ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
Назва банку
Номер банку (МФО) 328209
20953647
Код ЄДРПОУ
65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1
Адреса
Банківська ліцензія 65
від 07.10.2011
номер бланка

00020

Перелік операцій ліцензії
1 залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб
2 відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, та рахунків
умовного зберігання (ескроу) 1
3 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
1 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

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "ПІВДЕННИЙ"
Назва банку
Номер банку (МФО) 328209
20953647
Код ЄДРПОУ
65059, м. Одеса, вул. Краснова, 6/1
Адреса
Банківська ліцензія 65
від 12.11.2009
номер бланка

00425

Перелік операцій ліцензії
Дозвіл 65-4 від 12.11.2009
Перелік операцій дозвола
1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в
касах і пунктах обміну іноземної валюти банків.
3 Операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти,
які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами.
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
5 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
6 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
7 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
8 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
9 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
10 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
11 Торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій).
12 Торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках.
13 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
14 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
15 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
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).
20 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
22 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
23 з інструментами грошового ринку.
24 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
25 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
26 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
27 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Відкрите акціонерне товариство Акціонерний банк "Південний"
Назва банку
Номер банку (МФО) 328209
20953647
Код ЄДРПОУ
65014, м. Одеса, провулок Сабанський, 2
Адреса
Банківська ліцензія 65
від 23.01.2007
номер бланка
Перелік операцій ліцензії
Дозвіл 65-4 від 22.10.2009
Перелік операцій дозвола
1 Неторговельні операції з валютними цінностями.

00271

2 Операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в
касах і пунктах обміну іноземної валюти банків.
3 Операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти,
які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами.
4 Ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
5 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
6 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
7 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
8 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
9 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
10 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
11 Торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій).
12 Торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках.
13 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
14 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
15 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
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).
20 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
22 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
23 з інструментами грошового ринку.
24 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
25 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
26 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
27 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
Дозвіл 65-3 від 23.01.2007
Перелік операцій дозвола
1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
6 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
9 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
10 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
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).
15 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
17 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
18 з інструментами грошового ринку.
19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
20 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
21 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
22 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Акціонерний банк "Південний"
Назва банку
Номер банку (МФО) 328209
20953647
Код ЄДРПОУ
65044, м. Одеса, Фpанцузький бульвар, 10
Адреса
Банківська ліцензія 65
від 04.11.2002
номер бланка

00184

Перелік операцій ліцензії
Дозвіл 65-3 від 31.10.2006
Перелік операцій дозвола
1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
6 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.

7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
9 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
10 Операції з банківськими металами на міжнародних ринках.
11 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
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).
15 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
17 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
18 з інструментами грошового ринку.
19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
20 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
21 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
22 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
Дозвіл 65-2 від 03.08.2004
Перелік операцій дозвола
1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
6 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
9 Операції з банківськими металами на валютному ринку України.
11 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
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).
15 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
17 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
18 з інструментами грошового ринку.
19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
20 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
21 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
22 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.
Дозвіл 65-1 від 04.11.2002
Перелік операцій дозвола
1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
6 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
11 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
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).
15 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
17 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
18 з інструментами грошового ринку.
19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
20 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
21 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
22 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Назва банку

Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" у вигляді акціонерного товариства закритого
типу
Номер банку (МФО) 328209
20953647
Код ЄДРПОУ
65044, м. Одеса, Фpанцузький бульвар, 10
Адреса
Банківська ліцензія 65
від 04.12.2001
номер бланка
Перелік операцій ліцензії

00027

Дозвіл 65-1 від 04.12.2001
Перелік операцій дозвола
1 Неторговельні операції з валютними цінностями.
2 Ведення рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці
України.
3 Ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті.
4 Ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України.
5 Відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за
ними.
6 Відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними.
7 Залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України.
8 Залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках.
11 Інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.
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).
15 Здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.
17 Перевезення валютних цінностей та інкасація коштів.
18 з інструментами грошового ринку.
19 з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках.
20 з фінансовими ф'ючерсами та опціонами.
21 Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.
22 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Назва банку

Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" у вигляді акціонерного товариства закритого
типу
Номер банку (МФО) 328209
20953647
Код ЄДРПОУ
65044, м. Одеса, Фpанцузький бульвар, 10
Адреса
Банківська ліцензія 65
від 24.05.2000
номер бланка

0001090

Перелік операцій ліцензії
Назва банку

Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" у вигляді акціонерного товариства закритого
типу
Номер банку (МФО) 328209
20953647
Код ЄДРПОУ
65044, м. Одеса, Фpанцузький бульвар, 10
Адреса
Банківська ліцензія 65
від 26.08.1999
номер бланка

0000981

Перелік операцій ліцензії
Назва банку

Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" у вигляді акціонерного товариства закритого
типу
Номер банку (МФО) 328209
20953647
Код ЄДРПОУ
65044, м. Одеса, Фpанцузький бульвар, 10
Адреса
Банківська ліцензія 65
від 27.07.1999
номер бланка

0000940

Перелік операцій ліцензії
Назва банку

Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" у вигляді акціонерного товариства закритого
типу
Номер банку (МФО) 328209
20953647
Код ЄДРПОУ
65044, м. Одеса, Фpанцузький бульвар, 10
Адреса
Банківська ліцензія 65
від 23.06.1998
номер бланка

0000734

Перелік операцій ліцензії
Назва банку

Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ" у вигляді акціонерного товариства закритого
типу
Номер банку (МФО) 328209

20953647
Код ЄДРПОУ
65044, м. Одеса, Фpанцузький бульвар, 10
Адреса
Банківська ліцензія 65
від 21.11.1996
номер бланка
Перелік операцій ліцензії

0000103

