
Акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"Назва банку

Номер банку (МФО)  380883

Код ЄДРПОУ 26520688

Адреса 04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4

від 15.11.2011Банківська ліцензія     216 дата запису в Державному реєстрі банків 05.08.20212

Перелік операцій ліцензії
залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб         1

відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків 
умовного зберігання (ескроу)

         2
1

розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого 
імені, на власних умовах та на власний ризик

         3

пункт 2 частини третьої статті 47 Закону України "Про банки і банківську діяльність" із змінами, внесеними згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017 № 1983-VIII

1

відповідно до Закону України від 30.06.2021 № 1587-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації 
корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи”

2

Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"Назва банку

Номер банку (МФО)  380883

Код ЄДРПОУ 26520688

Адреса 04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4

від 15.11.2011 номер бланка 00150Банківська ліцензія     216

Перелік операцій ліцензії
залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб         1

відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах         2

розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого 
імені, на власних умовах та на власний ризик

         3

Публічне акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"Назва банку

Номер банку (МФО)  380883

Код ЄДРПОУ 26520688

Адреса 04080, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4

від 27.10.2009 номер бланка 00415Банківська ліцензія     216

Перелік операцій ліцензії
Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб1Л

Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих 
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них

2Л

Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.3Л

Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій 
формі.

1Н

Придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані 
послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг).

2Н

Лізинг3Н

Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та 
документів

4Н

Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів5Н

Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток6Н

Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій7Н

216-2 27.10.2009Дозвіл від

Перелік операцій дозвола
 4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці 

України.
 7 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
 9 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
 11 Торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій).
 16 Інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України.
 17 Емісія власних цінних паперів.
 18 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.



 19 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (уключаючи андеррайтинг).
 23 з інструментами грошового ринку.
 24 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
 25 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

Відкрите акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"Назва банку

Номер банку (МФО)  380883

Код ЄДРПОУ 26520688

Адреса 04180, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4

від 29.12.2007 номер бланка 00298Банківська ліцензія     216

Перелік операцій ліцензії
Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб1Л

Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих 
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них

2Л

Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.3Л

Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій 
формі.

1Н

Придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані 
послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг).

2Н

Лізинг3Н

Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та 
документів

4Н

Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів5Н

Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток6Н

Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій7Н

216-1 29.12.2007Дозвіл від

Перелік операцій дозвола
 2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці 

України.
 5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
 7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
 12 Емісія власних цінних паперів.
 13 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
 14 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
 18 з інструментами грошового ринку.
 19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
 20 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.

Закрите акціонерне товариство "Український банк реконструкції та розвитку"Назва банку

Номер банку (МФО)  380883

Код ЄДРПОУ 26520688

Адреса 03150, м. Київ, вул. Горького, 180(пошта пр.Перемоги,39,під.1)

від 14.10.2004 номер бланка 00228Банківська ліцензія     216

Перелік операцій ліцензії
Приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб1Л

Відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих 
рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них

2Л

Розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.3Л

Надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій 
формі.

1Н

Придбання або відчуження права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані 
послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг).

2Н

Лізинг3Н

Послуги з відповідального зберігання та надання в оренду (майновий найм) сейфів для зберігання цінностей та 
документів

4Н

Випуск, купівля, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів5Н

Випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток6Н

Надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій7Н

216-1 16.10.2006Дозвіл від

Перелік операцій дозвола



 2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці 
України.

 5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
 7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
 12 Емісія власних цінних паперів.
 13 Організація купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів.
 14 Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг).
 18 з інструментами грошового ринку.
 19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
 20 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.


