
 

 

Інформація про рішення 

конкурсної комісії по відбору банків, 

в яких за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги можуть 

відкриватися рахунки для виплати пенсій та грошової допомоги, 

щодо укладання договорів з банками у 2016 році 

 

Розглянувши висновки Національного банку України щодо фінансового стану 

та виконання протягом останніх шести місяців економічних нормативів банками, 

уповноваженими обслуговувати поточні рахунки пенсіонерів та одержувачів 

допомоги, проаналізувавши їх діяльність з виплати пенсій та грошової допомоги, 

додержання чинного законодавства, конкурсна комісія по відбору банків, в яких за 

згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги можуть відкриватися рахунки для 

виплати пенсій та грошової допомоги, вирішила: 

1.  Продовжити до 1 січня 2017 року строк дії договорів з такими 

уповноваженими банками: ПАТ "Ідея Банк", ПАТ "МАРФІН БАНК",                         

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ", ПАТ АКБ "Львів",  АБ "Укргазбанк", ПАТ "Перший 

Інвестиційний Банк", АТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ  "УНІВЕРСАЛ БАНК",                        

ПАТ "ВіЕС Банк", ПАТ КБ "ПРАВЕКС - БАНК", ПАТ "Райффайзен Банк Аваль", 

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України", 

ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ "Промінвестбанк", АТ "Ощадбанк",                           

ПАТ "Полікомбанк", ПАТ "РЕГІОН-БАНК", ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК",    

ПАТ "МетаБанк", ПАТ "Перший Український Міжнародний банк",   ПАТ "АБ 

"Експрес - Банк", ПАТ "ВТБ Банк", АТ "УкрСиббанк", ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ 

БАНК", ПАТ "КБ "ІНВЕСТБАНК", ПАТ "ТАСКОМБАНК", ПАТ "Комінвестбанк",                            

ПАТ "Полтава-Банк", ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ",  АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ",                

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", ПАТ "КРЕДОБАНК", ПАТ “СХІДНО - УКРАЇНСЬКИЙ 

БАНК "ГРАНТ", ПАТ "МІЖНАРОДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК", ПАТ "БАНК 

ВОСТОК". 

2. Продовжити до 1 квітня 2016 року строк дії договорів з такими 

уповноваженими банками: ПАТ "АКЦЕНТ-БАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ 

ДНІПРО", ПАТ "КБ "Хрещатик",  ПАТ "МЕГАБАНК", ПАТ "ЮНЕКС 

БАНК", ПАТ "МОТОР-БАНК", ПАТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ",     ПАТ “АБ "РАДАБАНК", ПАТ "КБ "ПРЕМІУМ", ПАТ 

"ДІАМАНТБАНК",     ПАТ "БАНК ФОРВАРД". 

3. Продовжити до 1 лютого 2016 року строк дії договорів з такими 

уповноваженими банками: ПАТ "ФІДОБАНК", ПАТ "АВАНТ-БАНК". 

 

 

Рішення прийнято 22 грудня 2015 року. 

 

УВАГА  
 

Строк дії договорів про співпрацю з ПАТ “БТА” та ПАТ “УКРІНБАНК”  

закінчується 31 грудня 2015 року.  

 


