
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 

 

 
Адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська 9 

Довідка телефонів НБУ (38 044) 253-01-80, факс (38 044) 230-20-33, 253-77-50 
www.bank.gov.ua 

 
 
 

Перелік комерційних банків, 
в яких введено тимчасові адміністрації 

 
 
 
1. ТОВ “Укрпромбанк”. Постановою Правління Національного банку 

України від 20.01.2009 № 19/БТ “Про призначення тимчасової адміністрації в 
Товаристві з обмеженою відповідальністю “Український промисловий банк” 
призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (21.01.2009-21.01.2010) 
мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 21.01.2009 до 21.07.2009, 
відповідно до постанови Правління Національного банку України від 05.08.2009 
№ 447 продовжений мораторій на задоволення вимог кредиторів з 05.08.2009 до 
21.01.2010, крім зобов’язань за договорами банківських вкладів (депозитів), 
договорами банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо переказу 
коштів у межах лімітів, установлених тимчасовим адміністратором банку і 
погоджених Національним банком України. 

 Тимчасовий адміністратор банку - службовець Національного банку 
України Раєвський Костянтин Євгенійович, призначений з 18.05.2009 
відповідно до постанови Правління Національного банку України від 13.05.2009 
№ 291 “Про заміну тимчасового адміністратора Товариства з обмеженою 
відповідальністю “Український промисловий банк”, який працює за адресою: 
01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, контактні телефони: (044)537-47-10, 
8-800-500-23-50. 

 Постановою Правління Національного банку України від 16.04.2009       
№ 232 прийнято рішення про внесення пропозиції Міністерству фінансів 
України щодо участі держави в капіталізації ТОВ “Укрпромбанк”. 

2. АКБ “Національний кредит”. Постановою Правління Національного 
банку України від 19.12.2008 № 439 “Про призначення тимчасової адміністрації 
в Акціонерному комерційному банку “Національний кредит” призначено 
тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (19.12.2008-18.12.2009), мораторій на 
задоволення вимог кредиторів введено з 19.12.2008 до 18.06.2009, відповідно до 
постанови Правління Національного банку України від 05.08.2009 № 451 
продовжений мораторій на задоволення вимог кредиторів з 05.08.2009 до 
18.12.2009, крім зобов’язань за договорами банківських вкладів (депозитів), 
договорами банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо переказу 
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коштів у межах лімітів, установлених тимчасовим адміністратором банку і 
погоджених Національним банком України. 

 Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт 
Колос Олена Анатоліївна призначена 01.08.2009 відповідно до постанови 
Правління Національного банку України від 27.07.2009 № 431 “Про заміну 
тимчасового адміністратора Акціонерного комерційного банку “Національний 
кредит” яка працює за адресою: 04053, м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, 
контактний телефон: (044)486-16-70.  

3. ВАТ КБ “Надра”. Постановою Правління Національного банку України 
від 10.02.2009 № 59 “Про призначення тимчасової адміністрації у відкритому 
акціонерному товаристві комерційному банку “Надра” призначено тимчасову 
адміністрацію строком на 1 рік (10.02.2009-10.02.2010), мораторій на 
задоволення вимог кредиторів введено з 10.02.2009 до 10.08.2009, відповідно до 
постанови Правління Національного банку України від 05.08.2009 № 452 
продовжений мораторій на задоволення вимог кредиторів з 11.08.2009 до 
10.02.2010, крім зобов’язань за договорами банківських вкладів (депозитів), 
договорами банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо переказу 
коштів у межах лімітів, установлених тимчасовим адміністратором банку і 
погоджених Національним банком України. 

 Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт 
Жуковська Валентина Борисівна, яка працює за адресою: м. Київ, 04053, вул. 
Артема,15, контактні телефони: 8-800-300-0-700, 481-09-53, 459-37-00. 

Постановою Правління Національного банку України від 16.04.2009 №231 
прийнято рішення про внесення пропозиції Міністерству фінансів України щодо 
участі держави в капіталізації  ВАТ КБ “Надра”.  

4.ТОВ КБ“Західінкомбанк”(м.Луцьк). Постановою Правління 
Національного банку України від 12.02.2009 № 68 “Про призначення тимчасової 
адміністрації в Товаристві з обмеженою відповідальністю  комерційний банк 
“Західінкомбанк” (м. Луцьк)” призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 
рік (13.02.2009-12.02.2010), мораторій на задоволення вимог кредиторів введено 
з 13.02.2009 до 12.08.2009, відповідно до постанови Правління Національного 
банку України від 05.08.2009 №450 продовжений мораторій на задоволення 
вимог кредиторів з 13.08.2009 до 12.02.2010, крім зобов’язань за договорами 
банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а також за 
зобов’язаннями щодо переказу коштів у межах лімітів, установлених 
тимчасовим адміністратором банку і погоджених Національним банком 
України. 
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 Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт 
Ярошенко Ганна Іванівна призначена 23.07.2009 відповідно до постанови 
Правління Національного банку України від 23.07.2009 № 422 “Про заміну 
тимчасового адміністратора  в Товаристві з обмеженою відповідальністю   
комерційному банку “Західінкомбанк”, яка працює   за адресою: 43005, м. 
Луцьк, просп. Перемоги, 15, контактні телефони: (033) 278-02-52, 278-02-01. 

5. АКБ “Трансбанк”. Постановою Правління Національного банку України 
від 28.02.2009 № 97 “Про призначення тимчасової адміністрації в Акціонерному  
комерційному банку “Трансбанк” призначено тимчасову адміністрацію строком 
на 1 рік (02.03.2009 - 01.03.2010), мораторій на задоволення вимог кредиторів 
введено з 02.03.2009 до 01.09.2009, відповідно до постанови Правління 
Національного банку України від 01.09.2009 № 519 продовжений мораторій на 
задоволення вимог кредиторів з 02.09.2009 до 02.12.2009, крім зобов’язань за 
договорами банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а 
також за зобов’язаннями щодо переказу коштів у межах лімітів, установлених 
тимчасовим адміністратором банку і погоджених Національним банком 
України.  

Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт 
Андрійчук Олександр Олександрович призначений  04.06.2009 відповідно до 
постанови Правління Національного банку України від 04.06.2009 № 330 “Про 
заміну тимчасового адміністратора  Акціонерного  комерційного банку 
“Трансбанк”, який працює за адресою: 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 9, 
контактні телефони: 8-800-501-90-90,(044) 207-93-04, 207-93-01. 

6. ВАТ Банк “БІГ Енергія”. Постановою Правління Національного банку 
України від 13.03.2009 № 134 “Про призначення тимчасової адміністрації у 
Відкритому акціонерному товаристві Банку “БІГ Енергія” призначено 
тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (16.03.2009-15.03.2010), мораторій на 
задоволення вимог кредиторів банку введено з 16.03.2009 до 15.09.2009, 
відповідно до постанови Правління Національного банку України від 10.09.2009 
№ 540 продовжений мораторій на задоволення вимог кредиторів з 16.09.2009 до 
15.03.2010, крім зобов’язань за договорами банківських вкладів (депозитів), 
договорами банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо переказу 
коштів у межах лімітів, установлених тимчасовим адміністратором банку і 
погоджених Національним банком України.  

Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт 
Васільченко Юрій Леонідович призначений 27.07.2009 відповідно до постанови 
Правління Національного банку України від 27.07.2009 № 430 “Про заміну 
тимчасового адміністратора Відкритого акціонерного товариства Банку “БІГ 
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Енергія”, який працює за адресою: 01032, м. Київ,  вул. Комінтерну, 15, 
контактні телефони: (044) 246-59-42,246-59-43. 

7. ПАТ “РОДОВІД БАНК”. Постановою Правління Національного банку 
України від 13.03.2009 № 138 “Про призначення тимчасової адміністрації у 
Відкритому акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” (із змінами внесеними 
постановою  Правління НБУ від 18.03.2009 №142) призначено тимчасову 
адміністрацію строком на 1 рік (16.03.2009-15.03.2010), мораторій на 
задоволення вимог кредиторів банку введено з 16.03.2009 до 15.09.2009, та 
продовжено з 16.09.2009 до 15.12.2009 відповідно до постанов Правління 
Національного банку України від 15.09.2009 № 551 та від 15.10.2009 № 616, 
крім зобов’язань за договорами банківських вкладів (депозитів), договорами 
банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо переказу коштів у межах 
лімітів, установлених тимчасовим адміністратором банку та погоджених 
Національним банком України.  

 Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт 
Щербина Сергій Ярославович, призначений 17.06.2009 відповідно до постанови 
Правління Національного банку України від 17.06.2009 № 356 “Про заміну 
тимчасового адміністратора Відкритого акціонерного товариства “РОДОВІД 
БАНК”, який працює за адресою: м. Київ, 04070, вул. П.Сагайдачного, 17, 
контактні телефони: 200-20-02, 8-800-50-8888-0. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про капіталізацію 
Відкритого акціонерного товариства “РОДОВІД БАНК” від 10.06.2009 № 580 
установлено , що держава бере участь у капіталізації банку шляхом придбання 
акцій додаткової емісії в обмін на облігації внутрішньої державної позики і 
частка держави у статутному капіталі зазначеного банку становитиме 
99,972128268 відсотка. 

8. АБ“Банк регіонального розвитку”. Постановою Правління 
Національного банку України від 23.03.2009 № 157 “Про призначення 
тимчасової адміністрації в Акціонерному банку “Банк регіонального розвитку” 
призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (24.03.2009-23.03.2010), 
мораторій на задоволення вимог кредиторів банку введено з 24.03.2009 до 
23.09.2009, відповідно до постанови Правління Національного банку України 
від 11.09.2009 № 548 продовжений мораторій на задоволення вимог кредиторів з 
24.09.2009 до 23.03.2010, крім зобов’язань за договорами банківських вкладів 
(депозитів), договорами банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо 
переказу коштів у межах лімітів, установлених тимчасовим адміністратором 
банку і погоджених Національним банком України.   
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 Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт 
Яцура Андрій Семенович, який працює за адресою: 04050, м. Київ, вул. 
Дегтярівська, 8-а,  контактний телефон: (044) 494-23-23. 

9. ТОВ КБ “АРМА”. Постановою Правління Національного банку України 
від 16.04.2009 № 230 “Про призначення тимчасової адміністрації в Товаристві з 
обмеженою відповідальністю Комерційному банку “АРМА” призначено 
тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (17.04.2009-16.04.2010), мораторій на 
задоволення вимог кредиторів введено з 17.04.2009 до 16.10.2009, відповідно до 
постанови Правління Національного банку України від 15.10.2009 № 621 
продовжений мораторій на задоволення вимог кредиторів з 16.10.2009 до 
15.11.2009 крім зобов’язань за договорами банківських вкладів (депозитів), 
договорами банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо переказу 
коштів у межах лімітів, установлених тимчасовим адміністратором банку і 
погоджених Національним банком України. 

 Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт 
Довгополюк Олександр Іванович, який працює за адресою: 01033, м. Київ, вул. 
Жилянська, 54, контактні телефони : (044) 495-86-50,494-15-46. 

10. ВАТ “Селянський комерційний банк “Дністер” (м.Львів). Постановою 
Правління Національного банку України від 16.04.2009 № 229 “Про 
призначення тимчасової адміністрації у Відкритому акціонерному товаристві 
„Селянський комерційний банк “Дністер” (м. Львів)” призначено тимчасову 
адміністрацію строком на 1 рік (17.04.2009-16.04.2010), мораторій на 
задоволення вимог кредиторів введено з 17.04.2009 до 16.10.2009, відповідно до 
постанови Правління Національного банку України від 15.10.2009 № 617 
продовжений мораторій на задоволення вимог кредиторів з 17.10.2009 до 
16.04.2010, крім зобов’язань за договорами банківських вкладів (депозитів), 
договорами банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо переказу 
коштів у межах лімітів, установлених тимчасовим адміністратором банку і 
погоджених Національним банком України.   

Тимчасовий адміністратор банку фізична особа - незалежний експерт 
Яремчишин Ігор Богданович, призначений 01.09.2009 відповідно до постанови 
Правління Національного банку України від 01.09.2009 № 521 “Про заміну 
тимчасового адміністратора у Відкритому акціонерному товаристві 
„Селянський комерційний банк “Дністер” (м.Львів)” , який працює за адресою: 
79017, м. Львiв, вул.Переяславська, 6-а, контактний телефон: (032) 240-98-00. 

11. ВАТ “ КБ “Володимирський”. Постановою Правління Національного 
банку України від 17.07.2009 № 407 “Про призначення тимчасової адміністрації 
у Відкритому акціонерному товаристві “Комерційний банк “Володимирський” 
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призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (17.07.2009 - 16.07.2010) , 
мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 17.07.2009 до 16.01.2010.    

Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт 
Дробязко Анатолій Олександрович, призначений 11.09.2009 відповідно до 
постанови Правління Національного банку України від 11.09.2009 № 547 “Про 
заміну тимчасового адміністратора у Відкритому акціонерному товаристві   
Комерційний банк “Володимирський”, який працює за адресою: 40030, м. Суми, 
вул. Незалежності,10, контактний телефон: (054) 267-51-20. 

12. ВАТ “Банк Столиця”. Постановою Правління Національного банку 
України від 17.07.2009 № 408 “Про призначення тимчасової адміністрації у 
Відкритому акціонерному товаристві  “Банк Столиця” призначено тимчасову 
адміністрацію строком на 1 рік (20.07.2009 - 19.07.2010), мораторій на 
задоволення вимог кредиторів введено з 20.07.2009 до 19.01.2010. 

 Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт 
Полховський Ігор Стахійович, який працює за адресою: 04210, м. Київ, вул. 
Маршала Тимошенка, 29-б, контактні телефони: (044)230-85-40,230-87-67.  

13. ВАТ “Інпромбанк” (м.Харків). Постановою Правління Національного 
банку України від 10.09.2009 № 543 “Про призначення тимчасової адміністрації 
у Відкритому акціонерному товаристві “Інноваційно-промисловий банк” 
призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (11.09.2009 - 10.09.2010),  
мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 11.09.2009 до 10.12.2009.  

Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт 
Угрімов Олексій Миколайович, який працює за адресою: 61003, м. Харків, вул. 
Клочківська, 3, контактний телефон: (057) 777-08-68.  

14.  КБ “УФГ”-ТОВ. Постановою Правління Національного банку України 
від 10.09.2009 № 545 “Про призначення тимчасової адміністрації в 
Комерційному банку “Українська фінансова група ”- товаристві з обмеженою 
відповідальністю призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік 
(14.09.2009 - 13.09.2010),   повний мораторій на задоволення вимог кредиторів 
введено з 14.09.2009 до 13.12.2009. 

 Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - службовець 
Національного банку України Фатєєва Вікторія Леонідівна, яка працює за 
адресою: 04080, м. Київ, вул. Фрунзе, 40-д, контактні телефони: (044)503-03-76, 
503-30-07. 

15. ВАТ КБ “Іпобанк”. Постановою Правління Національного банку 
України від 29.09.2009 № 573 “Про призначення тимчасової адміністрації у 
Відкритому акціонерному товаристві Комерційному банку  “Іпобанк” 
призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (02.10.2009 - 01.10.2010), 
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повний мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 02.10.2009 до 
01.01.2010.  

Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа – незалежний експерт 
Власенко Юрій Миколайович, який працює за адресою: 02002, м. Київ, вул. 
Раїси Окіпної, 8-а, контактний телефон: (044)391-53-00. 

16. АКБ “Східно - Європейський банк”. Постановою Правління 
Національного банку України від 01.10.2009 № 589 “Про призначення 
тимчасової адміністрації в Акціонерному комерційному банку  “Східно - 
Європейський банк” призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік 
(05.10.2009 - 04.10.2010), повний мораторій на задоволення вимог кредиторів 
введено з 05.10.2009 до 04.01.2010. 

 Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа – незалежний експерт 
Мироненко Віктор Петрович, який працює за адресою: 01042, м. Київ, бул. 
Дружби Народів, 17/5, контактний телефон: (044)205-42-70. 

17. ТОВ “Діалогбанк” (м.Дніпропетровськ). Постановою Правління 
Національного банку України від 15.10.2009 № 603 “Про призначення 
тимчасової адміністрації в Товаристві з обмеженою відповідальністю 
“Діалогбанк” (м.Дніпропетровськ) призначено тимчасову адміністрацію 
строком на шість місяців (16.10.2009-15.04.2010), мораторій на задоволення 
вимог кредиторів введено з 16.10.2009 до 15.01.2010. 

 Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа – незалежний експерт 
Красюк Ігор Іванович, який працює за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. 
Свердлова, 26, контактні телефони : (056) 236-56-71, 236-56-72. 

 
Необхідно зазначити, що у зв’язку з недостатністю коштів на 

кореспондентських рахунках та в касах зазначених вище банків, тимчасовими 
адміністраторами здійснюється облік розрахункових документів на 
позабалансових рахунках 9804 “Розрахункові документи клієнтів (крім фізичних 
осіб), що не сплачені в строк з вини банку” та 9806 “Документи фізичних осіб, 
що не виконані в строк з вини банку”. Платежі виконуються в залежності від 
надходжень на кореспондентські рахунки та в каси банків, а також із 
дотриманням мораторію на задоволення вимог кредиторів. 

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме 
виплата пенсій та соціальної допомоги, заробітної плати, виплата аліментів та 
виплата відсотків по депозитах.  

Вкладникам банків пропонується пролонгація раніше укладених 
депозитних договорів, на які поширюється гарантія Фонду гарантування вкладів 
фізичних осіб. 
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Тимчасовими адміністраторами проводиться претензійно-позовна робота 
щодо повернення кредитної заборгованості банків. Скорочуються витрати 
банків за рахунок скорочення працівників та заробітної плати, закриття філій та 
відділень банків, шляхом зменшення витрат на оренду приміщень. 

У ВАТ КБ “Надра” та ТОВ “Укрпромбанк” діють спеціальні пропозиції 
щодо часткового повернення депозитних вкладів та пролонгації дії депозитних 
договорів на залишки вкладів, з якими можливо ознайомитись на сайтах 
зазначених банків. 

 


