ "Укргазбанк" - 21.08.2009 (наказ тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 21.08.2009 № 239-П). 

4.1. Посада  
	Перший заступник Голови Правлiння - член Правлiння 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Шевченко Кирило Євгенович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	ЕК 226121 15.08.1996 Стахановським МВУ МВС України в Луганськiй областi 
4.4. Рік народження  
	1972 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	11 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	Радник Прем`єр - мiнiстра України. 
 
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений загальний стаж роботи на керiвних посадах, стаж роботи посадової особи у складi Правлiння АБ "Укргазбанк" фактично складає 4 мiс. 
2. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
3. Наказом тимчасового адмiнiстратора вiд 09.09.2009 № 377 Шевченка Кирила Євгеновича призначено до складу Правлiння АБ "Укргазбанк", а 16.09.2009  Шевченко Кирило Євгенович був прийнятий на посаду першого заступника Голови Правлiння  АБ "Укргазбанк" (наказ Голови Правлiння АБ "Укргазбанк" вiд 16.09.2009 № 277-П). 
 

4.1. Посада  
	Заступник Голови Правлiння - член Правлiння 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Гаврилюк Наталiя Борисiвна 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	АЕ 794616 22.08.1997 Жовтневим РВД МУ УМВС України в Днiпропетровський областi 
4.4. Рік народження  
	1961 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	9 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	Публiчне акцiонерне товариство "Промiнвестбанк", заступник Голови Правлiння-начальник Операцiйного управлiння.   
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений загальний стаж роботи на керiвних посадах, стаж роботи посадової особи у складi Правлiння АБ "Укргазбанк" фактично складає 4 мiс.
2. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
3. Гаврилюк Наталiю Борисiвну призначено до складу Правлiння АБ "Укргазбанк" наказом тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 03.09.2009 № 367, а 07.09.2009  Гаврилюк Наталiя Борисiвна була прийнята на посаду заступника Голови Правлiння  АБ "Укргазбанк" (наказ тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 07.09.2009 № 263-П).
 

4.1. Посада  
	Заступник Голови Правлiння - член Правлiння 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Москаленко Сергiй Iванович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	ВА 739989 09.06.1997 Краснолiманським МВУ МВС  України в Донецькiй областi 
4.4. Рік народження  
	1958 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	4 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	Радник Мiнiстра фiнансiв України.  
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений загальний стаж роботи на керiвних посадах, стаж роботи посадової особи у складi Правлiння АБ "Укргазбанк" фактично складає 4 мiс.
2. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
3. Москаленка Сергiя Iвановича призначено до складу Правлiння АБ "Укргазбанк" наказом тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 03.09.2009 № 367, а 07.09.2009  Москаленко Сергiй Iванович був прийнятий на посаду заступника Голови Правлiння  АБ "Укргазбанк" (наказ тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 07.09.2009 № 263-П). 
 

4.1. Посада  
	Заступник Голови Правлiння - член Правлiння 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Науменко Сергiй Геннадiйович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	СН 385886 20.03.1997 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
4.4. Рік народження  
	1972 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	12 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	 АБ "Укргазбанк", заступник Голови Правлiння - начальник Управлiння платiжних карток. 
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений загальний стаж роботи на керiвних посадах, стаж роботи посадової особи у складi Правлiння АБ "Укргазбанк" фактично складає 5 р. 9 мiс.
2. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
 



4.1. Посада  
	Заступник Голови Правлiння - член Правлiння 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Шлапак Станiслав Валерiйович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	НА 454279 06.12.1997 Нетiшинським МВУМВС України в Хмельницькiй областi 
4.4. Рік народження  
	1978 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	1 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	ТОВ "Фенiкс Капiтал", керiвник Департаменту цiнних паперiв.  
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений загальний стаж роботи на керiвних посадах, стаж роботи посадової особи у складi Правлiння АБ "Укргазбанк" фактично складає 4 мiс.
2. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
3. Шлапака Станiслава Валерiйовича призначено до складу Правлiння АБ "Укргазбанк" наказом тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 03.09.2009 № 367, а 07.09.2009  Шлапак Станiслав Валерiйович був прийнятий на посаду заступника Голови Правлiння  АБ "Укргазбанк" (наказ тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 07.09.2009 № 263-П).
 

4.1. Посада  
	Заступник Голови Правлiння - член Правлiння 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Дмiтрiєва Олена Михайлiвна 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	СА 537198 09.10.1997 Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй обл. 
4.4. Рік народження  
	1972 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	10 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	 АБ "Укргазбанк", директор Департаменту ризик-менеджменту - член Правлiння. 
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений загальний стаж роботи на керiвних посадах, стаж роботи посадової особи у складi Правлiння АБ "Укргазбанк" фактично складає 4 р. 1 мiс.
2. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
 




4.1. Посада  
	Головний бухгалтер  АБ "Укргазбанк"  - член Правлiння 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Iльницька Наталiя Геннадiївна 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	СН 674380 30.12.1997 Ленiнградським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
4.4. Рік народження  
	1970 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	10 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	ВАТ АБ "Укргазбанк", виконуюча обов`язки головного бухгалтера. 
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений загальний стаж роботи на керiвних посадах, стаж роботи посадової особи у складi Правлiння АБ "Укргазбанк" фактично складає 1р. 2 мiс.
2. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
 




4.1. Посада  
	Голова Наглядової ради 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Дубина Олег Вiкторович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	АЕ 329451 02.09.1996 Мiнським в/м Днiпровського РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi 
4.4. Рік народження  
	1959 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	0 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	НАК "Нафтогаз України", Голова Правлiння.  
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав" - зазначене найменування пiдприємства та посада, яку на даний час обiймає посадова особа.
2. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений стаж роботи посадової особи у складi Наглядової ради АБ "Укргазбанк", який фактично складає 4 мiс.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Наказом тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 28.08.2009 № 355 призначено (обрано) до складу Наглядової ради АБ "Укргазбанк" - Дубину Олега Вiкторовича - представника акцiонера Мiнiстерство фiнансiв України. 
 
 4.1. Посада  
	Заступник Голови Наглядової ради - член Наглядової ради 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Кравець Андрiй Миколайович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	МЕ 218419 03.06.2003 Печерським РУ ГУ МВС України мiстi Києвi 
4.4. Рік народження  
	1963 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	0 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	Заступник Мiнiстра фiнансiв України.  
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав" - зазначене найменування пiдприємства та посада, яку на даний час обiймає посадова особа.
2. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений стаж роботи посадової особи у складi Наглядової ради АБ "Укргазбанк", який фактично складає 4 мiс.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4.  Наказом тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 28.08.2009 № 355 призначено (обрано) до складу Наглядової ради АБ "Укргазбанк" - Кравця Андрiя Миколайовича - представника акцiонера Мiнiстерство фiнансiв України.

4.1. Посада  
	Член Наглядової ради 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Багiров  Теймур Мамедович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	СН 065856 21.12.1995 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
4.4. Рік народження  
	1973 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	0 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	Мiнiстерство фiнансiв України, Директор Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв.   
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав" - зазначене найменування пiдприємства та посада, яку на даний час обiймає посадова особа.
2. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений стаж роботи посадової особи у складi Наглядової ради АБ "Укргазбанк", який фактично складає 4 мiс.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Наказом тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 28.08.2009 № 355 призначено (обрано) до складу Наглядової ради АБ "Укргазбанк" - Багiрова Теймура Мамедовича - представника акцiонера Мiнiстерство фiнансiв України. 
 4.1. Посада  
	Член Наглядової ради 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Дiденко Iгор Миколайович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	СH 416874 05.03.1997 Радянським РУ ГУ МВС України в  м. Києвi 
4.4. Рік народження  
	1964 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	0 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	НАК "Нафтогаз України", перший заступник Голови Правлiння.  
  
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав" - зазначене найменування пiдприємства та посада, яку на даний час обiймає посадова особа.
2. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений стаж роботи посадової особи у складi Наглядової ради АБ "Укргазбанк", який фактично складає 4 мiс.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Наказом тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 28.08.2009 № 355 призначено (обрано) до складу Наглядової ради АБ "Укргазбанк" - Дiденка Iгоря Миколайовича - представника акцiонера Мiнiстерство фiнансiв України. 

4.1. Посада  
	Член Наглядової ради 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Коцюба Володимир Олександрович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	СН 995445 03.11.1998 Мiнським РУ ГУ МВС України в  м. Києвi 
4.4. Рік народження  
	1971 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	0 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	Мiнiстерство фiнансiв України, директор Департаменту полiтики розвитку ринку фiнансових послуг.   
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав" - зазначене найменування пiдприємства та посада, яку на даний час обiймає посадова особа.
2. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений стаж роботи посадової особи у складi Наглядової ради АБ "Укргазбанк", який фактично складає 4 мiс.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Наказом тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 28.08.2009 № 355 призначено (обрано) до складу Наглядової ради АБ "Укргазбанк" - Коцюбу Володимира Олександровича - представника акцiонера Мiнiстерство фiнансiв України. 
 4.1. Посада  
	Член Наглядової ради 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Обштир Валентин Вiталiйович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	АС 105462 12.09.1996 Iваничiвським РВ УМВС України у Волинськiй областi 
4.4. Рік народження  
	1973 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	5 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	 ТОВ "Простiр Капiтал", Президент.  
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав" - зазначене найменування пiдприємства та посада, яку на даний час обiймає посадова особа.
2. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений стаж роботи посадової особи у складi Наглядової ради АБ "Укргазбанк", який фактично складає 5 р. 9 мiс.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Наказом тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 28.08.2009 № 355 призначено (обрано) до складу Наглядової ради АБ "Укргазбанк" - Обштира Валентина Вiталiйовича - акцiонера. 
 
4.1. Посада  
	Голова Ревiзiйної комiсiї 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Дубровiн Олександр Вiталiйович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	КН 425108 09.07.1997 Автозаводським РВКМУ УМВС України в Полтавськiй областi 
4.4. Рік народження  
	1981 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	0 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	Мiнiстерство фiнансiв України, начальник вiддiлу управлiння ризиками Департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв. 
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав" - зазначене найменування пiдприємства та посада, яку на даний час обiймає посадова особа.
2. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений стаж роботи посадової особи у складi Ревiзiйної комiсiї АБ "Укргазбанк", який фактично складає 1 мiс. 
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АБ "Укргазбанк" вiд 30.11.2009 (протокол №4) Дубровiна Олександра Вiталiйовича - представника Мiнiстерства фiнансiв України було обрано Головою Ревiзiйної комiсiї АБ "Укргазбанк". 
 

4.1. Посада  
	Заступник Голови Правлiння - член Правлiння 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Мамедов Сергiй Геннадiйович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	СН 469250 03.04.1997 Днiпровським РУГУ МВС України в м. Києвi 
4.4. Рік народження  
	1975 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	12 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	ТОВ КБ "Фiнансова iнiцiатива", Голова Правлiння. 
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений загальний стаж роботи на керiвних посадах, стаж роботи посадової особи у складi Правлiння АБ "Укргазбанк" фактично складає 3 р. 
2. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
 



4.1. Посада  
	Член Ревiзiйної комiсiї 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Захарчук Ольга Валентинiвна 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	СО 535873 15.03.2001 Ватутiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
4.4. Рік народження  
	1978 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	0 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	Головне контрольно-ревiзiйне управлiння України, начальник вiддiлу iнспектування банкiв i банкiвських установ.  
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав" - зазначене найменування пiдприємства та посада, яку на даний час обiймає посадова особа.
2. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений стаж роботи посадової особи у складi Ревiзiйної комiсiї АБ "Укргазбанк", який фактично складає 1 мiс.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АБ "Укргазбанк" вiд 30.11.2009 (протокол №4) Захарчук Ольгу Валентинiвну - представника Мiнiстерства фiнансiв України було обрано до складу Ревiзiйної комiсiї АБ "Укргазбанк". 
 4.1. Посада  
	Член Ревiзiйної комiсiї 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Страхова Наталiя Борисiвна 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	СН 256731 20.08.1996 Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 
4.4. Рік народження  
	1972 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	0 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	Мiнiстерство фiнансiв України, заступник директора Департаменту - начальник вiддiлу банкiвської дiяльностi та координацiї взаємодiї з НБУ Департаменту полiтики розвитку ринку фiнансових послуг. 
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав" - зазначене найменування пiдприємства та посада, яку на даний час обiймає посадова особа.
2. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений стаж роботи посадової особи у складi Ревiзiйної комiсiї АБ "Укргазбанк", який фактично складає 1 мiс.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв АБ "Укргазбанк" вiд 30.11.2009 (протокол №4) Страхову Наталiю Борисiвну - представника Мiнiстерства фiнансiв України було обрано до складу Ревiзiйної комiсiї АБ "Укргазбанк". 

4.1. Посада  
	Член Наглядової ради 
4.2. Прізвище, ім'я, по батькові  
	Мярковський Анатолiй Iванович 
4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт  
	АЕ 629403 08.05.1997 Синельникiвським МРВУМВС України в Днiпропетровськiй областi 
4.4. Рік народження  
	1961 
4.5. Освіта  
	Вища 
4.6. Стаж керівної роботи (років)  
	0 
4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав  
	Заступник Мiнiстра фiнансiв України.   
4.8. Опис 
	1. У колонцi "Найменування пiдприємства та попередня посада, яку займав" - зазначене найменування пiдприємства та посада, яку на даний час обiймає посадова особа.
2. У колонцi "Стаж керiвної роботи (рокiв)" - зазначений стаж роботи посадової особи у складi Наглядової ради АБ "Укргазбанк", який фактично складає 4 мiс.
3. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини.
4. Наказом тимчасового адмiнiстратора АБ "Укргазбанк" вiд 09.09.2009 № 376 призначено (обрано) до складу Наглядової ради АБ "Укргазбанк" - Мярковського Анатолiя Iвановича - представника акцiонера Мiнiстерство фiнансiв України.
  


5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
5.1. Найменування  
	ВАТ "УнiКредит Банк" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Вiдкрите акцiонерне товариство 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	21753123 
5.4. Місцезнаходження 
	43016, м. Луцьк, вул. Данила Галицького, 14 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	176 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	30.06.2006 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(044) 590-12-26 
5.8. Факс 
	(044) 230-33-95 
5.9. Вид діяльності 
	Управлiння iпотечним покриттям 
5.10. Опис 
	Банкiвська Лiцензiя, видана Нацiональним банком України, № 176 вiд 30.06.2006 р.
 
 

5.1. Найменування  
	ТОВ "Реєстратор-капiтал" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	24576957 
5.4. Місцезнаходження 
	01025, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 24-А 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	АВ № 189874 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	22.12.2006 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(044) 272-60-51 
5.8. Факс 
	(044) 272-60-51 
5.9. Вид діяльності 
	Дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 
5.10. Опис 
	ТОВ "Реєстратор-капiтал" здiйснює ведення реєстру акцiонерiв емiтента цiнних паперiв. 
5.1. Найменування  
	ТОВ "Грант Торнтон Україна" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	30575404 
5.4. Місцезнаходження 
	01042, м. Київ, вул. Дружби народiв, 19 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	Свiдоцтво № 002166 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	26.01.2001 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(044) 583-03-63, 583-03-65 
5.8. Факс 
	(044) 583-03-66 
5.9. Вид діяльності 
	Аудиторськi послуги 
5.10. Опис 
	Види дiяльностi, що здiйснює ТОВ "Грант Торнтон Україна":
дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку; дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть; 
консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння.
Свiдоцтво № 002166, видане Аудиторською палатою України.
 

5.1. Найменування  
	АБ "Укргазбанк" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Публічне акціонерне товариство 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	23697280 
5.4. Місцезнаходження 
	03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	АВ № 470680 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	24.06.2009 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(044) 594-11-62 
5.8. Факс 
	(044) 594-11-62 
5.9. Вид діяльності 
	Дiяльнiсть по випуску та обiгу цiнних паперiв; депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв 
5.10. Опис 
	Емiтент має лiцензiю ДКЦПФР серiї АВ № 470680 на здiйснення професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв: дiяльностi по 
випуску та обiгу цiнних паперiв; депозитарної дiяльностi зберiгача цiнних паперiв.
 

5.1. Найменування  
	Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Приватне акціонерне товариство 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	35917889 
5.4. Місцезнаходження 
	04107,м. Київ, вул. Тропiнiна, 7г 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	АВ № 470611 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	27.05.2009 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(044) 585-42-40 
5.8. Факс 
	(044) 585-42-40 
5.9. Вид діяльності 
	Депозитарна дiяльнiсть 
5.10. Опис 
	Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" надає послуги депозитарiя цiнних паперiв. 


5.1. Найменування  
	ТОВ "Кредит-Рейтинг" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	31752402 
5.4. Місцезнаходження 
	04070, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 72 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	№ 31752402 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	19.12.2006 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(044) 490-25-50 
5.8. Факс 
	(044) 490-25-54 
5.9. Вид діяльності 
	Надання рейтингової оцiнки за нацiональними стандартами 
5.10. Опис : Такий вид дiяльностi, як "надання рейтингової оцiнки за нацiональними стандартами" не потребує лiцензування в Українi.
Свiдоцтво про включення до державного реєстру уповноважених рейтингових агенств № 31752402 вiд 19.12.2006.
Iнши види дiяльностi, що здiйснює рейтингове агенство ТОВ "Кредит-Рейтинг" (свiдоцтво про державну реєстрацiю серiя АОО 
№ 040566 вiд 28.11.2001 р.):  консультацiї з питань комерцiйної дiяльностi та управлiння; дослiдження ринку та вивчення суспiльної думки.
 5.1. Найменування  
	Приватне акцiонерне товариство "СК "Українська страхова група" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Приватне акціонерне товариство 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	30859524 
5.4. Місцезнаходження 
	03038, м. Київ, вул. I. Федорова, 32-а 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	АБ № 100299 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	31.08.2005 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(044) 503-99-93 (95) 
5.8. Факс 
	(044) 503-99-97 
5.9. Вид діяльності 
	Страховi послуги 
5.10. Опис 
	Страхова компанiя отримала 1-й ступiнь акредитацiї. 
Лiцензiї, що виданi Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг ПАТ "СК "Українська страхова група": АБ № 100299 вiд 31.08.2005 р. (добровiльне страхування наземних транспортних засобiв), АВ № 082319 вiд 21.07.2006 р. (добровiльне страхування майна);  АБ № 377670 вiд 26.01.2008 р. (обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв).
Iншi послуги у сферi страхування: - добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)); - добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного); - обов`язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв.
 

5.1. Найменування  
	ТОВ "Юридична фiрма "Пузанов та Партнери" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	32735828 
5.4. Місцезнаходження 
	01034, м. Київ, вул. Лисенка, 2-а 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	д/в 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	01.01.2007 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(044) 569-29-91 
5.8. Факс 
	(044) 569-29-91 
5.9. Вид діяльності 
	Юридичнi послуги 
5.10. Опис 
	Зазначена дата видачi лiцензiїї - 01.01.2007 р. не вiдповiдає дiйсностi, оскiльки для здiйснення юридичної дiяльностi лiцензiя не 
потрiбна, i тому данi стосовно номеру лiцензiї та дати видачi лiцензiї у дiйсностi не iснують. 
 
 

5.1. Найменування  
	Акцiонерне товариство "Українська пожежно-страхова компанiя" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Вiдкрите акцiонерне товариство 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	20602681 
5.4. Місцезнаходження 
	08500, Київська обл., м. Фастiв, пл. Перемоги, 1 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	АВ № 469626 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	10.06.2009 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(+380 44) 463-64-21 
5.8. Факс 
	(+380 44) 537-66-19 
5.9. Вид діяльності 
	Страховi послуги 
5.10. Опис 
	Страхова компанiя отримала 1-й ступiнь акредитацiї.
Лiцензiя АВ №469626 вiд 10.06.2009 р. -  страхування майна; лiцензiя АВ №469624 вiд 10.06.2009 р. - добровiльне страхування наземного транспорту; лiцензiя АВ №377556 вiд 18.01.2008 р. - обов`язкове  страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв. 


 

5.1. Найменування  
	ДП Фондова бiржа "Перша фондова торгiвельна система" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Дочiрнє пiдприємство 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	21672206 
5.4. Місцезнаходження 
	25201,м. Київ, вул. Щорса, 31 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	АВ № 376703 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	19.10.2007 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(044)522-88-08 
5.8. Факс 
	(044)522-88-08 
5.9. Вид діяльності 
	Органiзатор торгiвлi 
5.10. Опис 
	ДП Фондова бiржа "Перша фондова торгiвельна система" немає послуги щодо котирування цiнних паперiв емiтента та укладання угод з цiнними паперами. 

5.1. Найменування  
	ВАТ Фондова бiржа "Перспектива" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Вiдкрите акцiонерне товариство 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	33718227 
5.4. Місцезнаходження 
	м. Днiпропетровськ, Жовтневий р-н 49000 вул. Ленiна, 30 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	АВ № 393984 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	24.03.2008 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(0562)373-97-93 
5.8. Факс 
	(0562)373-97-93 
5.9. Вид діяльності 
	Органiзатор торгiвлi 
5.10. Опис 
	ВАТ Фондова бiржа "Преспектива" надає послуги котирування цiнних паперiв емiтента та укладання угод з цiнними паперами. 

5.1. Найменування  
	ТОВ "Юридична i патентна фiрма "Грищенко та Партнери" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	14342922 
5.4. Місцезнаходження 
	04053, м.Київ, вул.Артема (Сiчових Стрiльцiв), 37-41 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	д/в 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	01.01.2007 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(044)490-37-07 
5.8. Факс 
	(044)490-37-09 
5.9. Вид діяльності 
	Юридичнi послуги 
5.10. Опис 
	Зазначена дата видачi лiцензiїї - 01.01.2007 р. не вiдповiдає дiйсностi, оскiльки для здiйснення юридичної дiяльностi лiцензiя не 
потрiбна, i тому данi стосовно номеру лiцензiї та дати видачi лiцензiї у дiйсностi не iснують. 
 

5.1. Найменування  
	ТОВ  "Юридичне бюро "Бондар та Бондар" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	33235636 
5.4. Місцезнаходження 
	01004, м. Київ, вул. Рогнiднинська, 3, оф. 10 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	д/в 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	01.01.2007 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(044) 537-09-10 
5.8. Факс 
	(044) 537-09-10 
5.9. Вид діяльності 
	Юридичнi послуги 
5.10. Опис 
	Зазначена дата видачi лiцензiїї - 01.01.2007 р. не вiдповiдає дiйсностi, оскiльки для здiйснення юридичної дiяльностi лiцензiя не 
потрiбна, i тому данi стосовно номеру лiцензiї та дати видачi лiцензiї у дiйсностi не iснують. 
 

5.1. Найменування  
	Приватне юридичне пiдприємство "Юрсервiс консалтинг компанi" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Приватне пiдприємство 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	22522199 
5.4. Місцезнаходження 
	м. Київ, вул. Лепська, 19/7, оф. 14 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	д/в 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	01.01.2007 
5.7. Міжміський код та телефон 
	+380 44 253-78-75 
5.8. Факс 
	+380 44 254-04-74 
5.9. Вид діяльності 
	Юридичнi послуги 
5.10. Опис 
	Зазначена дата видачi лiцензiїї - 01.01.2007 р. не вiдповiдає дiйсностi, оскiльки для здiйснення юридичної дiяльностi лiцензiя не 
потрiбна, i тому данi стосовно номеру лiцензiї та дати видачi лiцензiї у дiйсностi не iснують.  

5.1. Найменування  
	Пiдприємство об`єднання громадян Спецiалiзована служба Безпеки Iнтернацiональної полiцейської асоцiацiї 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Пiдприємство об'єднання громадян (релiгiйної органiзацiї, профспiлки) 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	35934490 
5.4. Місцезнаходження 
	49000, м. Днiпропетровськ, вул. Фучика, 14-Б 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	д/в 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	01.01.2007 
5.7. Міжміський код та телефон 
	д/в 
5.8. Факс 
	д/в 
5.9. Вид діяльності 
	Юридичнi послуги 
5.10. Опис 
	Зазначена дата видачi лiцензiїї - 01.01.2007 р. не вiдповiдає дiйсностi, оскiльки для здiйснення юридичної дiяльностi лiцензiя не 
потрiбна, i тому данi стосовно номеру лiцензiї та дати видачi лiцензiї у дiйсностi не iснують.  

5.1. Найменування  
	Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi" 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Об'єднання пiдприємств (юридичних осiб) 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	33338204 
5.4. Місцезнаходження 
	49000, м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	3 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	22.05.2009 
5.7. Міжміський код та телефон 
	(056) 373-97-93 
5.8. Факс 
	(056) 373-97-82 
5.9. Вид діяльності 
	Саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв 
5.10. Опис 
	Здiйснює дiяльнiсть як саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв на територiї України, що об`єднує юридичних осiб, що здiйснюють професiйну дiяльнiсть на фондовому ринку, а саме - дiяльнiсть з торговлi цiнними паперами. 

5.1. Найменування  
	Moody`s Investors Service Inc 
5.2. Організаційно-правова форма 
	Iноземне пiдприємство 
5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 
	д/в 
5.4. Місцезнаходження 
	США, 10007, штат Нью-Йорк,Чарч стрiт, 99 
5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 
	д/в 
5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа 
	01.01.2007 
5.7. Міжміський код та телефон 
	020 77725537 
5.8. Факс 
	020 73983248 
5.9. Вид діяльності 
	Надання рейтингової оцiнки за мiжнародними стандартами. 
5.10. Опис 
	У зв`язку з тим, що дана юридична особа - нерезидент, вона не має iдентифiкацiйного коду за ЄДРПОУ; зазначена дата видачi лiцензiї - 01.01.2007 р. не вiдповiдає дiяльностi, оскiльки данi щодо наявностi у нерезидента лiцензiї на надання рейтингової оцiнки вiдсутнi. Мiжнародне рейтингове агенство: рейтинг фiнансової стiйкостi Е+, довгостроковий рейтинг банкiвський депозитiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi В3, не основний короткостроковий рейтинг банкiвських депозитiв в нацiональнiй та iноземнiй валютi В3, рейтинг за нацiональною шкалою Ваа3.ua. 

6. Відомості про цінні папери емітента 

6.1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Код цінного папера
Тип цінного папера
Форма існування та форма випуску
Номінальна вартість (грн.)
Кількість акцій (штук)
Загальна номінальна вартість (грн.)
Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
06.09.2000
459/1/00
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA1005712005
Іменні привілейовані
Документарна Іменні
1
477078
477078
0,013

Опис
1. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля акцiями емiтента, - вiдсутня. 
    Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля акцiями емiтента: позабiржовий вторинний ринок.
2. Акцiї емiтента (iменнi привiлейованi) не включенi та не перебувають в лiстингу ДП "Фондова бiржа ПФТС", iнших бiрж.
3. Мета останньої за часом емiсiї: акцiї емiтента (iменнi привiлейованi) були емiтованi з метою обмiну на акцiї АКБ "Укрнафтогазбанк".
4. Емiтент не здiйснював розмiщення iменних привiлейованих акцiй, а здiйснював їх обмiн на акцiї АКБ "Укрнафтогазбанк".



16.06.2009
182/1/09
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
UA1005711007
Іменні прості
Документарна Іменні
1
3799522922
3799522922
99,987

Опис
1. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля акцiями емiтента, - вiдсутня. 
    Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля акцiями емiтента: бiржовий ринок ПФТС, а також позабiржовий 
вторинний ринок.
2. Акцiї емiтента не вносились до лiстингу.
3. Мета останньої за часом емiсiї: кошти, залученi вiд закритого (приватного) розмiщення будуть використанi для збiльшення статутного 
капiталу.                                                                                                             

6.2. Інформація про облігації емітента
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск
Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)
Номінальна вартість (грн.)
Кількість у випуску (штук)
Форма існування та форма випуску
Загальна номінальна вартість (грн.)
Процентна ставка (у відсотках)
Термін виплати процентів
Дата погашення облігацій
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
04.07.2006
388/2/06
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
відсоткові
1000
100000
Бездокументарна  Іменні
 100000000
16
1 раз в 91 день, з 19.10.2006 по 14.07.2011
14.07.2011

Опис
1. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля облiгацiями емiтента, - вiдсутня. 
    Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля облiгацiями емiтента: бiржовий ринок ПФТС, а також позабiржовий 
вторинний ринок.
2.Облiгацiї включенi до Котирувального листа 3 рiвня Списку ПФТС (лiстинг) - 20.07.2006 р. Облiгацiї включенi до Котирувального Списку 
ПФТС 2 рiвня лiстингу - 29.10.2007 р. (код в ПФТС - OUGZBA).
3. Мета емiсiї облiгацiй: 
    Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу облiгацiй загальною номiнальною вартiстю 100 млн. грн., є 
кредитування фiзичних та юридичних осiб для придбання нерухомостi та/або пiд заставу нерухомостi. В подальшому збiльшення розмiру 
портфеля таких кредитiв досягне рiвня, коли розмiр iпотечних активiв буде достатнiм для емiсiї iпотечних облiгацiй та зможе надати банку 
можливiсть рефiнансування таким чином кредитiв, право вимоги за якими  забезпечено iпотекою.
4. Порядок розмiщення облiгацiй: вiдкрите розмiщення.
Процентнi iменнi облiгацiї з додатковим забезпеченням випущенi однiєю серiєю "А". 

Поточний кредитний рейтинг випуску облiгацiй серiї "А" по нацiональнiй шкалi (рейтингове агенство ТОВ "Кредит-Рейтинг"): "ua ВВ".


30.07.2007
402/2/07
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
відсоткові
1000
300000
Бездокументарна  Іменні
 300000000
16
1 раз в 91 день, з 06.08.2007 по 30.07.2012
30.07.2012

Опис
1. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля облiгацiями емiтента, - вiдсутня. 
    Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля облiгацiями емiтента, - бiржовий ринок ПФТС, а також позабiржовий 
вторинний ринок. Обiг облiгацiй було розпочато з 16.10.2007 р. (дата реєстрацiї в ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та 
видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй). Облiгацiї обертаються на територiї України протягом всього термiну їх обiгу серед 
визначеного кола iнвесторiв. Власниками облiгацiй можуть бути особи, якi зазначенi у рiшеннi про закрите (приватне) розмiщення 
облiгацiй емiтента.
2. Облiгацiї допущено до обiгу iз включенням до Списку ПФТС (позалiстинг) - 07.08.2007 р. (код в ПФТС - COUGZC).
3. Мета емiсiї облiгацiй: 
    Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є кредитування вiтчизняних пiдприємств у повному обсязi випуску          
300 млн. гривень.
4. Порядок розмiщення облiгацiй: закрите (приватне) розмiщення. Емiтент здiйснював закритий продаж облiгацiй. 
Забезпеченi вiдсотковi iменнi облiгацiї випущенi однiєю серiєю "С".  



30.08.2007
520/2/07
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
відсоткові
1000
100000
Бездокументарна  Іменні
 100000000
16
1 раз в 91 день, з 25.09.2007 по 18.09.2012
18.09.2012

Опис
1. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля облiгацiями емiтента, - вiдсутня. 
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля облiгацiями емiтента, - бiржовий ринок ПФТС, а також позабiржовий 
вторинний ринок. Обiг облiгацiй було розпочато з 12.12.2007 р. (дата реєстрацiї в ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та 
видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй). 
2. Облiгацiї допущено до обiгу iз включенням до Списку ПФТС - 19.10.2007 р. Облiгацiї включенi до Котирувального Списку ПФТС 2 рiвня 
лiстингу - 31.03.2008 р. (код в ПФТС - OUGZBD).
3. Мета емiсiї облiгацiй: 
    Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є кредитування вiтчизняних пiдприємств у повному обсязi випуску          
100 млн. гривень.
4. Порядок розмiщення облiгацiй: вiдкрите розмiщення. 
Забезпеченi вiдсотковi iменнi облiгацiї випущенi однiєю серiєю "D". 

Поточний кредитний рейтинг випуску облiгацiй серiї "D" по нацiональнiй шкалi (рейтингове агенство ТОВ "Кредит-Рейтинг"): "ua ВВ".



30.08.2007
521/2/07
Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
відсоткові
1000
100000
Бездокументарна  Іменні
 100000000
16
1 раз в 91 день, з 25.12.2007 по 18.12.2012
18.12.2012

Опис
1. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля облiгацiями емiтента, - вiдсутня. 
Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля облiгацiями емiтента, - бiржовий ринок ПФТС, а також позабiржовий 
вторинний ринок. Обiг облiгацiй було розпочато з 25.02.2008 р. (дата реєстрацiї в ДКЦПФР звiту про результати розмiщення облiгацiй та 
видачi свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй). 
2. Облiгацiї допущено до обiгу iз включенням до Списку ПФТС - 27.12.2007 р. Облiгацiї включенi до Котирувального Списку ПФТС 2 рiвня 
лiстингу - 31.03.2008 р. (код в ПФТС - OUGZBE).
3. Мета емiсiї облiгацiй: 
    Метою залучення фiнансових ресурсiв вiд продажу облiгацiй є кредитування вiтчизняних пiдприємств у повному обсязi випуску          
100 млн. гривень.
4. Порядок розмiщення облiгацiй: вiдкрите розмiщення. 
Забезпеченi вiдсотковi iменнi облiгацiї випущенi однiєю серiєю "Е". 

Поточний кредитний рейтинг випуску облiгацiй серiї "E" по нацiональнiй шкалi (рейтингове агенство ТОВ "Кредит-Рейтинг"): "ua ВВ".



6.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
Дата емісії
Вид цінних паперів
Обсяг випуску
Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн.)
Умови обігу та погашення
1
2
3
4
5
23.01.2007
Іпотечні облігації
50000000
50000000
Дата початку розмiщення - 01.03.2007 р.
Дата закiнчення розмiщення - 29.02.2008 р.
Дата погашення  - 25.02.2010 р.
Вiдсоткова ставка - 10,5 %.
Тривалiсть вiдсоткового перiоду - 91 день.
Вид iпотечних облiгацiй - звичайнi iпотечнi облiгацiї.
Кiлькiсть - 50 000 штук.
Номiнальна вартiсть - 1 000 грн.
Форма iснування - бездокументарна.

Опис
1. Iнформацiя про зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля облiгацiями емiтента, - вiдсутня. 
    Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля облiгацiями емiтента: бiржовий ринок 
ПФТС, а також позабiржовий вторинний ринок.

2. Облiгацiї включенi до Котирувального Списку ПФТС 2 (другого) рiвня лiстингу - 22.05.2008 р. (код в 
ПФТС - OUGZBB).

3. Мета емiсiї iпотечних облiгацiй: 
    Метою використання фiнансових ресурсiв, залучених вiд продажу iпотечних облiгацiй загальною 
номiнальною вартiстю 50 млн.грн., є рефiнансування iпотечних кредитiв.
Кошти, залученi Емiтентом за результатами даного випуску, будуть спрямованi на подальший розвиток 
iпотечної дiяльностi Емiтента. 

4. Порядок розмiщення iпотечних облiгацiй: вiдкрите розмiщення.
Iпотечнi облiгацiї (звичайнi iменнi з фiксованим процентом) випущенi однiєю серiєю "В".

Поточний кредитний рейтинг випуску (ТОВ "Кредит-Рейтинг", по нацiональнiй шкалi) облiгацiй серiї "В": 
"ua ВВ".



11.11.2005
Ощадні (депозитні) сертифікати
200000000
591225,94
1) Строк обiгу iменних ощадних (депозитних) сертифiкатiв установлюється вiд дати видачi ощадного 
(депозитного) сертифiката безпосередньо вкладнику iменного ощадного (депозитного) сертифiката до 
дати, з якої вкладник iменного ощадного (депозитного) сертифiката отримає право вимоги вкладу 
(депозиту). Зазначена дата емiсiї 11.11.2005 р. - це дата затвердження Умов випуску Правлiнням 
емiтента.
Строк обiгу встановлюється вiд 1 до 1800 днiв. 

Процентна ставка по iменним ощадним (депозитним) сертифiкатам для фiзичних осiб встановлюється у 
день виписки ощадного (депозитного) сертифiката в розмiрi, який затверджений рiшенням КУАП на 
день випуску ощадного (депозитного) сертифiкату.

Iменнi ощаднi (депозитнi) сертифiкати можуть бути строковим або на вимогу.
Iменнi ощаднi (депозитнi) сертифiкати випускаються без корiнця.
Iменнi ощаднi (депозитнi) сертифiкати випускаються лише безкупоннi.
Нарахованi проценти сплачуються власнику iменного ощадного (депозитного) сертифiкату в день 
погашення сертифiката.

2) Строк  обiгу   ощадних (депозитних) сертифiкатiв на пред'явника установлюється вiд дати видачi 
ощадного (депозитного) сертифiката на пред'явника безпосередньо вкладнику (власнику ощадного 
сертифiката на пред'явника) до дати, з якої власник ощадного (депозитного) сертифiката на пред'явника 
отримає право вимоги вкладу (депозиту). Зазначена дата емiсiї 11.11.2005 р. - це дата затвердження 
Умов випуску Правлiнням емiтента.

Ощадними (депозитними) сертифiкатами на пред'явника, номiнованими як у нацiональнiй, так i в 
iноземнiй валютi, оформляються лише вклади (депозити) на строк бiльше нiж 30 днiв. Строк обiгу 
встановлюється вiд 30  до 1800 днiв. 

Процентна ставка по ощадним (депозитним) сертифiкатам на пред'явника для фiзичних осiб 
встановлюється у день виписки ощадного (депозитного) сертифiката на пред'явника в розмiрi, який 
затверджений рiшенням КУАП на день випуску сертифiкату.
Ощаднi (депозитнi) сертифiкати на пред'явника можуть бути лише строковими.
Нарахованi проценти сплачуються власнику ощадного (депозитного) сертифiката на пред'явника в день 
погашення сертифiката.

Опис
1. Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля ощадними (депозитними) 
сертифiкатами емiтента, - вiдсутня. 
Iменнi ощаднi (депозитнi) сертифiкати не мають права вiльно обертатися на ринку. 
Ощаднi (депозитнi) сертифiкати на пред'явника можуть вiльно обертатися на ринку.

2. Iнформацiя щодо фактiв лiстингу/делiстингу ощадних (депозитних) сертифiкатiв емiтента на фондових 
бiржах - вiдсутня.
Iменнi ощаднi (депозитнi) сертифiкати не мають права вiльно обертатися на ринку.

3. Мета емiсiї ощадних (депозитних) сертифiкатiв: залучення вiльних грошових коштiв вкладникiв для 
подальшого фiнансування кредитних проектiв.

4. Порядок розмiщення: ощадний (депозитний) сертифiкат виписується пiсля внесення вкладником 
вкладу (депозиту) на рахунок в банку.




7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

Інформація про зобов’язання емітента
Види зобов’язань
Дата виникнення
Непогашена частина боргу (тис. грн.)
Відсоток від користування коштами (% річних)
Дата погашення
Кредити банку
X
4603805,795
X
X
у тому числі:




Овернайт
30.12.2009
23905,5
17
05.01.2010
-
Овернайт
30.12.2009
7900
19
05.01.2010
-
Овернайт
30.12.2009
7985
1
05.01.2010
Сума кредиту 1 000 000,00 дол. США.
Короткостроковi
29.12.2009
6388
2
29.01.2010
Сума кредиту 800 000,00 дол. США.
Короткостроковi
01.12.2009
3992,5
10
14.01.2010
Сума кредиту 500 000,00 дол. США.
Короткостроковi
23.12.2009
7985
4
19.01.2010
Сума кредиту 1 000 000,00 дол. США.
Короткостроковi
08.12.2009
7186,5
5
21.01.2010
Сума кредиту 900 000,00 дол. США.
Короткостроковi
10.12.2009
7985
3
12.01.2010
Сума кредиту 1 000 000,00 дол. США.
Короткостроковi
08.12.2009
11977,5
6
20.01.2010
Сума кредиту 1 500 000,00 дол. США.
Короткостроковi
30.11.2009
63880
8
11.01.2010
Сума кредиту 8 000 000,00 дол. США.
Короткостроковi
07.12.2009
5349,95
5
21.01.2010
Сума кредиту 670 000,00 дол. США.
Короткостроковi
11.12.2009
4791
5
14.01.2010
Сума кредиту 600 000,00 дол. США.
Короткостроковi
07.12.2009
3992,5
5
14.01.2010
Сума кредиту 500 000,00 дол. США.
Короткостроковi
11.12.2009
6388
2
13.01.2010
Сума кредиту 800 000,00 дол. США.
Короткостроковi
30.11.2009
79850
5
20.01.2010
Сума кредиту 10 000 000,00 дол. США.
Короткостроковi
30.11.2009
7985
5
12.01.2010
Сума кредиту 1 000 000,00 дол. США.
Короткостроковi
02.12.2009
39925
5
15.01.2010
Сума кредиту 5 000 000,00 дол. США.
Короткостроковi
09.12.2009
8014,225
5
18.01.2010
Сума кредиту 700 000,00 Євро.
Короткостроковi
23.12.2009
3992,5
5
13.01.2010
Сума кредиту 500 000,00 дол. США.
Короткостроковi
04.12.2009
3992,5
2
20.01.2010
Сума кредиту 500 000,00 дол. США.
Короткостроковi
16.12.2009
3992,5
5
19.01.2010
Сума кредиту 500 000,00 дол. США.
Короткостроковi
29.12.2009
7985
2
12.01.2010
Сума кредиту 1 000 000,00 дол. США.
Короткостроковi
02.12.2009
3992,5
5
20.01.2010
Сума кредиту 500 000,00 дол. США.
Короткостроковi
28.12.2009
4007,113
2
28.01.2010
Сума кредиту 350 000,00 Євро.
Короткостроковi
24.12.2009
11977,5
4
06.01.2010
Сума кредиту 1 500 000,00 дол. США.
Короткостроковi
03.12.2009
10380,5
2,5
05.01.2010
Сума кредиту 1 300 000,00 дол. США.
Короткостроковi
30.11.2009
7985
5
12.01.2010
Сума кредиту 1 000 000,00 дол. США.
Короткостроковi
03.12.2009
7985
12
26.01.2010
Сума кредиту 1 000 000,00 дол. США.
Короткостроковi
25.11.2009
7985
5
15.01.2010
Сума кредиту 1 000 000,00 дол. США.
Короткостроковi
30.12.2009
8000
21
06.01.2010
-
Довгостроковi
11.07.2007
173476,693
4,35
03.12.2012
Сума кредиту 21 725 321,65 дол. США.
Довгостроковi
27.05.2008
13436,862
5,6
03.12.2012
Сума кредиту 1 682 762,90 дол. США.
Довгостроковi
29.06.2008
25352,962
2,239
02.01.2014
Сума кредиту 3 175 073,52 дол. США.
Довгостроковi
10.03.2007
20259,49
2,346
03.09.2012
Сума кредиту 1 769 558,83 Євро.
Довгостроковi
13.08.2009
146924
3,523
02.08.2012
Сума кредиту 18 400 000,00 дол. США.
Короткостроковi
10.04.2009
12500
10,75
31.07.2016
Отриманi вiд НБУ.
Короткостроковi
11.10.2008
108000
10,75
31.07.2016
Отриманi вiд НБУ.
Короткостроковi
30.10.2008
1000000
10,75
31.07.2016
Отриманi вiд НБУ.
Короткостроковi
23.12.2008
108000
10,75
31.07.2016
Отриманi вiд НБУ.
Короткостроковi
31.12.2008
2608100
10,75
31.07.2016
Отриманi вiд НБУ.
Зобов’язання за цінними паперами
X
118565,951
X
X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним випуском):
X
118565,951
X
X
серiя "А"
20.07.2006
763,233
16
14.07.2011
100 000 процентних iменних облiгацiй з додатковим забезпеченням,  номiнальна вартiсть однiєї 
iменної облiгацiї становить 1 000 гривень. Непогашена частина боргу станом на 01.01.2010 р.: за 
номiналом - складає 738,00 тис. грн., за процентами - складає 25,233 тис. грн.


серiя "В"
01.03.2007
535,489
10,5
25.02.2010
50 000 звичайних iменних з фiксованим процентом iпотечних облiгацiй, номiнальна вартiсть одiнєї 
iпотечної облiгацiї становить 1 000 грн.. Непогашена частина боргу станом на 01.01.2010 р.: за 
номiналом - складає 530,00 тис. грн., за процентами - складає 5,489 тис. грн.



серiя "С"
06.08.2007
86980,044
16
30.07.2012
300 000 забезпечених вiдсоткових iменних облiгацiй,  номiнальна вартiсть однiєї iменної облiгацiї 
становить 1 000 гривень. Непогашена частина боргу станом на 01.01.2010 р.: за номiналом - складає 84 751,00 тис. грн., за процентами - складає 2 229,044 тис. грн.



серiя "D"
25.09.2007
30287,185
16
18.09.2012
100 000 забезпечених вiдсоткових iменних облiгацiй,  номiнальна вартiсть однiєї iменної облiгацiї 
становить 1 000 гривень. Непогашена частина боргу станом на 01.01.2010 р.: за номiналом - складає 
30 155,0 тис. грн., за процентами - складає 132,185 тис. грн.






серiя "Е"
25.12.2007
0
16
18.12.2012
100 000 забезпечених вiдсоткових iменних облiгацiй,  номiнальна вартiсть однiєї iменної облiгацiї 
становить 1 000 гривень. Непогашена частина боргу станом на 01.01.2010 р.: за номiналом - складає 0,0 тис. грн., за процентами - складає 0,0 тис. грн. (облiгацiї викуленi Емiтентом)


за векселями (всього)
X
0
X
X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):
X
0
X
X
Податкові зобов’язання
X
0
X
X
Фінансова допомога на зворотній основі
X
0
X
X
Інші зобов’язання
X
7272635,254
X
X
Усього зобов’язань
X
11995007
X
X
Примітки
Iнформацiя вiдсутня.
Інформація про іпотечне покриття
Інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття

№ з/п
Дата прийняття рішення емітентом
Найменування органу емітента, яким прийнято рішення щодо зміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття
Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття,  щодо якого відбулись зміни (у відсотках)
Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення




про виключення зі складу іпотечного покриття
про включення до складу іпотечного покриття




найменування активу
вартість
найменування активу
вартість
1
2
3
4
5
6
7
8
1
06.11.2009
Департамент роздрiбного банкiнгу  АБ "Укргазбанк"
3,95
Права вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою нерухомостi
2230203,66
-
0
2
06.11.2009
Департамент роздрiбного банкiнгу  АБ "Укргазбанк"
3,08
-
0
Права вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою нерухомостi
1738437,6
3
04.12.2009
Департамент супроводження та пiдтримки операцiйної дiяльностi АБ "Укргазбанк"
10,03
Права вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою нерухомостi
5616122,39
-
0
4
04.12.2009
Департамент супроводження та пiдтримки операцiйної дiяльностi  АБ "Укргазбанк"
11,92
-
0
Права вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою нерухомостi
6677215,75
5
15.01.2010
Департамент супроводження та пiдтримки операцiйної дiяльностi  АБ "Укргазбанк"
1,02
Права вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою нерухомостi
572437,49
-
0
6
15.01.2010
Департамент супроводження та пiдтримки операцiйної дiяльностi  АБ "Укргазбанк"
6,12
-
0
Права вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою нерухомостi
3449345,45
Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними  облігаціями з цим іпотечним покриттям

№ з/п
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн.
Розмір іпотечного покриття на звітну  дату, грн.
Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, грн.
 Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)
1
2
3
4
5
6
7
1
23.01.2008
1/4/07
56643683,83
56328288,08
50000000
89
Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними  облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

№ з/п
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Розмір іпотечного покриття, грн.
Загальна сума зобов'язань за іпотечними облігаціями, грн.
Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов'язань за іпотечними облігаціями   (коефіцієнт іпотечного покриття)



дата
сума


1
2
3
4
5
6
7
1
23.01.2007
1/4/07
31.10.2009
56409441,44
50000000
89
2
23.01.2007
1/4/07
30.11.2009
56019017,12
50000000
89
3
23.01.2007
1/4/07
31.12.2009
56328288,08
50000000
89
Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

№ з/п
Дата реєстрації випуску
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску
Дата виникнення змін
Іпотечні активи, щодо яких відбулась заміна *
Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття
Частка іпотечного активу у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулась зміна або який був додатково включений  (у відсотках)
Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття




виключені зі складу іпотечного покриття
включені до складу іпотечного покриття



1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
23.01.2007
1/4/07
06.11.2009
Права вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою нерухомостi, у сумi 2 230 203,66  грн.
-
Данi вiдсутнi
3,95
06.11.2009 р. Департаментом роздрiбного банкiнгу АБ "Укргазбанк" було прийнято рiшення про виключення iпотечних активiв (прав вимоги за кредитними договорами фiзичних осiб, забезпеченими iпотекою нерухомостi) зi складу iпотечного покриття на загальну суму  2 230 203,66 гривень  з наступних причин:
виключення на суму 2 230 203,66 гривень було здiйснено у зв'язку iз невiдповiднiстю iпотечних активiв вимогам, викладеним в п.12 Глави I Роздiлу II  "Положення про iпотечне покриття звичайних iпотечних облiгацiй, порядок ведення реєстру iпотечного покриття та управлiння iпотечним покриттям звичайних iпотечних облiгацiй", затвердженого Рiшенням ДКЦПФР №774 вiд 01.09.2006р., а саме: до складу iпотечного покриття можуть включатися лише тi iпотечнi активи, якi є "стандартними" або "пiд контролем", а данi iпотечнi активи вiдносилися до категорiї "субстандартний" (6 кредитiв).


2
23.01.2007
1/4/07
06.11.2009
-
Права вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою нерухомостi, у сумi 1 738 437,60 грн.
Данi вiдсутнi.
3,08
Крiм того, у зв'язку iз виключенням iпотечних активiв, якi не вiдповiдали iснуючим вимогам, зi складу iпотечного покриття на загальну суму                   2 230 203,66 гривень, а також у зв'язку iз погашенням кредитiв по строку та достроковим погашенням, коефiцiєнт iпотечного покриття почав не вiдповiдати встановленому рiвню. Тому, з метою пiдтримки даного коефiцiєнта на належному рiвнi у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" Департаментом роздрiбного банкiнгу АБ "Укргазбанк"  06.11.2009 р. було прийнято рiшення про включення iпотечних активiв до складу iпотечного покриття за кожним косолiдованим iпотечним боргом в сумi  1 738 437,60 гривень.
3
23.01.2007
1/4/07
04.12.2009
Права вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою нерухомостi, у сумi 5 616 122,39  грн.
-
Данi вiдсутнi.
10,03
04.12.2009 р. Департаментом супроводження та пiдтримки операцiйної дiяльностi АБ "Укргазбанк" було прийнято рiшення про виключення iпотечних активiв (прав вимоги за кредитними договорами фiзичних осiб, забезпеченими iпотекою нерухомостi) зi складу iпотечного покриття на загальну суму  5 616 122,39 гривень з наступних причин:
1) виключення на суму 5 616 122,39 гривень було здiйснено у зв'язку iз невiдповiднiстю iпотечних активiв вимогам, викладеним в п.12 Глави I Роздiлу II  "Положення про iпотечне покриття звичайних iпотечних облiгацiй, порядок ведення реєстру iпотечного покриття та управлiння iпотечним покриттям звичайних iпотечних облiгацiй", затвердженого Рiшенням ДКЦПФР №774 вiд 01.09.2006р., а саме: до складу iпотечного покриття можуть включатися лише тi iпотечнi активи, якi є "стандартними" або "пiд контролем", а данi iпотечнi активи вiдносилися до категорiї "субстандартний" (5 кредитiв) та "сумнiвнi" (1 кредит).

4
23.01.2007
1/4/07
04.12.2009
-
Права вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою нерухомостi, у сумi 6 677 215,75  грн.
Данi вiдсутнi.
11,92
Крiм того, у зв'язку iз виключенням iпотечних активiв, якi не вiдповiдали iснуючим вимогам, зi складу iпотечного покриття на загальну суму                  5 616 122,39 гривень, а також у зв'язку iз погашенням кредитiв по строку та достроковим погашенням, коефiцiєнт iпотечного покриття почав не вiдповiдати встановленому рiвню. Тому, з метою пiдтримки даного коефiцiєнта на належному рiвнi у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" Департаментом супроводження та пiдтримки операцiйної дiяльностi АБ "Укргазбанк"  04.12.2009 р. було прийнято рiшення про включення iпотечних активiв до складу iпотечного покриття за кожним косолiдованим iпотечним боргом в сумi  6 677 215,75 гривень.
5
23.01.2007
1/4/07
15.01.2010
Права вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою нерухомостi, у сумi 572 437,49  грн.
-
Данi вiдсутнi.
1,02
15.01.2010 р. Департаментом супроводження та пiдтримки операцiйної дiяльностi АБ "Укргазбанк" було прийнято рiшення про виключення iпотечних активiв (прав вимоги за кредитними договорами фiзичних осiб, забезпеченими iпотекою нерухомостi) зi складу iпотечного покриття на загальну суму  572 437,49 гривень  з наступних причин:
1) виключення на суму 572 437,49 гривень було здiйснено у зв'язку iз невiдповiднiстю iпотечних активiв вимогам, викладеним в п.12 Глави I Роздiлу II  "Положення про iпотечне покриття звичайних iпотечних облiгацiй, порядок ведення реєстру iпотечного покриття та управлiння iпотечним покриттям звичайних iпотечних облiгацiй", затвердженого Рiшенням ДКЦПФР №774 вiд 01.09.2006р., а саме: до складу iпотечного покриття можуть включатися лише тi iпотечнi активи, якi є "стандартними" або "пiд контролем", а данi iпотечнi активи вiдносилися до категорiй "субстандартнi" (1 кредит) та "сумнiвнi" (6 кредитiв).


6
23.01.2009
1/4/07
15.01.2010
-
Права вимоги за кредитними договорами, забезпеченими iпотекою нерухомостi, у сумi 3 449 345,45 грн.
Данi вiдсутнi.
6,12
Крiм того, у зв'язку iз виключенням iпотечних активiв, якi не вiдповiдали iснуючим вимогам, зi складу iпотечного покриття на загальну суму                    572 437,49 гривень, а також у зв'язку iз погашенням кредитiв по строку та достроковим погашенням, коефiцiєнт iпотечного покриття почав не вiдповiдати встановленому рiвню. Тому, з метою пiдтримки даного коефiцiєнта на належному рiвнi у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" Департаментом супроводження та пiдтримки операцiйної дiяльностi АБ "Укргазбанк"  15.01.2010 р. було прийнято рiшення про включення iпотечних активiв до складу iпотечного покриття за кожним косолiдованим iпотечним боргом в сумi  3 449 345,45 гривень (3 кредити категорiї "стандартний").
Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
Витяг iз "Звiту про стан iпотечного покриття публiчного акцiонерного товариства "Акцiонерний банк "Укргазбанк" станом на  31 грудня 2009 року", пiдписаного ТОВ "Грант Торнтон Україна":

"Ми виконали погодженi з Вами i перерахованi далi процедури, стосовно реєстру iпотечного покриття в зв'язку з емiсiєю iпотечних облiгацiй публiчним акцiонерним товариством "Акцiонерний банк "Укргазбанк" станом на 31 грудня 2009 року. Наше завдання виконане згiдно з мiжнародними стандартами аудиту, якi застосовуються до завдань з погоджених процедур. Крiм цього, Аудитор керувався вимогами Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" вiд 22.12.2005 року № 3273-IV, Положенням про iпотечне покриття звичайних iпотечних облiгацiй, порядком ведення реєстру iпотечного покриття звичайних iпотечних облiгацiй, 
затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 01.09.2006 року за № 774, зареєстрованого Мiнiстерством юстицiї України 15.11.2006 року за № 1205/13079 та iншими нормативно-правовими актами, що регулюють випуск та обiг цiнних паперiв та дiяльнiсть банкiв в Українi.

I. Процедури виконано з метою надання Вам допомоги в оцiнюваннi стану реєстру iпотечного покриття на предмет:
   - виявлення вiдповiдностi розмiру, стану та характеристик iпотечного покриття вимогам чинного законодавства;
   - виявлення вiдповiдностi характеристик окремих iпотечних та iнших активiв у складi iпотечного покриття вимогам чинного законодавства;
   - виявлення вiдповiдностi даних реєстру iпотечного покриття щодо iпотечного покриття та окремих iпотечних та iнших активiв у складi iпотечного покриття даним бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi Емiтента.

II. З цiєю метою, виконання аудиторських процедур передбачало перевiрку вiдповiдностi iпотечного покриття вимогам чинного законодавства...
   ...

III. Нижче ми наводимо у звiтi нашi результати:
Iпотечне покриття вiдповiдає вимогам чинного законодавства...
   ...

I.Л. Константiнов
Партнер з аудиту

(Сертифiкат НБУ № 0000051 вiд 03.02.2005 року)

м. Київ,  29 сiчня  2010 року"


 

 
 
Баланс
за 4 квартал 2009 року
(тис.грн.)
Рядок
Найменування статті
На звітну дату поточного кварталу
На кінець попереднього фінансового року
1
2
3
4

АКТИВИ


1
Грошові кошти та їх еквіваленти
651608
1702061
2
Торгові цінні папери
24611
58546
3
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визначенням результату переоцінки у фінансових результатах
0
0
4
Кошти в інших банках, у тому числі:
1893915
2247276
4.1
В іноземній валюті
118703
1263809
5
Резерви під знецінення коштів в інших банках
328808
10390
5.1
Резерви у відсотках до активу
17
0
6
Кредити та заборгованість клієнтів, у тому числі:
9741306
9415125
6.1
Кредити та заборгованість юридичних осіб, у тому числі:
6674542
5692857
6.1.1
В іноземній валюті
1070542
1111094
6.2
Кредити та заборгованість фізичних осіб, у тому числі:
3066764
3722268
6.2.1
В іноземній валюті
2551742
3046810
7
Резерви під знецінення кредитів
4472080
458786
7.1
Резерви у відсотках до активу
46
5
8
Цінні папери в портфелі банку на продаж
3279703
652323
9
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
218273
4683
9.1
Резерви у відсотках до активу
7
1
10
Цінні папери в портфелі банку до погашення
5901
0
11
Резерви під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
5901
0
11.1
Резерви у відсотках до активу
100
0
12
Інвестиції в асоційовані й дочірні компанії
0
0
13
Інвестиційна нерухомість
19896
16174
14
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток
313
115
15
Відстрочений податковий актив
166736
31431
16
Основні засоби та нематеріальні активи
781994
909275
17
Інші фінансові активи
504585
141723
18
Резерви під інші фінансові активи
2936
1810
18.1
Резерви у відсотках до активу
1
1
19
Інші активи
63737
107717
20
Резерви під інші активи
16066
2778
20.1
Резерви у відсотках до активу
25
3
21
Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття
191
0
22
Резерви під зменшення корисності інвестицій в асоційовані й дочірні компанії, що утримуються з метою продажу
0
0
22.1
Резерви у відсотках до активу
0
0
23
Усього активів, у тому числі:
12090432
14803319
23.1
В іноземній валюті
3279520
5831250

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ


24
Кошти банків, у тому числі:
5043289
4619648
24.1
В іноземній валюті
873936
2094869
25
Кошти юридичних осіб, у тому числі:
853643
2359415
25.1
В іноземній валюті
335188
498170
25.2
Кошти юридичних осіб на вимогу, у тому числі:
383173
778645
25.2.1
В іноземній валюті
105985
100299
26
Кошти фізичних осіб, у тому числі:
3186426
5659563
26.1
В іноземній валюті
1602279
3062532
26.2
Кошти фізичних осіб на вимогу, у тому числі:
571778
630712
26.2.1
В іноземній валюті
191401
193175
27
Боргові цінні папери, емітовані банком, у тому числі:
117593
262941
27.1
В іноземній валюті
619
16759
28
Інші залучені кошти
148569
182097
29
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
0
1000
30
Відстрочені податкові зобов'язання
212258
104770
31
Резерви за зобов'язаннями
37972
8566
32
Інші фінансові зобов'язання
2322230
73664
33
Інші зобов'язання
22517
28150
34
Субординований борг
50510
50508
35
Зобов'язання, що пов'язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу, чи групами вибуття
0
0
36
Усього зобов'язань, у тому числі:
11995007
13350322
36
В іноземній валюті
3391134
5923908

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ


37
Статутний капітал
3800000
700000
38
Власні акції (частки, паї), що викуплені в акціонерів (учасників)
0
0
39
Емісійні різниці
135942
135942
40
Резерви, капіталізовані дивіденди та інші фонди банку
375584
171343
41
Резерви переоцінки необоротних активів, у тому числі:
198581
242907
41.1
Резерви переоцінки нерухомості
198338
242657
41.2
Резерви переоцінки нематеріальних активів
0
0
42
Резерви переоцінки цінних паперів
-876
-3223
43
Резерви переоцінки за операціями хеджування
0
0
44
Прибуток/Збиток минулих років
1794
1786
45
Прибуток/Збиток поточного року
-4415600
204242
46
Усього власного капіталу
95425
1452997
47
Усього пасивів
12090432
14803319
Примітки: Iнформацiя вiдсутня.

Керівник
С.В. Шлапак

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Лещенко Л.В., тел. 239-28-36
Головний бухгалтер
Н.Г. Iльницька
(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Звіт
про фінансові результати
за 4 квартал 2009 року
(тис.грн.)
Рядок
Найменування статті
На звітну дату кварталу


поточного року
попереднього фінансового року
1
2
3
4
1
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)
560174
465755
1.1
Процентні доходи
1891934
1598669
1.2
Процентні витрати
1331760
1132914
2
Чистий комісійний дохід/(Чисті комісійні витрати)
101977
142116
2.1
Комісійні доходи
144637
166211
2.2
Комісійні витрати
42660
24095
3
Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку
310
11040
4
Результат від операцій з хеджування
0
0
5
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, які обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
-1290
0
6
Результат від торгівлі іноземною валютою
-27860
177020
7
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
0
0
8
Прибуток/(Збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
0
0
9
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
-1020
320
10
Результат від переоцінки іноземної валюти
68344
182905
11
Резерви під заборгованість за кредитами
4343923
257839
12
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
213590
4657
13
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
-18533
141271
14
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
5901
0
15
Резерви за зобов'язаннями
27598
1469
16
Інші операційні доходи
7501
7526
17
Доходи/(Витрати) від дострокового погашення заборгованості
0
0
18
Адміністративні та інші операційні витрати
527363
637218
19
Результат від участі в капіталі
0
0
19.1
Дохід від участі в капіталі
0
0
19.2
Втрати від участі в капіталі
0
0
20
Дохід/(Збиток) від довгострокових активів, призначених для продажу
0
0
21
Прибуток/(Збиток) до оподаткування
-4428772
226770
22
Витрати на податок на прибуток
-13172
22528
23
Прибуток/(Збиток) після оподаткування
-4415600
204242
24
Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу
0
0
25
Чистий прибуток/(збиток) банку
-4415600
204242
Примітки: Iнформацiя вiдсутня.

Керівник
С.В. Шлапак

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)
Лещенко Л.В., тел. 239-28-36
Головний бухгалтер
Н.Г. Iльницька
(прізвище виконавця, номер телефону)

(підпис, прізвище, ім'я, по батькові)


