


Зміст 
 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів  

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі X 

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) 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  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності X 

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації X 

26. Примітки: 

 1. Блок про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не заповнено, оскiльки 

емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть. 

 

2. Блок про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не заповнено, оскiльки емiтент здiйснює 

банкiвську дiяльнiсть. 

 

3. Блок про облiгацiї емiтента не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi папери. 

 

4. Блок про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнено, оскiльки Банк не випускав 

зазначенi цiннi папери. 

 

5. Блок про похiднi цiннi папери не заповнено, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi 

папери.  

 

6. Iнформацiя про участь емiтента у юридичних особах не заповнена, оскiльки Банк не 

здiйснює такої участi. 

 

7.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не заповнювалась, оскiльки посада 

корпоративного секретаря в Банку вiдсутня. 

 

8. Iнформацiя про вчинення значних правочинiв не заповнена, оскiльки значнi правочини не 

вчинялися. 

 

9. Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не 

заповнювалась, оскiльки, такi правочини не вчинялися. 

 

10. Блок про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнено, оскiльки Банк не 

здiйснював випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 

 

11. Iнформацiя стосовно обмеження обiгу цiнних паперiв емiтента не заповнена, оскiльки  

вiдсутня. 

 

12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не заповнена, оскiльки така конвертацiя не 

проводилась. 

 

13. Iнформацiя про замiну управителя не заповнена, оскiльки така замiна не проводилась. 

 

14. Iнформацiя про керуючого iпотекою - вiдсутня. 

 

15. Iнформацiя про трансформацiю(перетворення) iпотечних активiв не заповнена, оскiльки 



така дiяльнiсть не проводилась. 

 

16.Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним 

консолiдованим iпотечним боргом  не заповнена, оскiльки така дiяльнiсть не проводилась. 

 

17. Блок про iпотечне покриття не заповнений, оскiльки Банк не здiйснював таку дiяльнiсть. 

 

18. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечний 

активiв не заповнена, у зв'язку з вiдсутнiстю такої дiяльностi. 

 

19. Iнформацiя про промiжну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта) вiдсутня, 

оскiльки Банк не здiйснює забезпечення випуску цiнних паперiв. 

 

20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не заповнений, оскiльки емiсiя не проводилась. 

 

21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi. 

 

20. Висновок аудитора вiдсутнiй, оскiльки аудит не проводився при формуваннi промiжної 

звiтностi. 

 

21. В роздiлi основнi вiдомостi про емiтента, пункт "банки, що обслуговують емiтента" 3) 

поточний рахунок слiд розумiти як 32006102801026; 6) поточний рахунок слiд розумiти як 

100100004826 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 27.10.2004 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 979089723,98 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 720 

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

 64.19 - iншi види грошового посередництва. 

9. Органи управління підприємства 

 Вiдповiдно до Статуту Банку органами Банку є:- Загальнi збори акцiонерiв Банку;- 

Наглядова Рада Банку;- Правлiння Банку;- Ревiзiйна Комiсiя Банку. 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo 

S.p.A.) 

10121, Iталiя (Italy) Турiн (Torino) П'яцца 

Сан Карло, 156 (Piazza San Carlo, 156) 
00799960158 

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком у національній валюті 

 Нацiональний банк України, МФО 300001 

2) IBAN 

 UA813000010000032006102801026 

3) поточний рахунок 

 UA813000010000032006102801026 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним 

рахунком в іноземній валюті 

 Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя, МФО - 

5) IBAN 

 IT90U0306940101100100004826 

6) поточний рахунок 

 IT90U0306940101100100004826 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 



дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська лiцензiя на право 

надання банкiвських послуг, 

визначених частиною третью 

статтi 47 Закону України "Про 

банки i банкiвську дiяльнiсть" 

7 18.04.2018 Нацiональний банк України  

Опис Термiн дiї - необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами 

(дилерська дiяльнiсть) 

рiшення № 595 10.08.2017 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Термiн дiї - необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть. Депозитарна 

дiяльнiсть депозитарної 

установи 

АЕ № 286534 08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Термiн дiї з 12.10.2013 - необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами - 

брокерська дiяльнiсть 

рiшення № 583 29.08.2018 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Термiн дiї - необмежений. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Правлiння Банку з 13.12.2019 року. 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Коррiас Джанлука 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло, м. Москва, Росiя, 00799960158, Генеральний директор i Голова 

Правлiння. 

7. Опис 

 Працює у Банку з 06.12.2018 року, обiймав посаду Першого заступника Голови 

Правлiння Банку. Рiшенням Наглядової Ради Банку призначений на посаду Голови Правлiння 

Банку та приступив до виконання своїх посадових обов'язкiв пiсля погодження Нацiональним 

банком України, а саме з 13.12.2019 року. Повноваження та обов'язки Голови Правлiння 

визначенi Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК".  

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 



 Керiвник головного кредитного управлiння. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кожель Марко 

3. Рік народження 

 1982 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 16 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло С.п.А., Мiлан, Iталiя, 00799960158, Начальник регiонального вiддiлу 

управлiння кредитами. 

7. Опис 

 03.10.2016 року був призначений на посаду керiвника головного управлiння ризик-

менеджменту. 19.04.2019 року переведений на посаду керiвника головного кредитного 

управлiння. Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням 

про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.  

 

 

1. Посада 

 Керiвник головного операцiйного управлiння з 04.03.2020 року. Член Правлiння АТ 

"ПРАВЕКС БАНК". 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Капрiолi Джузеппе Дарiо 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 28 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 "Iндивiдуальна компанiя "КАПРIОЛI ДЖУЗЕППЕ ДАРIО", Iталiйська Республiка, н/д, 

директор. 

7. Опис 

 Керiвник головного операцiйного управлiння з 04.03.2020 року. З 01.12.2016 року по 

03.03.2020 року - керiвник головного фiнансового управлiння. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС 

БАНК". 

Працює у Банку з 01.12.2016 року. 

Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 

 

1. Посада 

 Керiвник головного управлiння корпоративного бiзнесу. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС 

БАНК". 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лупо Франческо 

3. Рік народження 



 1964 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 36 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Банка Iнтеза Београд, Сербська Республiка, 14360920, керiвник вiддiлу корпоративного та 

малого, та середнього бiзнесу, член Виконавчої Ради. 

7. Опис 

 Керiвник головного управлiння корпоративного бiзнесу з 03.09.2018 року. Член 

Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

 

Працює у Банку з 03.09.2018 року. 

 

Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Керiвник головного фiнансового управлiння з 04.03.2020 року. Член Правлiння АТ 

"ПРАВЕКС БАНК". 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Баша Свiтлана Миколаївна 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 18 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, директор департаменту планування i контролю 

головного фiнансового управлiння. 

7. Опис 

 Працює у Банку з 21.09.2004 року. 

 

Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначенi Статутом та Положенням про Правлiння 

АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Керiвник головного управлiння роздрiбного бiзнесу, заступник Голови Правлiння Банку. 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бабаєв Семен Завлуєвич 

3. Рік народження 

 1981 



4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 17 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, директор департаменту роздрiбного бiзнесу головного 

управлiння бiзнесу. 

7. Опис 

 Працює у Банку з 13.01.2003 року. 

Повноваження та обов'язки Заступника Голови Правлiння визначенi Статутом та Положенням 

про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

 

1. Посада 

 Директор департаменту комплаєнсу та протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих 

злочинним шляхом. 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Походзяєва Олена Євгенiвна 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "УКРСИББАНК", 09807750, начальник управлiння протидiї легалiзацiї грошових 

коштiв та фiнасування тероризму, департмент комплаєнс контролю. 

7. Опис 

 Директор департаменту комплаєнсу та протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих 

злочинним шляхом з 01.04.2020р. Член Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

Працює у Банку з 02.03.2020 року на посадi директора департаменту комплаєнсу та протидiї 

легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом. Призначена членом Правлiння та  

виконуючим обов'язки вiдповiдального працiвника Банку за проведення фiнансового 

монiторингу з 1.04.2020 року. З 24.06.2020 року призначена вiдповiдальним працiвником Банку 

за проведення фiнансового монiторингу Банку, вiдповiдно до рiшення Нацiонального банку 

України. 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку головного 

фiнансового управлiння. 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Остахова Лiлiя Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 



 19 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ IНГ БАНК Україна, 21684818, Головний бухгалтер. 

7. Опис 

 Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку головного 

фiнансового управлiння з 12.02.2020 року. 

Працює у Банку з 08.01.2020 року. Вступила на посаду Головний бухгалтер - директор 

департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння з 12.02.2020 року, 

вiдповiдно до погодження Нацiональним банкум України. 

Часткою у статутному капiталi АТ "ПРАВЕКС БАНК" не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Голова Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ецiо Салваi 

3. Рік народження 

 1952 

4. Освіта 

 Повна вища 

5. Стаж роботи (років) 

 47 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПРАВЕКС БАНК, 14360920, Начальник спецiальної координацiйної служби вiддiлу 

Спостережної Ради. 

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 26.04.2018 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних 

загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може 

перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Є представником акцiонера. 

 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК", Заступник Голови Наглядової Ради АТ 

"ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Коррадо Казалiно 

3. Рік народження 

 1954 

4. Освіта 

 Bища 

5. Стаж роботи (років) 

 40 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Банк УБАЄ С.п.А. (Banca UBAE S.p.A., Iталiя), н/д, Надзвичайний Комiсар  

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 26.04.2018 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних 

загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може 

перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Незалежний директор. 

 



1. Посада 

 Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Серджiо Нiкола 

3. Рік народження 

 1967 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 ТОВ "ЛєА Консалтiнг" (LeA Consulting LLC, Україна), н/д, Генеральний директор  

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 26.04.2018 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних 

загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може 

перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Незалежний директор. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Андреа Фаццоларi 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя, 00799960158, Директор 

Пiддепартаменту систем управлiння головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв 

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 28.07.2018 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних 

загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може 

перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера Iнтеза 

Санпаоло С.п.А. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Лоренцо Фоссi 

3. Рік народження 

 1975 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 20 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя, 00799960158, Начальник вiддiлу 

фiнансового монiторингу головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв  -  департамент 



планування i контролю  - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв  

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 28.07.2018 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних 

загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може 

перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера Iнтеза 

Санпаоло С.п.А. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Емануелє Коллiнi 

3. Рік народження 

 1958 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 33 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), 00799960158, Старший керiвник з 

кредитного андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина пiдроздiлу кредитування 

Групи) 

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 15.03.2019, починаючи з наступного дня пiсля прийняття 

рiшення про його обрання, та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних загальних Зборiв 

акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може перевищувати три 

роки з дати прийняття рiшення про призначення. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера Iнтеза 

Санпаоло С.п.А. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Фабрiцiо Маллен 

3. Рік народження 

 1956 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 43 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 АТ "ПРАВЕКС БАНК", 14360920, Член Наглядової Ради (незалежний)  

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 27.09.2019 та термiн, на який обрано, - на строк до рiчних 

загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень не може 

перевищувати три роки з дати прийняття рiшення про призначення. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Незалежний директор. 

 

1. Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 



 Стефано Брускi 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 22 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Турiн, Iталiя, 00799960158, керiвник з 

аудиту по банках в країнах Центральної та Схiдної Європи, СНД 

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 16.05.2019, починаючи з дати прийняття рiшення про обрання, 

та термiн, на який обрано, - строк повноважень Ревiзiйної комiсiї Банку в цьому тимчасовому 

складi припиняється з дати створення комiтетiв Наглядової Ради Банку та введенням їх в дiю, а 

саме з дати Рiшення Наглядової Ради Банку про створення таких комiтетiв. 

Повноваження припинено 27.04.2020. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Альберто Валлоккiа 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 35 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Турiн, Iталiя, 00799960158, керiвник 

департаменту роботи з акцiями головного офiсу - вiддiл управлiння володiння акцiями  

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 16.05.2019, починаючи з дати прийняття рiшення про обрання, 

та термiн, на який обрано, - строк повноважень Ревiзiйної комiсiї Банку в цьому тимчасовому 

складi припиняється з дати створення комiтетiв Наглядової Ради Банку та введенням їх в дiю, а 

саме з дати Рiшення Наглядової Ради Банку про створення таких комiтетiв. 

Повноваження припинено 27.04.2020. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Мауро Бенцi 

3. Рік народження 

 1963 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 36 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя, 00799960158, Спецiалiст з питань 



протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом департаменту з питань протидiї 

легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом 

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 16.05.2019, починаючи з дати прийняття рiшення про обрання, 

та термiн, на який обрано, - строк повноважень Ревiзiйної комiсiї Банку в цьому тимчасовому 

складi припиняється з дати створення комiтетiв Наглядової Ради Банку та введенням їх в дiю, а 

саме з дати Рiшення Наглядової Ради Банку про створення таких комiтетiв. 

Повноваження припинено 27.04.2020. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Джанкарло Мiранда 

3. Рік народження 

 1957 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 34 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Банк Копер, пiзнiше Iнтеза Санпаоло Банк, Словенiя (Banka Koper, пiзнiше Intesa 

Sanpaolo Bank), н/д, Голова Правлiння  

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 16.05.2019, починаючи з дати прийняття рiшення про обрання, 

та термiн, на який обрано, - строк повноважень Ревiзiйної комiсiї Банку в цьому тимчасовому 

складi припиняється з дати створення комiтетiв Наглядової Ради Банку та введенням їх в дiю, а 

саме з дати Рiшення Наглядової Ради Банку про створення таких комiтетiв. 

Повноваження припинено 27.04.2020. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сантiно Назеллi 

3. Рік народження 

 1969 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав 

 Iнтеза Санпаоло, Турiн (Intesa Sanpaolo Torino), 00799960158, координатор групи вiддiлу 

адмiнiстративного та фiнансового управлiння, менеджер iз зв'язкiв 

7. Опис 

 Дата обрання на посаду - 16.05.2019, починаючи з дати прийняття рiшення про обрання, 

та термiн, на який обрано, - строк повноважень Ревiзiйної комiсiї Банку в цьому тимчасовому 

складi припиняється з дати створення комiтетiв Наглядової Ради Банку та введенням їх в дiю, а 

саме з дати Рiшення Наглядової Ради Банку про створення таких комiтетiв. 

Повноваження припинено 27.04.2020. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 



 

VI. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

 
1. Інформація про зобов’язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток від 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

  0 0  

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

  0 0  

за векселями (усього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

  0 0  

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

  0 X  

Податкові зобов'язання X 0 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 4202456 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 4202456 X X 

Опис Iнфомацiя розкрита вiдповiдно до вимог чинного 

законодавства України. 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

28.12.2017 118/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000068159 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,58 16865857

31 

978219723,9

8 

99,911 

Опис 

Акцiї простi iменнi бездокументарної форми iснування. 

Номiнальна вартiсть - 0, 58 (п'ятдесят вiсiм копiйок) грн. 

Кiлькiсть акцiй - 1 686 585 731 (один мiльярд шiстсот вiсiмдесят шiсть мiльйонiв п'ятсот вiсiмдесят п'ять тисяч сiмсот тридцять один)  штук 

Загальна номiнальна вартiсть - 978 219 723, 98 (дев'ятсот сiмдесят вiсiм мiльйонiв двiстi дев'ятнадцять тисяч сiмсот двадцять три, 98 копiйок) 

грн . 

Частка у статутному капiталi - 99, 911141% 

свiдоцтва про реєстрацiю випуску - 118/1/2017;  

дата реєстрацiї - 28.12.2017, дата видачi свiдоцтва - 12.04.2018, найменування органу, що зареєстрував випуск - Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку України. 

мiжнародний iдентифiкацiйний номер - UA4000068159  

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" (простi та привiлейованi) включенi до Бiржового 

Списку АТ "Фондова бiржа ПФТС" без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 

04.04.2012). 

З дати включення акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" до Бiржового Списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" єдиним акцiонером АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

була i залишається Iнтеза Санпаоло С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" не укладалось. 

Найменування: Акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС"; 

Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44; 

Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, факс +380 (44) 277 50 01; 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206;  

Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: дата державної реєстрацiї: 03.11.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi 

юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв 1 070 145 0000 035024.  

Орган державної реєстрацiї: Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя. Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана НКЦПФР: серiя № 138, видана  

05.03.2019 р., термiн дiї - безстроково. 

05.01.2011 10/1/11 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

UA4000068167 Акція 

привілейова

Бездокумента

рні іменні 

0,58 1500000 870000 0,089 



фондового ринку на 

бездокумент

арна іменна 

Опис 

Акцiї привiлейованi  iменнi бездокументарної форми iснування. 

Номiнальна вартiсть - 0, 58 (п'ятдесят вiсiм копiйок) грн. 

Кiлькiсть акцiй - 1 500 000 (один мiльйон п`ятсот тисяч) штук. 

Загальна номiнальна вартiсть - 870 000, 00 (вiсiмсот сiмдесят тисяч) грн. 

Частка у статутному капiталi - 0,088858% 

свiдоцтва про реєстрацiю випуску  - 10/1/11, дата реєстрацiї - 05.01.11,  

найменування органу, що зареєстрував випуск - Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку України мiжнародний iдентифiкацiйний 

номер - UA4000068167 

Вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" акцiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" (простi та привiлейованi) включенi до Бiржового 

Списку ПАТ "Фондова бiржа ПФТС" без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння АТ "Фондова бiржа ПФТС" вiд 

04.04.2012). 

З дати включення акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" до Бiржового Списку АТ "Фондова бiржа ПФТС" єдиним акцiонером АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

була i залишається Iнтеза Санпаоло С.п.А.; угод щодо купiвлi-продажу акцiй АТ "ПРАВЕКС БАНК" не укладалось.Найменування: Акцiонерне 

товариство "Фондова бiржа ПФТС"; 

Мiсцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, вул. Шовковична, 42-44; 

Номери телефонiв та факсiв: +380 (44) 277 50 00, факс +380 (44) 277 50 01; 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21672206;  

Мiсце i дата проведення державної реєстрацiї: дата державної реєстрацiї: 03.11.2008 року, номер запису в Єдиному державному реєстрi 

юридичних осiб та фiзичних осiб пiдприємцiв 1 070 145 0000 035024.  

Орган державної реєстрацiї: Печерська районна в м. Києвi державна адмiнiстрацiя. Номер та дата видачi лiцензiї: лiцензiя на провадження 

професiйної дiяльностi на фондовому ринку - дiяльностi з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку, що видана НКЦПФР: серiя № 138, видана 

05.03.2019 р., термiн дiї - безстроково. 

 





XII. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання 

від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про 

загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також 

кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі 

 

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими 

обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано іншій особі 
 

Дата 

реєст

рації 

випус

ку 

Номер свідоцтва 

про реєстрацію 

випуску 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Кількість акцій у 

випуску (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Загальна кількість 

голосуючих акцій 

(шт.) 

Кількість 

голосуючих акцій, 

права голосу за 

якими обмежено 

(шт.) 

Кількість голосуючих 

акцій, права голосу за 

якими за 

результатами 

обмеження таких прав 

передано іншій особі 

(шт.)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

28.12.

2017 

118/1/2017 UA4000068159 1 686 585 731 978 219 723,98 1 686 585 731 0 0 

Опис: 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до iнформацiї, отриманої вiд депозитарних установ 

05.01.

2011 

10/1/11 UA4000068167 1 500 000 870 000 1 500 000 0 0 

Опис: 

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до iнформацiї, отриманої вiд депозитарних установ 



Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 30.06.2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 1 302 497 787 608 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України 
1010 0 0 

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
1020 0 0 

Кошти в інших банках 1030 0 377 325 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 1 763 053 1 435 797 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 2 477 929 2 661 675 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 19 124 19 380 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 992 1 141 

Відстрочений податковий актив 1100 0 0 

Гудвіл 1110 47 721 52 828 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 328 429 333 497 

Інші фінансові активи 1130 26 074 26 065 

Інші активи 1140 19 142 28 053 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 37 676 41 264 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 6 022 637 5 764 633 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 214 214 

Кошти клієнтів 2010 3 994 117 3 638 304 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 1 3 583 

Інші залучені кошти 2040 0 0 

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2050 0 0 

Відстрочені податкові зобов'язання 2060 0 0 

Резерви за зобов'язаннями 2070 15 602 11 510 

Інші фінансові зобов'язання 2080 104 550 163 768 

Інші зобов'язання 2090 87 972 52 217 

Субординований борг 2100 0 0 

Зобов'язання групи вибуття 2110 0 0 

Зобов'язання – опис додаткових статей статей та вміст 

їх показників 
2990  

Зобов'язання – усього за додатковими статтями 2990 0 0 

Усього зобов'язань 2999 4 202 456 3 869 596 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 3000 1 048 726 1 048 726 

Емісійні різниці 3010 4 600 754 4 600 754 



Незареєстрований статутний капітал 3020 0 0 

Інший додатковий капітал 3030 0 0 

Резерви та інші фонди банку 3040 1 332 1 332 

Резерви переоцінки 3050 212 118 210 748 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 4 042 749 3 966 523 

Власний капітал – опис додаткових статей статей та 

вміст їх показників 
3490  

Власний капітал – усього за додатковими статтями 3490 0 0 

Неконтрольована частка 3500 0 0 

Усього власного капіталу 3999 1 820 181 1 895 037 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 6 022 637 5 764 633 

Примітки: Статтю 1030 Кошти в iнших банках читати як Кредити та заборгованiсть банкiв; 

 

Статтю 1050 Цiннi папери в портфелi банку на продаж читати як Iнвестицiї в цiннi папери; 

 

Статтю 1110 Гудвiл читати як Активи з права користування. 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

22.07.2020 року Керівник Т.в.о. Голови Правлiння Банку 

С.З.Бабаєв 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Мельник Т.I., (044) 251-02-43 Головний бухгалтер Л.В.Остахова 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

(Звіт про фінансові результати) 
за 2 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 109 827 135 361 

Процентні витрати 1005 36 919 35 304 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 72 908 100 057 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 11 002 1 008 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 61 906 101 065 

Комісійні доходи 1040 31 638 40 062 

Комісійні витрати 1045 11 245 15 927 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 0 41 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 628 2 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 0 0 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 1 660 5 194 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 2 188 853 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 0 0 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 586 44 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 12 3 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 0 13 372 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 64 448 59 080 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 13 568 27 870 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 6 658 1 974 

Інші операційні доходи 1170 21 412 18 778 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 66 011 65 247 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 1190 0 0 

Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст 

показників 
1390  



Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 

статтями 
1390 0 0 

Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст 

показників 
1395  

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 

статтями 
1395 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1500 50 667 5 116 

Витрати на податок на прибуток 1510 717 529 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 49 950 4 587 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 6 339 6 354 

Прибуток/(збиток) за рік 1999 0 0 

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів 
2000 11 39 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2190  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2190 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2195  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2195 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 

сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2250 84 530 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 0 0 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 39 322 800 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків 
2520 0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності 
2530 0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2540 0 0 

Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та 

вміст показників 
2690  

Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за 

додатковими статтями 
2690 0 0 

Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та 

вміст показників 
2695  

Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за 

додатковими статтями 
2695 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 

сукупного доходу,  що буде рекласифікований у 

прибуток чи збиток 

2750 6 382 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 33 013 231 



Усього сукупного доходу за рік 2999 16 937 4 356 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 49 950 4 587 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 16 937 4 356 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:    

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 0,03000 0,01000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 0,03000 0,01000 

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої 

діяльності: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4210 0,00000 0,00000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4220 0,00000 0,00000 

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
   

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за 

рік 
4310 0,03000 0,01000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0,03000 0,01000 

Примітки: Статтю 1060 Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi читати як 

Доходи/(витрати) якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, нiж ринкова; 

 

Статтю 1110 Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова читати як Чисте (збiльшення) / зменшення 

резервiв пiд знецiнення  iнших активiв та iнших активiв та iнших фiнансових активiв; 

 

Статтю 1120 Витрати/(доходи), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова читати як Дохiд вiд припинення визнання 

фiнансових зобов'язань; 

 

Статтю 1130 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та 

iнших фiнансових активiв читати як Дохiд вiд припинення визнання фiнансових активiв; 

 

Статтю 1140 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на 

продаж читати як Витрати на виплати працiвникам; 

 

Статтю 1150 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до 

погашення читати як Витрати зносу та амортизацiя; 

 

Статтю 1530 Прибуток/(збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування читати як Амортизацiя 

активiв з права користування; 

 

Статтю 2000 Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв читати як Змiни результатiв 

переоцiнки за операцiями з акцiонерами; 

 

Статтю 2510 Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Змiни результатiв 

переоцiнки iнвестицiй у цiннi папери, що визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через 

iнший сукупний дохiд; 

 

Статтю 2999 Усього сукупного доходу за рiк читати як Усього сукупного збитку за перiод; 



 

Статтю 4310 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю за рiк читати як Чистий (збиток)/прибуток 

на одну просту акцiю за перiод (в гривнях); 

 

Статтю 4320 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю за рiк читати як 

Скоригований чистий (збиток)/прибуток на одну просту акцiю за перiод (в гривнях). 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

22.07.2020 року Керівник Т.в.о. Голови Правлiння Банку 

С.З.Бабаєв 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Мельник Т.I., (044) 251-02-43 Головний бухгалтер Л.В.Остахова 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки 

Належить власникам банку 

Неконт-

рольо-

вана 

частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутни

й капітал 

емісійні 

різниці та 

інший 

додатков

ий 

капітал 

незареєст

рований 

статутни

й капітал 

резервні 

та інші 

фонди 

резерви 

переоцін

ки 

нерозподі

лений 

прибуток 

усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок на кінець періоду, що 

передує попередньому періоду (до 

перерахунку) 

1000 1 048 726 4 600 754 0 1 332 251 409 3 898 038 2 004 183 0 2 004 183 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 0 20 171 20 171 0 20 171 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 1 048 726 4 600 754 0 1 332 233 107 3 899 946 1 983 973 0 1 983 973 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 18 302 1 908 20 210 0 20 210 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 18 302 18 263 39 0 39 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 17 279 18 152 873 0 873 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 0 1 021 0 1 021 0 1 021 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 2 111 109 0 109 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 1345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



    продаж 1354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 1358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 1360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 1370 0 0 0 0 0 78 786 78 786 0 78 786 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 1 048 726 4 600 754 0 1 332 210 748 3 966 523 1 895 037 0 1 895 037 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 1 370 76 226 74 856 0 74 856 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 1 370 2 560 3 930 0 3 930 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 2 204 2 414 210 0 210 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 0 3 646 0 3 646 0 3 646 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 72 146 74 0 74 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 2340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    емісійний дохід 2345 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, що викуплені в 

акціонерів: 

          

    купівля 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    продаж 2354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    анулювання 2358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання компаній 2360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 2370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Додаткові статті – опис статей та 

вміст показників 

  

Додаткові статті – усього за 

додатковими статтями 

9990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на кінець звітного 

періоду 

9999 1 048 726 4 600 754 0 1 332 212 118 4 042 749 1 820 181 0 1 820 181 

Примітки: статтю 1000 Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому перiоду (до перерахунку) читати як Залишок на 01 сiчня 2019 року; 

 

Статтю 1110 Вплив змiн облiкової полiтики, виправлення помилок та вплив переходу на новi та/або переглянутi стандарти i тлумачення читати як 

(збиток) за 30.06.2019 року; 

 



Статтю 1120 Скоригований залишок на початок попереднього перiоду читати як Залишок на  30 червня 2019 року; 

 

Статтю 1310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Амортизацiя резерву переоцiнки цiнних паперiв (за 30.06.2019 року); 

 

Статтю 1370 Дивiденди читати як (збиток) за 30.06.2020 року; 

 

Статтю 2200 прибуток/(збиток) за рiк читати як Усього сукупного доходу; 

 

Статтю 2310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Амортизацiя резерву переоцiнки цiнних паперiв; 

 

Статтю 2000 Залишок на кiнець попереднього перiоду читати як Залишок на 01 сiчня 2020 року; 

 

Статтю 9999 Залишок на кiнець звiтного перiоду читати як Залишок на кiнець дня 30 червня 2020 року. 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

22.07.2020 Керівник Т.в.о. Голови Правлiння Банку 

С.З.Бабаєв 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Мельник Т.I., (044) 251-02-43 Головний бухгалтер Л.В.Остахова 

(прізвище виконавця, номер телефону)  (підпис, ініціали, прізвище) 



Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 114 111 104 143 

Процентні витрати, що сплачені 1015 35 150 35 373 

Комісійні доходи, що отримані 1020 31 566 40 014 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 11 245 15 926 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 1 660 5 194 

Інші отримані операційні доходи 1100 18 521 4 107 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 71 789 58 079 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 64 853 50 692 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 17 179 14 826 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 335 697 47 707 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 7 880 62 562 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 10 268 1 163 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 4 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 166 299 46 481 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 1 335 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 13 113 5 848 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 453 557 72 933 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 36 502 439 22 751 736 



Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 36 410 000 22 734 671 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 41 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 270 32 419 

Придбання основних засобів 2110 5 577 11 278 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 8 673 1 744 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 5 645 31 809 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 100 774 34 182 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти 
5100 20 680 13 348 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 352 783 38 751 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 970 394 843 507 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 1 302 497 791 408 

Примітки: Статтю 1640 Чисте (збiльшення)/зменшення коштiв в iнших банках читати як Чисте  

зменшення/(збiльшення) кредитiв та заборгованостi банкiв; 

 

Статтю 2010 Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Придбання цiнних 

паперiв; 

 

Статтю 2020 Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як 

Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiй у цiннi папери; 



 

Статтю 2030 Придбання цiнних паперiв у портфелi банку до погашення читати як Результат  вiд операцiй 

iз борговими фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд; 

 

Статтю 2140 Надходження вiд вибуття нематерiальних активiв читати як Результат вiд вибуття 

нематерiальних активiв та основних засобiв. 
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Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2 квартал 2020 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 1000 0 0 

Коригування:    

Знос та амортизація 1030 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під 

знецінення активів 
1040 0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 1050 0 0 

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 

обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1060 0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами 
1070 0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 1080 0 0 

(Нараховані доходи) 1150 0 0 

Нараховані витрати 1155 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної 

діяльності 
1200 0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 1300 0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 1400 0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 

1520 0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 1600 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів 

у Національному банку України 
1610 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів 
1620 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю 

з визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

1630 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 1640 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 1730 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 1750 0 0 



операційної діяльності до сплати податку на прибуток 

Податок на прибуток, що сплачений 1800 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

операційної діяльності 
1999 0 0 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
2030 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у 

портфелі банку до погашення 
2040 0 0 

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням 

отриманих грошових коштів 
2050 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

вирахуванням сплачених грошових коштів 
2060 0 0 

Придбання асоційованих компаній 2070 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 2080 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 2090 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 2100 0 0 

Придбання основних засобів 2110 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 0 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 0 0 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

інвестиційної діяльності 
2999 0 0 

Грошові кошти від фінансової діяльності: 

Емісія простих акцій 3010 0 0 

Емісія привілейованих акцій 3020 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 3030 0 0 

Викуп власних акцій 3040 0 0 

Продаж власних акцій 3050 0 0 

Отримання субординованого боргу 3060 0 0 

Погашення субординованого боргу 3070 0 0 

Отримання інших залучених коштів 3080 0 0 

Повернення інших залучених коштів 3090 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 3100 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
3110 0 0 

Дивіденди, що виплачені 3120 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 3130 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 

фінансової діяльності 
3999 0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти 
5100 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 5300 0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 0 0 

Примітки: Фiнансова звiтнiсть за непрямим методом у звiтному перiодi не складалась. 
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Примітки до фінансової звітності 
за 2 квартал 2020 року 

 

1. Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1030, номер за порядком додаткової статті - 

0.Форма "Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1050, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма 

"Звіт про фінансовий стан (Баланс)", стаття 1110, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Статтю 1030 Кошти в iнших банках читати як Кредити та заборгованiсть банкiв; 

 

Статтю 1050 Цiннi папери в портфелi банку на продаж читати як Iнвестицiї в цiннi папери; 

 

Статтю 1110 Гудвiл читати  як Активи з права користування. 

 

2. Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1060, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний 

дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 1110, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 1120, номер за 

порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про 

фінансові результати)", стаття 1130, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про фінансовий 

стан (Баланс)", стаття 1140, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та 

інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 1150, номер за порядком додаткової статті 

- 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 

1530, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний 

дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 2000, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт 

про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 2510, номер за 

порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про 

фінансові результати)", стаття 2999, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і 

збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові результати)", стаття 4310, номер за порядком 

додаткової статті - 0.Форма "Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

результати)", стаття 4320, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Статтю 1060 Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi читати як Доходи/(витрати) якi 

виникають пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за процентною ставкою, вищою або нижчою, 

нiж ринкова; 

 

Статтю 1110 Доходи/(витрати), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових активiв за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова читати як Чисте (збiльшення) / зменшення 

резервiв пiд знецiнення  iнших активiв та iнших активiв та iнших фiнансових активiв; 

 

Статтю 1120 Витрати/(доходи), якi виникають пiд час первiсного визнання фiнансових зобов'язань за 

процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова читати як Дохiд вiд припинення визнання 

фiнансових зобов'язань; 

 

Статтю 1130 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та 

iнших фiнансових активiв читати як Дохiд вiд припинення визнання фiнансових активiв; 

 

Статтю 1140 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку на 

продаж читати як Витрати на виплати працiвникам; 

 

Статтю 1150 Чисте (збiльшення) зменшення резервiв пiд знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до 

погашення читати як Витрати зносу та амортизацiя; 

 

Статтю 1530 Прибуток/(збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування читати як Амортизацiя 

активiв з права користування; 

 



Статтю 2000 Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв читати як Змiни результатiв 

переоцiнки за операцiями з акцiонерами; 

 

Статтю 2510 Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Змiни результатiв 

переоцiнки iнвестицiй у цiннi папери, що визнаються за справедливою вартiстю з переоцiнкою через 

iнший сукупний дохiд; 

 

Статтю 2999 Усього сукупного доходу за рiк читати як Усього сукупного збитку за перiод; 

 

Статтю 4310 Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю за рiк читати як Чистий (збиток)/прибуток 

на одну просту акцiю за перiод (в гривнях); 

 

Статтю 4320 Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцiю за рiк читати як 

Скоригований чистий (збиток)/прибуток на одну просту акцiю за перiод (в гривнях). 

 

3. Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 1000, номер за порядком 

додаткової статті - 0.Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 1110, 

номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний 

капітал)", стаття 1120, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про зміни у власному капіталі 

(Звіт про власний капітал)", стаття 1310, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про зміни у 

власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 1370, номер за порядком додаткової статті - 

0.Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 2200, номер за порядком 

додаткової статті - 0.Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 2310, 

номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний 

капітал)", стаття 2000, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт про зміни у власному капіталі 

(Звіт про власний капітал)", стаття 9999, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

статтю 1000 Залишок на кiнець перiоду, що передує попередньому перiоду (до перерахунку) читати як 

Залишок на 01 сiчня 2019 року; 

 

Статтю 1110 Вплив змiн облiкової полiтики, виправлення помилок та вплив переходу на новi та/або 

переглянутi стандарти i тлумачення читати як (збиток) за 30.06.2019 року; 

 

Статтю 1120 Скоригований залишок на початок попереднього перiоду читати як Залишок на  30 червня 

2019 року; 

 

Статтю 1310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Амортизацiя резерву переоцiнки 

цiнних паперiв (за 30.06.2019 року); 

 

Статтю 1370 Дивiденди читати як (збиток) за 30.06.2020 року; 

 

Статтю 2200 прибуток/(збиток) за рiк читати як Усього сукупного доходу; 

 

Статтю 2310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Амортизацiя резерву переоцiнки 

цiнних паперiв; 

 

Статтю 2000 Залишок на кiнець попереднього перiоду читати як Залишок на 01 сiчня 2020 року; 

 

Статтю 9999 Залишок на кiнець звiтного перiоду читати як Залишок на кiнець дня 30 червня 2020 року. 

 

4. Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 1640, номер за порядком 

додаткової статті - 0.Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 2010, 

номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим 

методом", стаття 2020, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт банку про рух грошових 

коштів за прямим методом", стаття 2030, номер за порядком додаткової статті - 0.Форма "Звіт банку про 



рух грошових коштів за прямим методом", стаття 2140, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Статтю 1640 Чисте (збiльшення)/зменшення коштiв в iнших банках читати як Чисте  

зменшення/(збiльшення) кредитiв та заборгованостi банкiв; 

 

Статтю 2010 Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Придбання цiнних 

паперiв; 

 

Статтю 2020 Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як 

Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiй у цiннi папери; 

 

Статтю 2030 Придбання цiнних паперiв у портфелi банку до погашення читати як Результат  вiд операцiй 

iз борговими фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший 

сукупний дохiд; 

 

Статтю 2140 Надходження вiд вибуття нематерiальних активiв читати як Результат вiд вибуття 

нематерiальних активiв та основних засобiв. 

 

5.  
 

Звiт банку про рух грошових коштiв за непрямим методом: 

 

Фiнансова звiтнiсть за непрямим методом у звiтному перiодi не складалась. 

 





ХV. Проміжний звіт керівництва 
02.03.2020р. прийнято на посаду директора департаменту комплаєнсу та протидiї легалiзацiї 

доходiв, отриманих злочинним шляхом Походзяєву Олену Євгенiвну. 01.04.2020 року 

Походзяєва О.Є. призначена членом Правлiння та виконуючим обов'язки вiдповiдального 

працiвника Банку за проведення фiнансового монiторингу. 24.06.2020 року призначена 

вiдповiдальним працiвником Банку за проведення фiнансового монiторингу Банку.  

Сфера вiдповiдальностi - координацiя дiяльностi Банку щодо управлiння комплаєнс-ризиком, 

органiзацiя та координацiя виявлення та аналiз фiнансових операцiй, що викликають пiдозру 

щодо вiдмивання грошей та фiнансування тероризму, надання звiтностi Наглядовiй Радi Банку в 

рамках функцiй, визначених п. 1.3. Положення про департамент комплаєнсу та протидiї 

легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом, та Правлiнню Банку щодо питань з протидiї 

легалiзацiї доходiв отриманих злочинним шляхом. 

Управлiння ризиками спрямоване на захист Банку вiд усiх видiв ризикiв, шляхом їх ефективного 

управлiння, а також на найбiльш ефективне розмiщення ресурсiв i точне планування потреб у 

них. Банк постiйно вдосконалює методики управлiння ризиками, а саме: кредитним ризиком, 

ринковим, лiквiдностi, операцiйним, та iншими ризиками, на якi наражається Банк.  

Банк на щоквартальнiй основi здiйснює стрес тестування фiнансових та операцiйних ризикiв  з 

метою оцiнки потенцiйних збиткiв в кризових ситуацiях, визначення достатностi капiталу та 

розробки системи реагування. Департамент управлiння ризиками звiтує щодо результатiв стрес-

тестування на засiданнях Правлiння та Наглядової Ради Банку. Проведення стрес-тестування 

визначено вiдповiдними документами Банку, а саме: полiтиками та процедурами. 

Основнi категорiї ризику, що властивi бiзнесу Банку - це кредитний ризик, ризик лiквiдностi, 

ринковий ризик, процентний ризик банкiвської книги, операцiйний ризик, i комплаєнс-ризик. 

Полiтика Банку в областi управлiння ризиками дозволяє виявляти та аналiзувати перерахованi 

вище типи ризикiв, встановлювати прийнятнi лiмiти i проводити вiдповiдний монiторинг на 

постiйнiй основi, спираючись на передовi адмiнiстративнi та iнформацiйнi системи.  

Кредитний ризик - це ймовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або недоотримання 

запланованих доходiв унаслiдок невиконання боржником/контрагентом узятих на себе 

зобов'язань вiдповiдно до умов договору. Кредитний ризик мiститься у всiх видах дiяльностi, де 

результат залежить вiд дiяльностi пiдрядника, емiтента або позичальника. Це вiдбувається 

кожного разу, коли Банк сплачує кошти, бере на себе зобов'язання щодо їх подання, iнвестує 

кошти або iншим чином ризикує ними вiдповiдно до умов реальних або умовних угод, 

незалежно вiд того, чи є операцiя балансовою, чи позабалансовою. 

Ризик лiквiдностi - ризик неможливостi виконання Банком своїх платiжних зобов'язань через 

нездатнiсть отримати кошти на ринку (ризик лiквiдностi фiнансування) або лiквiдувати свої 

активи (ризик лiквiдностi ринку).  

Ринковий ризик може бути визначений як ризик втрат за балансовими й позабалансовими 

позицiями, що виникають внаслiдок несприятливих змiн ринкових цiн. З точки зору 

регулювання, ринковий ризик виникає з усiх позицiй, включених до торгової книги банкiв, а 

також з позицiй товарного та валютного ризику в усьому балансi. 

Процентний ризик банкiвської книги стосується поточного або передбачуваного ризику для 

капiталу й доходiв Банку, що виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок, якi 

впливають на позицiю банкiвської книги. При змiнi процентних ставок змiнюються поточна 

вартiсть i термiни майбутнiх грошових потокiв. Це, у свою чергу, змiнює базову вартiсть 

активiв, зобов'язань та позабалансових статей Банку, а отже, i його економiчну цiннiсть. Змiни 

процентних ставок також впливають на доходи Банку, змiнюючи чутливi до процентних ставок 

доходи й витрати, що впливає на чистий процентний дохiд (NII). 

Операцiйний ризик визначається як ризик втрат, що виникає внаслiдок неспроможностi 

виконання процедур, неправильних дiй персоналу або внутрiшнiх систем або вiд зовнiшнiх 

подiй. Операцiйний ризик також включає правовий ризик, ризик IКТ, але не стратегiчний i 

репутацiйний.  



Комплаєнс-ризик - iмовiрнiсть виникнення збиткiв/санкцiй, додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходiв або втрати репутацiї внаслiдок невиконання Банком вимог 

законодавства, нормативно-правових актiв, ринкових стандартiв, правил добросовiсної 

конкуренцiї, правил корпоративної етики, виникнення конфлiкту iнтересiв, а також 

внутрiшньобанкiвських документiв Банку. 

Комплаєнс-ризик, що стосується санкцiй та фiнансових втрат, вiдносять до операцiйного 

ризику, а той, що завдає шкоди репутацiї - до ризику репутацiї. 

Банк також визнає iншi види ризику, якi присутнi в дiяльностi Банку, але не є суттєвими i 

основними: стратегiчний ризик, ризик репутацiї. 

Стратегiчний ризик - це  ймовiрнiсть виникнення збиткiв або додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходiв унаслiдок неправильних управлiнських рiшень та 

неадекватного реагування на змiни в бiзнес-середовищi. 

Ризик репутацiї - це iснуючий або потенцiйний ризик для доходiв i власного капiталу, на який 

наражається Банк внаслiдок несприятливого сприйняття iдентичностi фiнансової установи 

клiєнтами, пiдрядниками, акцiонерами (зацiкавленими особами) або контролюючими органами. 

 

 



ХVІ. Твердження щодо проміжної інформації 
Керiвництво АТ "ПРАВЕКС БАНК" на основi усiєї наявної iнформацiї, знань, суджень 

стверджує, що промiжна фiнасова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до вимог законiв України, 

нормативних вимог Нацiонального банку України, НКЦПФР, вимог мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, 

пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки АТ "ПРАВЕКС БАНК". Промiжний звiт 

керiвництва АТ "ПРАВЕКС БАНК" включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї 

вiдповiдно до частини четвертої статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" 

вiд 23.02.2006. 

 






