
ь

0\.07.2020
(дата реестрацii емiтеrrгом електронЕого документа)

J\ъ з4
(вихiлний реестрачiйний номер електронного докучлента)
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Положення про розкриr-гя iH
НацiональноТ KoMiciT з цiнних

Рiчну iнd;орпrашiю розйщено на
власil(,}nlу всб-оайт i учасника фондоrзогtl
ptll{Ky

Тиryльний аркуш

iнформацii, що розкрита вiдповiдно до вимог
цiнних паперiв, затвердженого рiшенням

, https://www.pravex. соm. uаlо-
Ьапkефrо,паУrоzkrittуа-iпfсlrmасiуi 01.07.2020

зареестрованого в MiHi
ринку вiд 03 грудня 2013 року Ns.2826,
грудня 2013 року за Jф 2l80l247l2 (iз

змiнами) (далi - Положення).

голова Правлiння Ко
(посада) {прiзвишlе та iнiцiали ксрiвниrtа або уповноваженоi

особи eMiTeHTa)

I. Загальнi вiдомостi

1. Повне найменрання eMiTeHTa: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
2. Органiзацiйно-правова форма: Приватне акцiонерне товариство
3. Iдентифiкацiйний код юридичноТ особи: 14360920
4. Мiсцезнаходження: 01021, УкраiЪа, Печерський р-н, КиiЪ, Кловський узвiз,9l2
5. Мiжмiський код, телефон та факс: 044-521-02-59,044-521-04-80
6. Адреса електронноТ пошти: bank@pravex.ua
7. Щата та рiшення наглядовоТ ради eMiTeHTa, яким затверджено рiчну iнформацiю, або дата та

рiшення загальних зборiв акцiонерiв, яким затверджено рiчну iнформацiю eMiTeHTa (за
наявностi): Рiшення наглядовоТ ради eMiTeHTa вiд 26.06.202а, Jt 7 20.12
8. Найменування, iдентифiкацiйний код юридl1чноТ особи, краihа реестрацiТ юридичноТ особи та
номер свiдоцтва прG включення до Рееструосiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги
на фондовому ринку, особй, яка здiйсriюе дiяльЁiсть з оtлрилкэднення регульованоТ iнформацiI
вiд iMeHi учасника фондового ринку (у разi здiйснення 0прилюднення): Щержавна установа
"Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку УкраiЪи", 2|676262, УкраТна,
DR/0000l/APA
9. Найменування, iдентифiкацiйний код юридичноТ особи, KpaiHa реестрацiТ юридичноТ особи та
номер свiдоцтва про вкJIючення до Реестру осiб, уповноважених надавати iнформацiйнi послуги
на фондовому ринку, особи, яка здiйсню€ подання звiтностi та/або адмiнiстративних даних до
НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку,(у разi, якщо eMiTeHT не подае
Iнформацiю до НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та фондового ринку безпосередньо):

!ержавнаустанова "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку Украlни", 21676262,
YKpaiHa, DRI00002/ARM

II. {aHi про дату та мiсце опрlIлюднення рiчноi iЁформацii

L

Рiчна iнформацiя eMiTeHTa цiнних паперiв за 2019 piK

(U RL,-alipe,";a cTtlpi гi ки) (лата)



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  

4. Інформація щодо корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних 

підрозділів емітента  

7. Судові справи емітента  

8. Штрафні санкції щодо емітента X 

9. Опис бізнесу X 

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників 

та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X 

1) інформація про органи управління X 

2) інформація про посадових осіб емітента X 

- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента  

- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені 

посадовим особам емітента в разі їх звільнення  

3)  інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, 

паїв) X 

11. Звіт керівництва (звіт про управління) X 

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X 

2) інформація про розвиток емітента X 

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних 

цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, 

фінансового стану і доходів або витрат емітента X 

- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому 

числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, 

для якої використовуються операції хеджування X 

- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 

ліквідності та/або ризику грошових потоків X 

4) звіт про корпоративне управління X 

- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X 

- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або 

інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив 

застосовувати X 

- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги X 

- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X 

- інформація про наглядову раду X 

- інформація про виконавчий орган X 

- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління 

ризиками емітента X 

- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента X 

- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів 

(учасників) на загальних зборах емітента X 

- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X 

- повноваження посадових осіб емітента X 



12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням 

відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X 

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета 

яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  

14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна 

кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню 

пакета акцій  

15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних 

з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими 

стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  

16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів 

акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X 

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), 

наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині 

включення до біржового реєстру X 

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  

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  

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

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

об'єкта) житлового будівництва)  

19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім 

акцій) такого емітента  

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 

0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента  

21. 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  

22. 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 

23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами X 

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X 

25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів X 

26. Інформація про вчинення значних правочинів  

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

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із 

заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  

29. Річна фінансова звітність X 

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 

аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X 



31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

32. Твердження щодо річної інформації X 

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами 

(учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є 

незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду X 

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  

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

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

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися 

протягом звітного періоду  

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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

41. Основні відомості про ФОН  

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

45. Правила ФОН  

46. Примітки: 

1.Вiдомостi про участь емiтента в iнших юридичних особах вiдсутнi, оскiльки Банк не 

здiйснює такої участi. 

 

2.Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - посада корпоративного секретаря в 

Банку вiдсутня. 

 

3.Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв 

емiтента не заповнена, оскiльки зазначенi пiдроздiли не функцiонують в Банку. 

 

4.Блок про судовi справи емiтента не заповнений, оскiльки Банк не перебував в судових 

провадженнях, стосовно розгляду позовних вимог у розмiрi 1 та бiльше вiдсоткiв активiв 

емiтента. 

 

5.Iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента не заповнена, 

оскiльки жодна посадова особа Банку не володiє акцiями Банку. 

 



6.Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi виплаченi посадовим особам 

емiтента в разi їх звiльнення - зазначенi компенсацiї не виплачувалися. 

 

7.Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних 

паперiв емiтентом - не зазначена, оскiльки така iнформацiя не  впливає на оцiнку активiв, 

зобов'язань, фiнансового стану i доходiв або витрат Банку.  

 

8.Iнформацiя про кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних 

осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив 

застосовувати, незаповнена, оскiльки Банк використовує лише власний кодекс 

корпоративного управлiння.  

 

9.Iнформацiя про скликання, але непроведення рiчних (чергових) загальних зборiв не 

заповнена у зв'язку з вiдсутнiстю таких подiй. 

 

10.Iнформацiя про скликання, але непроведення позачергових загальних зборiв не заповнена у 

зв'язку з вiдсутнiстю таких подiй. 

 

11.Iнформацiя про комiтети в складi наглядової ради не заповнена у зв'язку з вiдсутнiстю 

комiтетiв в складi Наглядової Ради. 

 

12.Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на 

загальних зборах емiтента не заповнена, у звязку з незастосуванням таких обмежень до 

акцiонерiв. 

 

13.Iнформацiя про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає 

бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй - зазначенi змiни не 

проводились. 

 

14.Iнформацiя про змiну осiб, яким належить право голосу за акцiями, сумарна кiлькiсть прав 

за якими стає бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - зазначенi 

змiни не проводились. 

 

15.Iнформацiя про змiну осiб, якi є власниками фiнансових iнструментiв, пов'язаних з 

голосуючими акцiями акцiонерного товариства, сумарна кiлькiсть прав за якими стає 

бiльшою, меншою або рiвною пороговому значенню пакета акцiй - зазначенi змiни не 

проводились. 

 

16.Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнена, оскiльки Банк не випускав зазначенi цiннi 

папери. 

 

17.Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не заповнена, оскiльки Банк не 

випускав зазначенi цiннi папери. 

 

18.Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнена, оскiльки Банк не випускав зазначенi 

цiннi папери.  

 

19.Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не заповнена, оскiльки Банк 

не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 

 

20.Iнформацiя про придбання власних акцiй протягом звiтного перiоду не заповнена у зв'язку з 



тим, що Банк не здiйснював викуп власних акцiй у 2019 роцi. 

 

21.Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за 

якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не 

складався, оскiльки Банк не випускав цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами житлового будiвництва. 

 

22.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) 

такого емiтента не заповнена, оскiльки у власностi працiвникiв Банка не перебувають цiннi 

папери емiтента. 

 

23.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 

вiдсотка розмiру статутного капiталу не вказана, оскiльки такої власностi не має жоден 

працiвник емiтента. 

 

24.Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi 

необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження 

таких цiнних паперiв - не зазначається, оскiльки обмеження вiдсутнє. 

 

25.Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права 

голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за 

результатами обмеження таких прав передано iншiй особi не вказана, оскiльки такi дiї не 

вчинялися. 

 

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

емiтент здiйснює банкiвську дiяльнiсть. 

 

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

банкiвську дiяльнiсть. 

 

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

вчинялися. 

 

29.Iнформацiя про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть - не 

заповнювалась, оскiльки, такi правочини не вчинялися. 

 

30.Iнформацiя про осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз 

заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть не заповнена, бо 

вiдсутня. 

 

31.Блок про рiчну фiнансову звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює 

забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не 

заповнений, у зв'язку з тим, що така дiяльнiсть не проводилась. 

 

32.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами не 

заповнюється, у зв'язку з вiдсутнiстю таких договорiв. 

 

33.Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть 

осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом - не зазаначається, оскiльки не вчинялися. 

 

34.Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 



протягом перiоду не заповнено, оскiльки Банк протягом звiтного перiоду не здiйснював 

випуск iпотечних цiнних паперiв. 

 

35.Блок про iпотечнi цiннi папери не заповнено оскiльки Банк не здiйснював випуск iпотечних 

цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 

 

36.Блок про випуски iпотечних облiгацiй не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не здiйснював 

випуск iпотечних облiгацiй. 

 

37.Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття не заповнено у зв'язку з тим, 

що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв. 

 

38.Блок про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям не заповнено у зв'язку з 

тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв. 

 

39.Блок щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за 

iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних 

активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду не заповнено у 

зв'язку з тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв. 

 

40.Блок про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не  

випускав iпотечних цiнних паперiв. 

 

41.Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних 

активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду не надано у зв'язку з тим, що Банк не 

випускав iпотечних цiнних паперiв. 

 

42.Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, 

якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного перiоду не надано у зв'язку з 

тим, що Банк не випускав iпотечних цiнних паперiв. 

 

43.Блок про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не випускав 

iпотечних цiнних паперiв. 

 

44.Блок про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не випускав 

iпотечних сертифiкатiв. 

 

45.Блок щодо реєстру iпотечних активiв не заповнено у зв'язку з тим, що Банк не випускав 

iпотечних цiнних паперiв. 

 

46.Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про 

осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН та Правила 

ФОН не заповненi у зв'язку з тим, що Банк не випускав сертифiкати ФОН. 

 

47.В рiчнiй фiнансовiй звiтностi Банку не заповнено блок "Звiт про рух грошових коштiв за 

непрямим методом за 2019 рiк", оскiльки Банк складає "Звiт про рух грошових коштiв за 

прямим методом за 2019 рiк". 



 

48.Звiт керiвництва (звiт про управлiння), iнформацiя про наглядову раду емiтента в частинi 

функцiональних обов'язкiв члена наглядової ради - усi зазначенi пункти в таблицi пiд даними 

Голови Наглядової Ради Банку Ецiо Салваi  (40 пунктiв в цiлому) розкривають функцiональнi 

обов'язки кожного з членiв наглядової ради Банку i є вiрними для кожного з них.  

 

49.Звiт керiвництва (звiт про управлiння), iнформацiя про виконавчий орган емiтента в частинi 

функцiональних обов'язкiв члена виконавчого органу - усi зазначенi пункти в таблицi пiд 

даними Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" Джанлуки Коррiаса (12 пунктiв в цiлому) 

розкривають функцiональнi обов'язки кожного з членiв виконавчого органу Банку i є вiрними 

для кожного з них. 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство  "ПРАВЕКС БАНК" 

2. Скорочене найменування (за наявності) 

 АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 27.10.2004 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 979089723,98 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 878 

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

 64.19 - iншi види грошового посередництва 

10. 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 у іноземній валюті 

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

5) IBAN 

 100100004826 

6) поточний рахунок 

 100100004826 

 

11. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

строку 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. 

Генеральна лiцензiя на 

здiйснення валютних операцiй  

7-2 21.05.2018 Нацiональний банк України  



згiдно з додатком 

Опис 

Термiн дiї - необмежений. 

Додаток до Генеральної лiцензiї Нацiонального банку України на 

здiйснення валютних операцiй вiд 21.05.2018 № 7-2 на право 

здiйснення таких валютних операцiї: 

- неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; 

- операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, 

продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i 

пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; 

- операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), 

що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на 

пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними 

особами-резидентами; 

- ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй 

валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; 

- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i 

нерезидентiв) в iноземнiй валютi; 

- ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у 

грошовiй одиницi України; 

- вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках 

України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; 

- вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в 

iноземнiй валютi та здiйснення операцiй за ними; 

- залучення та розмiщення iноземної валюти на валютному ринку 

України; 

- залучення та розмiщення iноземної валюти на мiжнародних ринках; 

- торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України [за 

винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками 

(купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну 

iноземної валюти банкiв i агентiв]; 

- торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; 

- залучення та розмiщення банкiвських металiв на валютному ринку 

України; 

- залучення та розмiщення банкiвських металiв на мiжнародних 

ринках; 

- торгiвля банкiвськими металами на валютному ринку України; 

- торгiвля банкiвськими металами на мiжнародних ринках; 

- валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до 

фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi 

послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не 

зазначенi в абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого 

Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв 

генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй, затвердженого 

постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 

281; 

- валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових 

послуг згiдно зi статтею 4 Закону України "Про фiнансовi послуги та 

державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" та не зазначенi в 

абзацах другому - сiмнадцятому роздiлу другого Положення про 

порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних 

лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою 

Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.08.2011 № 281. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами 

рiшення № 595 10.08.2017 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 



(дилерська дiяльнiсть) 

Опис Термiн дiї - необмежений. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльность. 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 - дiяльность з 

торгiвлi цiнними паперами - 

брокерська дiяльнiсть 

рiшення № 583 28.08.2018 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис Термiн дiї - необмежений. 

 

14. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування рейтингового 

агентства 

Ознака 

рейтингового 

агентства 

(уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення 

або оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента або 

цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента 

або цінних паперів 

емітента 

1 2 3 4 

Fitch Ratings Ltd міжнародне 

рейтингове 

агентство 

Оновлення 

рейтингової оцінки 

емітента 12.02.2020 

(B/ B/ B+/ 4/ b-/ 

AA+ (ukr)) 

Опис  

 

17. Штрафні санкції щодо емітента 

№ з/п 

Номер та дата 

рішення, яким 

накладено 

штрафну санкцію 

 Орган, який 

наклав штрафну 

санкцію 

Вид стягнення 
Інформація про 

виконання 

1 №0003084302, 

26.12.2018 

в УДКСУ у 

Печерському р-нi м. 

Києва Казначейство 

України (ел. 

адм.подат.) 

штраф Сплачено 

03.01.2019 

Опис: 

Cплата грошових зобов'язань згiдно ППР вiд 26.12.2018р. №0003084302 

2 №19БТ, 18.01.2019 Нацiональний банк 

України 

штраф Сплачено 

30.01.2019 

Опис: 

Штраф за порушення п.72 розд.V Положення №417 зг.Рiш.вiд 18.01.2019р.№19БТ Комiтету з питань 

нагляду та регулювання дiяльностi банкiв 

3 №68-ДП-Е,№69-ДП-

Е,№70-ДП-Е,№71-

ДП-Е;с/з106;КБК, 

04.02.2019 

УК у Печерському 

р-нi м. Києва 

штраф Сплачено 

26.02.2019 

Опис: 

Штраф АТ "ПРАВЕКС БАНК" зг.пост.НКЦПФР про правопоруш.на ринку цiн.паперiв вiд 04.02.2019 

№68-ДП-Е,№69-ДП-Е,№70-ДП-Е,№71-ДП-Е;с/з106;КБК 21081100 

4 №2325/28-10-43-

02/14360920;, 

02.08.2019 

УК у Печерському 

р-нi м. Києва 

Казначейство 

штраф Сплачено 

27.08.2019 



України (ел. 

адм.подат.) 

Опис: 

Сплата грошових зобов'язань за актом перевiрки вiд 02.08.2019 №2325/28-10-43-02/14360920 

5 -,  в УДКСУ у 

Печерському р-нi м. 

Києва Казначейство 

України (ел. 

адм.подат.) 

штраф Сплачено 

30.01.2019 

Опис: 

Штраф за ПДВ згiдно уточнюючого розрахунку за 12.2018р. 

6 -,  Розрахунки з 

бюджетом по ПДВ 

штраф Сплачено 

30.01.2019 

Опис: 

Штраф за ПДВ згiдно уточнюючого розрахунку за 12.2018р. 

 

XI. Опис бізнесу 

 
Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів 

За звiтний перiод в Банку вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi, якi викладенi нижче. 

Станом на 31.12.2019 року склад Наглядової Ради Банку наступний: 

- Ецiо Салваi - Голова Наглядової Ради Банку 

- Коррадо Казалiно - Заступник Голови Наглядової Ради Банку, незалежний директор. 

- Серджiо Нiкола - член Наглядової Ради Банку, незалежний директор. 

- Фабрiцiо Маллен - член Наглядової Ради Банку, незалежний директор. 

- Андреа Фаццоларi - член Наглядової Ради Банку. 

- Лоренцо Фоссi - член Наглядової Ради Банку. 

- Емануелє Коллiнi - член Наглядової Ради Банку. 

Щодо змiн у складi Наглядової Ради, що вiдбулися за 2019 рiк, повiдомляємо наступне: 

Станом на 01.01.2019 року склад Наглядової Ради Банку вiдповiдно до Рiшення Акцiонера Банку 

№ 2/2018 вiд 26.04.2018 року та вiдповiдно до Рiшення Акцiонера Банку № 3/2018 вiд 

27.07.2018, був як зазначено нижче: 

Ецiо Салваi - Голова Наглядової Ради Банку. 

Коррадо Казалiно - Заступник Голови Наглядової Ради Банку, незалежний директор. 

Серджiо Нiкола - член Наглядової Ради Банку, незалежний директор. 

Васильєва Надiя Борисiвна - член Наглядової Ради Банку, незалежний директор. 

Гвiдо Оттоленгi - член Наглядової Ради Банку. 

Андреа Фаццоларi - член Наглядової Ради Банку. 

Лоренцо Фоссi - член Наглядової Ради Банку. 

Згiдно з вимогами законодавства України та Статуту Банку, Наглядова Рада обирається на строк 

до рiчних загальних Зборiв акцiонерiв 2021 року, але в будь-якому випадку, термiн повноважень 

не може перевищувати три роки з дати прийняття цього рiшення. 

02.02.2019 достроково припинено повноваження Гвiдо Оттоленгi за його власним бажанням та 

на пiдставi письмового повiдомлення, наданого Банку в порядку та у строки, передбаченi 

чинним законодавством України. 

13.09.2019 достроково припинено повноваження Васильєвої Надiї Борисiвни за її власним 

бажанням та на пiдставi письмового повiдомлення, наданого Банку в порядку та у строки, 

передбаченi чинним законодавством України. 

Вiдповiдно до Рiшення Акцiонера Банку № 1/2019 вiд 15.03.2019, Емануелє Коллiнi обрано 

Членом Наглядової Ради Банку, починаючи з наступного дня пiсля прийняття рiшення про його 

обрання. Вiдповiдно до рiшення Акцiонера Банку № 4/2019 вiд 27.09.2019, Фабрiцiо Маллена 



обрано Членом Наглядової Ради Банку (незалежним), починаючи з дня прийняття рiшення про 

його обрання. 

Органiзацiйна структура Банку станом на 01.01.2019 р. складалась з таких пiдроздiлiв 1-го рiвня: 

департамент внутрiшнього аудиту, 

вiддiл генерального секретарiату, 

вiддiл комплаєнс, 

департамент управлiння персоналом та органiзацiйними змiнами, 

департамент iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i 

внутрiшньої безпеки, 

юридичний департамент, 

вiддiл зв'язкiв з громадськiстю та маркетингу, 

головне управлiння роздрiбного бiзнесу, 

головне управлiння корпоративного бiзнесу, 

головне фiнансове управлiння, 

головне управлiння ризик-менеджменту, 

головне операцiйне управлiння. 

Органiзацiйна структура Банку станом на 01.01.2020 р. складається з таких пiдроздiлiв 1-го 

рiвня: 

департамент внутрiшнього аудиту, 

департамент управлiння ризиками, 

вiддiл комплаєнс, 

вiддiл генерального секретарiату, 

департамент управлiння персоналом та органiзацiйними змiнами, 

вiддiл протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих злочинним шляхом, i боротьби з фiнансуванням 

тероризму, 

департамент управлiння iнформацiйною безпекою та безперервнiстю бiзнесу, 

юридичний департамент, 

вiддiл зв'язкiв з громадськiстю та маркетингу, 

головне управлiння роздрiбного бiзнесу, 

головне управлiння корпоративного бiзнесу, 

головне фiнансове управлiння, 

головне кредитне управлiння, 

головне операцiйне управлiння. 

Рiшення, вiдповiдно до яких вiдбулися змiни в органiзацiйнiй структурi у 2019 роцi: 

1.Рiшення Наглядової Ради Банку вiд 26.03.2019 № 4_19.6; 

2.Рiшення Наглядової Ради Банку вiд 21.05.2019 № 8_19.19; 

3.Рiшення Наглядової Ради Банку вiд 27.11.2019 № 16_19.10. 

 

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня 

чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), 

чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) 

(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати 

праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова 

програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників 

операційним потребам емітента 

Середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв,осiб на кiнець звiтного перiоду - 803 особи; 

середньооблiкова кiлькiсть працiвникiв, якi працюють за цивiльно-правовими договорами  на 

кiнець звiтного перiоду - 5 осiб; середньооблiкова кiлькiсть осiб, якi працюють у Банку за 

сумiсництвом на кiнець звiтного перiоду - 1 особа.  Облiкова кiлькiсть працiвникiв якi працюють 

неповний робочий день - 14 осiб. Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв на кiнець звiтного 

перiоду - 878 осiб. 



Фонд оплати працi штатних працiвникiв на кiнець звiтного перiоду - 202758 тис. грн. 

Фонд оплати працi працiвникiв, якi працюють за цивiльно-правовими договорами - 2467,4 тис. 

грн. 

Фонд оплати працi осiб, якi працюють за сумiсництвом -  18,9 тис. грн. 

Фонд оплати працi усiх працiвникiв - 205409 тис. грн. 

 

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та 

місцезнаходження об'єднання,  зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін 

участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання 

1. Американська Торгiвельна Палата в Українi 03680, м.Київ, вул.Амосова, 12; Банк є членом 

Американської торгiвельної палати в Українi, яка є неприбутковою неурядовою органiзацiєю, 

що на добровiльних принципах об'єднує представникiв бiзнесу, є однiєю з впливових 

лобiстських органiзацiй, яка представляє своїх членiв у вiдносинах з державою; термiн участi не 

визначений; частка iнших учасникiв Палати у статутному (складеному, пайовому) капiталi 

емiтента вiдсутня. 

2. Форум провiдних мiжнародних фiнансових установ - 03680, м.Київ, вул.Амосова, 12; Банк є 

членом Форуму провiдних мiжнародних фiнансових установ; мiсiя Форуму полягає у сприяннi 

та впровадженнi кращих мiжнародних практик управлiння та регулювання українського 

фiнансового ринку. 

3. Асоцiацiя "Незалежна асоцiацiя банкiв України" - 03150, м.Київ, вул.Велика Василькiвська, 

72, офiс 6; Банк є членом Асоцiфцiї "Незалежна асоцiацiя банкiв України", яка є недержавним 

непiдприємницьким неприбутковим договiрним об'єднанням самостiйних юридичних осiб 

(пiдприємств) - банкiв, дiяльнiстю якої є захист прав та законних iнтересiв членiв Асоцiацiї, 

представництво iнтересiв членiв Асоцiацiї у вiдносинах з державними органами, установами та 

iншими особами, сприяння створенню в Українi дiєвої нормативної бази для ефективного 

функцiонування банкiвської системи, участь в розробцi державних програм розвитку 

банкiвської системи; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у 

статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 

4. Європейська Бiзнес Асоцiацiя - 04070, м.Київ, Андрiївський узвiз, 1А, 1-й поверх; ЄБА 

створювалася як форум для обговорення та вирiшення проблем, з якими зустрiчаються 

бiзнесмени в Українi, Європейська Бiзнес Асоцiацiя є провiдною органiзацiєю мiжнародного 

бiзнесу в Українi та об'єднує близько 900 європейських, українських та мiжнародних компанiй; 

термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, 

пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 

5. Асоцiацiя УкрСВIФТ - 04053, м.Київ, вул.Обсерваторна, 21-А; Асоцiацiя об'єднує членiв та 

користувачiв мiжнародної системи обмiну платiжними повiдомленнями S.W.I.F.T. та є 

незалежною асоцiацiєю з неприбутковим статусом; термiн участi не визначений; частка iнших 

учасникiв Асоцiацiї у статутному (складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 

6. Українська мiжбанкiвська асоцiацiя членiв платiжних систем "ЄМА" - юридична адреса: 

01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9; поштова адреса: 02002, м. Київ, вул. Микiльсько-Слобiдська, 2-Б, 

5 (1) пiд'їзд, оф. 177; Банк є членом Українськоїа мiжбанкiвськоїа асоцiацiїя членiв платiжних 

систем "ЄМА", яка переважно взаємодiє з членами мiжнародних платiжних системам й iнших 

систем, заснованими на використаннi платiжних карток, електронних засобiв платежiв, 

електронного середовища, що працюють по загальновизнаних мiжнародних або галузевих 

стандартах; термiн участi не визначений; частка iнших учасникiв асоцiацiї у статутному 

(складеному, пайовому) капiталi емiтента вiдсутня. 

 

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, 

установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші 

цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної 

діяльності 



Емiтент не проводив спiльну дiяльнiсть за вказаний перiод. 

 

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного 

періоду, умови та результати цих пропозицій 

Протягом звiтного перiоду пропозицiї не здiйснювалися  

 

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості 

запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) 

Принципи облiкової полiтики АТ "ПРАВЕКС БАНК" за рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 року. 

Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi. 

В облiкову полiтику Банку впроваджено основоположнi принципи облiку, за якими складаються 

фiнансовi звiти, а саме: повне висвiтлення, превалювання сутностi над формою, автономнiсть, 

обачнiсть, безперервнiсть дiяльностi, нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат, 

послiдовнiсть правил бухгалтерського облiку та єдиний грошовий вимiрник.  

Використання оцiнок i припущень.  

Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає застосування оцiнок i припущень, якi можуть мати 

значний вплив на суми, вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан i звiтi про прибутки i збитки та 

iнший сукупний дохiд, а також на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй 

звiтностi. Оцiнки грунтуються на наявнiй iнформацiї та суб'єктивних судженнях, що часто 

грунтуються на минулому досвiдi, якi використовуються для формулювання обгрунтованих 

припущень, якi будуть здiйсненi при оцiнцi операцiйних результатiв. З огляду на їх характер, 

оцiнки i припущення, що використовуються, можуть кожного року змiнюватися, i, отже, не 

можна виключати, що поточнi суми, вiдображенi у фiнансовiй звiтностi, можуть iстотно 

рiзнитися у майбутнiх фiнансових роках в результатi змiн у здiйснених суб'єктивних оцiнках.  

Основнi випадки, стосовно яких керiвництво Банку повинно здiйснити суб'єктивнi оцiнки, 

включають:  

-оцiнку очiкуваних збиткiв вiд кредитiв та  iнших фiнансових активiв;  

-оцiнки i припущення щодо можливостi отримання вiдстрочених податкових активiв.  

Банк визнає очiкуванi кредитнi збитки за такими фiнансовими iнструментами, якi не 

оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток: 

o фiнансовi активи, якi є борговими iнструментами; 

o дебiторська заборгованiсть; 

o випущенi договори фiнансової гарантiї;  

o випущенi зобов'язання з надання позик. 

Банк визнає  резерви пiд очiкуванi кредитнi збитки в сумi, що дорiвнює очiкуваним кредитним 

збиткам за весь термiн, за винятком таких iнструментiв, за якими сума резерву буде дорiвнювати 

12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам: 

o борговi iнвестицiйнi цiннi папери, що мають низький кредитний ризик за станом на звiтну 

дату; i  iншi фiнансовi iнструменти, за якими кредитний ризик не пiдвищився значно з моменту 

їх первiсного визнання. 

Якби фактичнi суми погашення були меншими, нiж за оцiнками управлiнського персоналу, Банк 

повинен був би вiдобразити в облiку додатковi витрати у зв'язку iз зменшенням корисностi. 

Курси обмiну, що застосовуються при перерахуваннi вартостi активiв i зобов'язань, 

деномiнованих в iноземних валютах. Гривня не є вiльноконвертованою валютою за межами 

України. Отже, будь-яке перерахування сум у гривнях у долари США не повинно трактуватися у 

тому розумiннi, що суми у гривнях були, могли чи можуть бути в майбутньому вiльно 

конвертованi у долари США за визначеним курсом обмiну чи будь-яким iншим курсом обмiну. 

При складаннi цiєї фiнансової звiтностi управлiнський персонал застосовував офiцiйний курс 

обмiну, встановлений НБУ, для перерахування сум за операцiями та залишкiв в iноземнiй 

валютi. Офiцiйнi курси обмiну, встановленi НБУ, публiкуються у вiдкритих джерелах. 

Управлiнський персонал вважає, що застосування таких курсiв iстотною мiрою служить цiлям 



використання порiвняльної iнформацiї. 

Змини облiкових полiтик. 

З 1 сiчня 2019 р вiдбулися змiни облiкових полiтик у зв'язку  з застосуванням МСФЗ 16. 

МСФЗ 16 замiнює дiючi вимоги щодо облiку оренди, що мiстяться у МСБО 17 "Оренда", 

КТМФЗ 4 "Визначення, чи мiстить угода оренду", ПКТ-15 "Операцiйна оренда - заохочення" та 

ПКТ-27 "Оцiнка сутностi операцiй, якi мають юридичну форму угоди про оренду". 

МСФЗ 16 запроваджує єдину модель облiку орендарями договорiв оренди, яка передбачає їх 

вiдображення на балансi орендаря. Вiдповiдно до цiєї моделi, орендар повинен визнавати актив 

у формi права користування, що являє собою право використовувати базовий актив, i 

зобов'язання з оренди, що являє собою обов'язок здiйснювати оренднi платежi. Передбаченi 

необов'язковi звiльнення вiд вимог стандарту щодо короткострокової оренди та оренди 

малоцiнних швидкозношуваних предметiв. Правила облiку для орендодавцiв залишаються 

подiбними до iснуючих, тобто орендодавцi продовжуватимуть класифiкувати оренду як 

фiнансовий лiзинг або операцiйну оренду. 

Найбiльш суттєвий виявлений вплив полягає в необхiдностi визнання  Банком активiв i 

зобов'язань за договорами операцiйної оренди офiсних примiщень. На 31 грудня 2018 р. банк не 

мав договорiв операцiйної оренди без права дострокового припинення. 

Банк застосовує обраний варiант послiдовно до всiх договорiв оренди, в яких вiн виступає як 

орендар.  

Банк застосував МСФЗ 16 з використанням модифiкованого ретроспективного пiдходу, згiдно з 

яким кумулятивний ефект першого застосування визнається у складi нерозподiленого прибутку 

на 1 сiчня 2019 р. Вiдповiдно, порiвняльна iнформацiя, представлена за 2018 рiк, не була 

перерахована, тобто вона подається в тому виглядi, в якому вона була подана ранiше згiдно з 

МСБО 17 та вiдповiдними тлумаченнями. 

Крiм того, вимоги МСФЗ щодо розкриття iнформацiї, як правило, не застосовувалися до 

порiвняльної iнформацiї.  

При переходi на МСФЗ 16 Банк визнав додатковi активи у формi права користування  i 

додатковi зобов'язання по орендi, вiдобразивши цю рiзницю в складi нерозподiленого прибутку. 

Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. 

Фiнансовий iнструмент - будь-який контракт, який одночасно приводить до виникнення 

(збiльшення) фiнансового активу однiєї сторони i фiнансового зобов'язання або iнструменту 

власного капiталу з iншої.  

Банк визнає фiнансовий актив чи зобов'язання в бухгалтерському облiку в тому випадку, коли 

Банк являється стороною контракту.  

При первiсному визнаннi фiнансовий актив класифiкується як оцiнюваний або за 

амортизованою вартiстю, або за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд, або за 

справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Класифiкацiя фiнансових активiв пiсля первiсного визнання не змiнюється, крiм  випадкiв, коли 

в перiодi, наступному за тим, як Банк змiнює свою бiзнес-модель з управлiння фiнансовими 

активами. Банк може рекласифiкувати фiнансовi активи тiльки в тому випадку, якщо вiн змiнив 

бiзнес-модель, яка використовується для управлiння цими фiнансовими активами. Очiкується, 

що такi змiни будуть вiдбуватися вкрай рiдко. Подiбнi змiни визначаються  вищим керiвництвом 

Банку як наслiдок зовнiшнiх або внутрiшнiх змiн i повиннi бути значними для дiяльностi Банку i 

очевидними для зовнiшнiх сторiн. Вiдповiдно, змiна мети бiзнес-моделi Банку може вiдбуватися 

тодi i тiльки тодi, коли Банк почне або припинить здiйснювати ту чи iншу дiяльнiсть, значну по 

вiдношенню до її операцiй; наприклад, коли мало мiсце придбання, вибуття або припинення 

Банком певного напряму бiзнесу. 

Класифiкацiя фiнансових зобов'язань пiсля первiсного визнання не пiдлягає змiнi. 

 

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу 

яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги 



виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму 

виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку 

експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, 

виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту 

та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо 

зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; 

про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх 

доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі 

виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, 

нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про 

особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість 

постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 

відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у 

декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше 

відсотків від загальної суми доходів за звітний рік  

У рамках прiоритетних напрямкiв у сферi корпоративного бiзнесу були здiйсненi такi заходи: 

-Посилював команду корпоративного бiзнесу за для бiльш широкого покриття потреб 

потенцiйних клiєнтiв. 

-здiйснював бiльш активне кредитування юридичних осiб, зосереджуючись на клiєнтах, що 

мають стабiльний фiнансовий стан та високу репутацiю на ринку,  

-активiзував спiвробiтництво з мультинацiональними компанiями та iталiйськими клiєнтами за 

пiдтримки материнської компанiї, 

-почав вiдновлювати спiвпрацю у царинi iнвестицiйного кредитування, вiдчувши пiдвищений 

попит на такi продукти,  

-впровадив та активно залучав клiєнтiв на фiнансування за допомогою документарних продуктiв 

(акредитиви та гарантiї), Банк бачить значний потенцiал такого виду роботи з клiєнтами i у 

майбутньому. 

 

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство 

планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською 

діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх 

вартість і спосіб фінансування  

Бюджетом капiтальних iнвестицiй передбачено:  

-оновлення лiцензiй, доопрацювання i розширення функцiоналу iснуючого та впровадження 

нового програмного забезпечення IT, IT безпеки та AML; 

-модернiзацiя iснуючих та впровадження нових бiзнес-проектiв, в тому числi: мобiльного 

додатку,  овердрафту для юридичних осiб, cash-pooling, продукт МТ 101, iнтернет-банкiнгу для 

фiзичних та юридичних осiб, доопрацювання колл-центру, веб-сайту,  i т.д.; 

-впровадження та автоматизацiя обов'язкової управлiнської звiтностi  як для материнської 

компанiї, так i для НБУ; 

-оновлення i модернiзацiя основних засобiв, замiна застарiлого та зiпсованого обладнання 

(комп'ютерної технiки та засобiв телекомунiкацiйної мережi, кондицiонери, засобiв безпеки, 

тощо). 

 

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини 

емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб 

утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати 

екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани 

капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та 

причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу 

фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання 



виробничих потужностей після її завершення 

Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Банк утримує з метою використання їх у процесi 

своєї дiяльностi, надання послуг, здаваннi в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення 

адмiнiстративних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких 

бiльше одного року.  

Основнi засоби первiсно визнаються за фактичною собiвартiстю, яка складається з фактичних 

витрат на придбання i приведення їх у стан, придатний до використання.  

Пiсля первiсного визнання об'єктiв основних засобiв, як активiв, крiм об'єктiв нерухомостi 

Банку, їх подальший облiк здiйснюється за методом первiсної вартостi.  

Переоцiнка об'єктiв, подальший облiк яких здiйснюється за первiсною вартiстю не здiйснюється.  

Облiк об'єктiв нерухомостi Банку здiйснюється за методом переоцiненої вартостi. Переоцiнку 

об'єкту нерухомостi Банку, який утримується на балансi за переоцiненою вартiстю, Банк 

здiйснює якщо залишкова вартiсть цього об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої 

вартостi на дату балансу. У разi переоцiнки об'єкта нерухомостi Банку на ту саму дату 

здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв нерухомостi Банку.  

Для визначення справедливої вартостi об'єктiв нерухомостi на дату балансу Банком проводиться 

незалежна експертна оцiнка. Незалежна оцiнка власного нерухомого майна обов'язково 

проводиться незалежним оцiнювачем за станом на кiнець звiтного року.  

Переоцiнка групи основних засобiв, об'єкти якої були переоцiненi в попереднiх перiодах, надалi 

проводиться з такою регулярнiстю, щоб їх залишкова вартiсть на дату балансу суттєво не 

вiдрiзнялась вiд справедливої вартостi.  

Станом на 31 грудня 2019 року оцiнка  нерухомостi проводилась незалежним оцiнювачем  

Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКСПАНДIА". На момент проведення оцiнки, 

оцiнювач Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю "ЕКСПАНДIА"  мав вiдповiдну 

сертифiкацiю згiдно чинного законодавства України та попереднiй досвiд проведення оцiнок 

аналогiчного майна. 

Справедлива вартiсть об'єктiв оцiнки визначена на базi, яка вiдповiдає ринковiй вартостi, без 

урахування податку на додану вартiсть. В процесi розрахунку ринкової вартостi об'єктiв оцiнки 

застосовувався порiвняльний пiдхiд (метод коригування вартостi подiбного майна) та дохiдний 

пiдхiд. 

Збiльшення вартостi будiвель в результатi переоцiнки визнається безпосередньо в iншому 

сукупному доходi, за винятком тих випадкiв, коли воно сторнує зменшення вартостi в результатi 

попередньої переоцiнки, визнане у прибутку або збитку. Зменшення вартостi будiвель в 

результатi переоцiнки визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадкiв, коли воно 

сторнує збiльшення вартостi в результатi попередньої переоцiнки, визнане безпосередньо в 

iншому сукупному доходi.  

При визнаннi результатiв переоцiнки накопичена амортизацiя вираховується з первiсної 

(переоцiненої) вартостi об'єкта основних засобiв, а отримана на нетто-основi балансова вартiсть 

переоцiнюється до його справедливої вартостi. За цим методом переоцiнена вартiсть об'єкта 

дорiвнює його справедливiй вартостi, а накопичена амортизацiя дорiвнює нулю.  

Облiк витрат, пов'язаних iз полiпшенням основних засобiв здiйснюється за рахунками облiку 

капiтальних iнвестицiй. 

 

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або 

економічних обмежень 

Дiяльнiсть в умовах стриманого макроекономiчного сценарiю на фонi замороження конфлiкту 

на Сходi України, економiчних та полiтичних умов, стримана реалiзацiя системно-важливих для 

банкiвської системи реформ, в тому числi судової реформи та захисту прав кредиторiв, що не 

дозволяють Банку повноцiнно реалiзувати свою стратегiю розвитку i чинять негативний вплив 

на фiнансовi результати. 

 



Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого 

капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками 

фахівців емітента 

Акцiонери Банку достатню увагу придiляють збiльшенню капiталу, а саме збiльшенню 

статутного капiталу як основної складової ланки капiталу.  

Капiтал Банку формується з метою:  

-високорентабельного використання власних коштiв;  

-покриття усiх можливих видiв ризикiв, якi приймає на себе Банк;  

-оптимiзацiї структури активiв i пасивiв за строками залучення i розмiщення коштiв. 

Станом за 31 грудня 2019 року вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України (далi - НБУ) 

банки повиннi утримувати норматив достатностi капiталу на рiвнi 10% та норматив достатностi 

основного капiталу на рiвнi 7%  по вiдношенню до активiв, зважених з урахуванням ризику, 

розрахованi вiдповiдно до постанов НБУ. 

Станом за 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 року Банк дотримувався нормативу 

адекватностi регулятивного капiталу (Н2) з показником 73,01% (31 грудня 2018 року: 96,06%) та 

нормативу достатностi основного капiталу (Н3) з показником 69,68% % (31 грудня 2018 року: 

91,68%). 

Отже, станом за 31.12.2019 Банк має достатньо високий рiвень показникiв адекватностi 

регулятивного капiталу та лiквiдностi.  

В умовах нестабiльної економiчної та полiтичної ситуацiї в країнi, що в свою чергу призвело до 

стагнацiї економiки, Банк обрав консервативний пiдхiд до управлiння ризиками, що 

обумовлювався утримуванням значного обсяг вiльних коштiв для задоволення вимог клiєнтiв та 

мiнiмiзацiї ризику лiквiдностi. 

Тому, з метою дотримання показникiв лiквiдностi на належному рiвнi та забезпечення 

фiнансування своєї дiяльностi, банк постiйно працює у напрямку:  

- залучення депозитiв та поточних рахункiв вiд населення та юридичних осiб, як в нацiональнiй, 

так i в iноземнiй валютах, за рахунок запуску нових продуктiв, своєчасному перегляду 

вiдсоткових ставок з урахуванням ринку тощо; 

- збiльшення кiлькостi утримувачiв карток мiжнародних платiжних систем за рахунок введення 

нових конкурентоспроможних продуктiв; 

- розробка та впровадження нових банкiвських продуктiв з метою диверсифiкацiї джерел 

фiнансування дiяльностi банку. 

 

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного 

періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів 

Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду не 

зазначається, у зв'язку з їх вiдсутнiстю.  

 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення 

виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які 

можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) 

В наступному роцi Банк планує: 

-розвиток корпоративного та роздрiбного сегментiв, за рахунок запуску/вдосконалення 

продуктiв, в тому числi кредитних з високим контролем рiвня кредитного ризику та 

прибутковiстю; 

-збiльшення коштiв клiєнтiв, як в корпоративному i роздрiбному сегментах, так i за рахунок 

наднацiональних фондiв; 

-подальше покращення/пiдвищення ефективностi мережi та концентрацiя на роботi iз 

заможними клiєнтами та клiєнтами з середнього класу, якi є цiльовими клiєнтами для Банку. 

Разом з тим, Банк буде продовжувати працювати у напрямку пiдвищення своєї конкурентної 

позицiї на ринку банкiвських послуг, за рахунок покращення якостi обслуговування клiєнтiв, 



вдосконалення та приведення своїх продуктiв у вiдповiднiсть до ринкових та клiєнтських 

потреб, збiльшення комiсiйних доходiв за рахунок розширення продуктової ланки, оптимiзацiї 

витрат та полiпшення фiнансового результату. 

 

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження 

та розробку за звітний рік 

Банк в своїй дiяльностi не проводить дослiджень та не виконує розробок. 

 

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та 

результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та 

аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в 

довільній формі 

Вся необхiдна iнформацiя була зазначена та розкрита Банком вище. 

 

 

IV. Інформація про органи управління 
Орган 

управління 
Структура Персональний склад 

Загальнi Збори 

акцiонерiв Банку 

Власником Банку є один акцiонер - 

Iнтеза Санпаоло С.п.А.  

Власником Банку є один акцiонер - 

Iнтеза Санпаоло С.п.А.  

Наглядова Рада 

Банку 

Наглядова Рада Банку обирається 

Загальними Зборами акцiонерiв з числа 

акцiонерiв Банку, їх представникiв та 

незалежних членiв (незалежних 

директорiв). 

Станом на 31.12.2019 року склад 

Наглядової Ради Банку наступний: 

- Ецiо Салваi - Голова Наглядової Ради 

Банку 

- Коррадо Казалiно - Заступник Голови 

Наглядової Ради Банку, незалежний 

директор. 

- Серджiо Нiкола - член Наглядової 

Ради Банку, незалежний директор. 

- Фабрiцiо Маллен - член Наглядової 

Ради Банку, незалежний директор. 

- Андреа Фаццоларi - член Наглядової 

Ради Банку. 

- Лоренцо Фоссi - член Наглядової Ради 

Банку. 

- Емануелє Коллiнi - член Наглядової 

Ради Банку. 

Правлiння Банку Правлiння Банку обирається 

Наглядовою Радою Банку i складається 

з Голови Правлiння, заступникiв 

Голови Правлiння (в тому числi 

Першого заступника та/або Другого 

заступника Голови у разi їх 

призначення Наглядовою Радою Банку) 

та членiв Правлiння, у т.ч. 

вiдповiдального за проведення 

фiнансового монiторингу працiвника 

Банку, кандидатура якого погоджена з 

Нацiональним банком України. 

Внутрiшня структура Правлiння, 

кiлькiсть заступникiв Голови 

Правлiння, об'єм їх повноважень 

визначаються Положенням про 

Станом на 31.12.2019 року склад 

Правлiння Банку наступний: 

- Джанлука Коррiас - Голова Правлiння 

АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

- Бабаєв Семен Завлуєвич - Заступник 

Голови Правлiння Банку, керiвник 

головного управлiння роздрiбного 

бiзнесу. 

- Лупо Франческо- член Правлiння 

Банку, керiвник головного управлiння 

корпоративного бiзнесу. 

- Кожель Марко - член Правлiння 

Банку, керiвник головного кредитного 

управлiння. 

- Джузеппе Капрiолi Дарiо- член 

Правлiння Банку, керiвник головного 



Правлiння. 

 

фiнансового управлiння. 

 

Ревiзiйна комiсiя Члени Ревiзiйної комiсiї обираються 

Загальними Зборами акцiонерiв з числа 

акцiонерiв Банку чи їх представникiв на 

строк, визначений Загальними Зборами 

акцiонерiв. Ревiзiйна комiсiя пiдзвiтна 

Загальним Зборам акцiонерiв та 

Наглядовiй Радi. 

Станом на 31.12.2019 року склад 

Ревiзiйної комiсiї Банку наступний: 

Стефано Брускi - Голова Ревiзiйної 

комiсiї; 

Альберто Валлоккiа - Член Ревiзiйної 

комiсiї; 

Мауро Бенцi - Член Ревiзiйної комiсiї; 

Джанкарло Мiранда - Член Ревiзiйної 

комiсiї; 

Сантiно Назеллi - Член Ревiзiйної 

комiсiї. 

 



V. Інформація про посадових осіб емітента 

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові 

Рік 

народ

ження 

Освіта 

Стаж 

роботи 

(років) 

Найменування 

підприємства, 

ідентифікаційний код 

юридичної особи та посада, 

яку займав 

Дата набуття 

повноважень 

та термін, на 

який обрано 

(призначено) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Голова Правлiння АТ 

"ПРАВЕКС БАНК" 

Кириченко Тарас 

Олексiйович 
1975 Вища 26 

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 

14360920, Директор 

Головного управлiння бiзнесу 

15.05.2013, 

Рiшенням 

Наглядової 

Ради 

припинено 

повноваженн

я Голови 

Правлiння 

30.09.2019 

року. 

Опис: 
Працював у Банку з 27.09.2010 року по 30.09.2019 року. Обiймав посаду Голови Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" у перiод з 15.05.2013 року по 

30.09.2019 року. Рiшенням Наглядової Ради вiд 12.09.2019 року №12_19.1 припинено дiю Трудового договору та повноваження Голови Правлiння 

30.09.2019 року.  Наказ з особового складу (про звiльнення) вiд 27.09.2019 року № 1539-к. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав. 

2 

Перший Заступник 

Голови Правлiння 

Банку з 06.12.2018 року 

по 12.12.2019 року. 

Коррiас Джанлука 1960 Вища 29 

Iнтеза Санпаоло, м. Москва 

Росiя, 00799960158, 

Генеральний директор i 

Голова Правлiння 

06.12.2018, 

12.12.2019 

Опис: 
Обiймає посаду Першого заступника Голови Правлiння Банку з 06.12.2018 року по 12.12.2019 року.Повноваження та обов'язки Члена Правлiння 

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

Призначений на посаду Голови Правлiння Банку вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради вiд 12.09.2019 року №12_19.1, наказ з особового складу № 

1960-к вiд 13.12.2019 року. Трудовий договiр з п. Коррiасом укладено на термiн до 31.12.2022 року з можливiстю його подовження. 

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

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

3 

Керiвник головного 

кредитного управлiння. 

Член Правлiння АТ 

"ПРАВЕКС БАНК" 

Кожель Марко 1982 Повна вища 14 

Iнтеза Санпаоло С.п.А., 

Мiлан, Iталiя, 00799960158, 

Начальник регiонального 

вiддiлу управлiння 

кредитами. 

03.10.2016, 

Трудовий 

договiр з п. 

Кожелем 

укладено на 



термiн до 

31.12.2020 з 

можливiстю 

подовження. 

Опис: 
Працює у банку з 03.10.2016 року. Був призначений на посаду керiвника головного управлiння ризик-менеджменту 03.10.2016 року, вiдповiдно до 

Рiшення Спостережної Ради Банку вiд 01.08.2016 року № 10_16.21, наказ з особового складу вiд 30.09.2016 року №3151-к. Переведений на посаду 

Керiвника головного кредитного управлiння на пiдставi рiшення наглядової Ради Банку вiд 26.03 2019 року № 4_19.6, наказ з особового складу вiд 

19.03.2019 року № 701-к.  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.  

4 

Керiвник головного 

фiнансового 

управлiння. Член 

Правлiння АТ 

"ПРАВЕКС БАНК" 

Капрiолi Джузеппе Дарiо 1966 Повна вища 27 

"Iндивiдуальна компанiя 

"КАПРIОЛI ДЖУЗЕППЕ 

ДАРIО", Iталiйська 

Республiка, н/д, директор 

01.12.2016, 

Трудовий 

договiр з п. 

Капрiолi 

укладено на 

термiн до 

31.12.2020 з 

можливiстю 

подовження. 

Опис: 
Працює у Банку з 01.12.2016 року. Призначений на посаду керiвника головного фiнансового управлiння вiдповiдно до Рiшення Спостережної Ради 

Банку вiд 26.10.2016 року № 12_16.16, наказ з особового складу вiд 30.11.2016 року № 3910-к. 

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. 

 

5 

Керiвник головного 

управлiння 

корпоративного 

бiзнесу. Член 

Правлiння АТ 

"ПРАВЕКС БАНК" 

Лупо Франческо 1964 Вища 30 

Банка Iнтеза Београд, 

Сербська Республiка, 

14360920, керiвник вiддiлу 

корпоративного та малого, та 

середнього бiзнесу, член 

Виконавчої Ради 

03.09.2018, 

Трудовий 

договiр з п. 

Лупо 

укладено на 

термiн до 

31.12.2020 з 

можливiстю 

подовження. 

Опис: 
Працює у Банку з 03.09.2018 року. Призначений на посаду керiвника головного управлiння корпоративного бiзнесу вiдповiдно до Рiшення 

Спостережної Ради Банку вiд 31.07.2018 року № 12_18.24, наказ з особового складу вiд 16.10.2018 року № 1888-к. 



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. 

 

6 

Член Правлiння АТ 

"ПРАВЕКС БАНК" 
Ткалiч Iгор Олександрович 1962 Вища 40 

ВАТ "Ощадбанк", 00032129, 

Начальник управлiння 

фiнансового монiторингу  

02.04.2010, 

припинено 

дiю 

Трудового 

договору та 

повноваженн

я члена 

Правлiння 

29.11.2019 

року 

Опис: 
Директор департаменту iз запобiгання легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, i внутрiшньої безпеки. Член Правлiння АТ 

"ПРАВЕКС БАНК". 

Працював у Банку з 02.04.2010 року. Рiшенням Наглядової Ради вiд 27.11.2019 року № 16_19.10 припинено дiю Трудового договору та 

повноваження члена Правлiння 29.11.2019 року.  Звiльнений iз займаної посади вiдповiдно до Угоди сторiн про припинення трудових вiдносин 

29.11.2019 року, наказ з особового складу № 1861-3к вiд 27.11.2019 року. 

Повноваження та обов'язки Члена Правлiння визначалися Статутом та Положенням про Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК".  

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

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мав. 

7 

Керiвник головного 

управлiння роздрiбного 

бiзнесу, заступник 

Голови Правлiння 

Бабаєв Семен Завлуєвич 1981 Вища 16 

АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

14360920, директор 

департаменту роздрiбного 

бiзнесу головного управлiння 

бiзнесу  

13.01.2003, 

Трудовий 

договiр, 

укладений з 

п. Бабаєвим 

С.З., є 

безтроковим. 

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.  
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Головний бухгалтер-

директор департаменту 

бухгалтерського облiку 

головного фiнансового 

Науменко Ольга 

Володимирiвна 
1979 Вища 18 

Акцiонерне Товариство "ОТП 

БАНК", 21685166, Заступник 

головного бухгалтера 

департаменту 

01.08.2018, 

09.08.2019 



управлiння бухгалтерського облiку та 

звiтностi 

Опис: 
Науменко О.В. працювала в АТ "ПРАВЕКС БАНК" у перiод з 18.06.2018 року по 09.08.2019 року. 18.06. 2018 року була прийнята на посаду 

радника головного бухгалтера. З 01.08.2018 року по 09.08.2019 року займала посаду головного бухгалтера - директора департаменту 

бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння, за вiдповiдним погодженням Нацiонального банку України.  

Дата звiльнення з роботи п. Науменко О.В. та останнiй день роботи - 09.08.2019 року. Звiльнення вiдбулося на пiдставi рiшення Наглядової Ради 

Банку № 1019.19 вiд 30.07.2019 року та наказу з особового складу № 1260-к вiд 31.07.2019 року. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.  
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Во Головн. бухгалтера-

директора 

департаменту 

бухгалтерського облiку 

головного фiнансового 

управлiння 

Юрченко Ганна 

Валентинiвна 
1965 Вища 34 

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 

14360920, заступник 

Головного бухгалтера - 

начальник вiддiлу 

мiжбанкiвських операцiй 

головного фiнансового 

управлiння. 

12.08.2019, 

Трудовий 

договiр, 

укладений з 

п. Юрченко 

Г.В., є 

безстроковим

. 

Опис: 
Юрченко Г.В. працює в АТ "ПРАВЕКС БАНК" з 08.12.1993 року, була прийнята на посаду головного економiста вiддiлу податкового облiку 

департаменту бухгалтерського облiку головного фiнансового управлiння. З 11.05.2005 року призначена на посаду заступника Головного бухгалтера 

за вiдповiдним погодженням Нацiонального банку України. З 05.05.2010 року переведена на посаду заступника Головного бухгалтера - начальника 

вiддiлу внутрiшньобанкiвських операцiй.  

З 12.08.2019 року на п. Юрченко Г.В. покладено виконання обов'язкiв Головного бухгалтера - директора департаменту бухгалтерського облiку, 

вiдповiдно до Рiшення Наглядової Ради банку.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мала.  

 

 

10 

Голова Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Салваi Ецiо 1952 Повна вища 47 

ПАТКБ "ПРАВЕКС-БАНК", 

Начальник спецiальної 

координацiйної служби 

вiддiлу Спостережної Ради 

26.04.2018, 

обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

Опис: 
Повноваження та обов'язки Голови Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про 



Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Головою Наглядової Ради. Є представником акцiонерiв. Часткою у статутному 

капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019. 

Стаж керiвної роботи - 27 рокiв. 

Обiймає посади: Голова Наглядової Ради CIB Bank (Угорщина). 

Протягом своєї дiяльностi  Ецiо Салваi обiймав наступнi посади: Голова Наглядової Ради VUB Banka (Словаччина), Голова Правлiння Banka Koper 

- Копер (Словенiя); Генеральний керуючий i член Ради Директорiв, Голова Правлiння Intesa Sanpaolo Romania S.A. (Румунiя); Член Ради 

Директорiв Intesa Sanpaolo Лiзинг Румунiя IFN S.A. (Румунiя); Начальник спецiальної координацiйної служби вiддiлу Спостережної Ради  ПАТКБ 

"ПРАВЕКС-БАНК" (Україна). 
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Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК", 

Заступник Голови 

Наглядової Ради АТ 

"ПРАВЕКС БАНК" 

Казалiно Коррадо 1954 Bища 40 

Банк УБАЄ С.п.А. (Banca 

UBAE  S.p.A., Iталiя), н/д, 

надзвичайний Комiсар  

26.04.2018, 

обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

Опис: 
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради, Заступника Голови Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та 

Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС БАНК", Договором, укладеним з Заступником Голови Наглядової Ради.. Є незалежним 

директором. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019. 

Стаж керiвної роботи -  24 роки Протягом своєї дiяльностi пан Коррадо Казалiно обiймав наступнi посади:  Надзвичайний комiсар в Banca Ubae 

S.p.A. (Iталiя), керiвник європейського напряму та середземноморського регiону  корпоративного та iнвестицiйного управлiння Intesa Sanpaolo 

S.p.A. (Iталiя),Член Ради Директорiв Societe Europeenne de Banque (Люксембург), Заступник Голови Ради Директорiв Banca Intesa (Францiя, 

Париж), та Заступник Голови Ради Директорiв Intesa Sanpaolo Bank Plc (Iрландiя, Дублiн). 
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Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

(незалежний член) 

Серджiо Нiкола 1967 Bища 23 

ТОВ "ЛєА Консалтiнг" (LeA 

Consulting LLC, Україна), н/д, 

Генеральний директор 

26.04.2018, 

обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

Опис: 



Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС 

БАНК", Договором з Членом Наглядової Ради. Є незалежним директором.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. 

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019. 

Стаж керiвної роботи -  23 роки. На даний час Серджiо Нiкола обiймає наступнi посади: ТОВ "Gorkogo real estate", Україна, 36203429, м. Київ; 

директор ТОВ "Lea Consulting", 35138857,  Україна, м. Київ; Заступник директора ТОВ "Vipiemme East", 40826212, Україна, м.Київ; директор ТОВ 

"R&S", 39610829, Україна, м. Київ; директор компанiї "ICS International", 37734441, Україна, м. Київ; директор ТОВ "Vipiemme Solar", 38813068, 

Україна, м. Київ. 

В процесi своєї професiйної дiяльностi Серджiо Нiкола  займав наступнi посади:  менеджер проектiв компанiї ТОВ Archimedes Consulting Group 

(Iталiя), державний службовець мiжнародного центру Торгово-промислової палати м. П'ємонт (Iталiя). 
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Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

(незалежний член) 

Васильєва Надiя Борисiвна 1976 Bища 22 

Майкрософт Блек Сi Хаб 

(Microsoft Black Sea Hub), 

н/д, генеральний менеджер  

26.04.2018, 

повноваженн

я припинено 

13.09.2019 за 

її власним 

бажанням на 

пiдставi 

письмового 

повiдомлення 

Банку 

Опис: 
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС 

БАНК", Договором, укладеним з членом Наглядової Ради. Є незалежним директором Емiтента. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019. 

Стаж керiвної роботи -  22 роки. Протягом своєї дiяльностi  Васильєва Надiя Борисiвна обiймала наступнi посади:  Генеральний директор Microsoft 

Україна, Україна; директор вiддiлу бiзнесу сегменту корпоративного ринку  в органiзацiйнiй матрицi  компанiї Kyivstar GSM, Україна. 
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Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Фаццоларi Андреа 1974 Bища 20 

Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa 

Sanpaolo S.p.A), Iталiя, 

Директор Пiддерпартаменту 

систем управлiння 

управлiння мiжнародних 

дочiрнiх банкiв, Iнтеза 

Санпаоло С.п.А. (Intesa 

Sanpaolo S.p.A), Iталiя 

28.07.2018, 

обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 



Опис: 
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС 

БАНК", Договором, укладеним з членом Наглядової Ради. Є представником акцiонера Емiтента.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи -  13 рокiв. 

На даний час обiймає посади: Керiвник департаменту систем управлiння та стратегiчних iнiцiатив головного управлiння мiжнародних банкiв Iнтеза 

Санпаоло С.п.А., Iталiя. Є Членом Наглядової Ради Intesa Sanpaolo Bank BIH, Сараєво, Боснiя та Герцеговина. 

В процесi його професiйної дiяльностi Андреа Фаццоларi  займав наступнi посади:  член Ради директорiв Intesa Sanpaolo Bank Albania. Начальник 

вiддiлу органiзацiї та управлiння проектами управлiння роздрiбного бiзнесу та малих i середнiх пiдприємств Intesa Sanpaolo S.p.A., м. Мiлан, Iталiя. 
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Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Фоссi Лоренцо 1975 Bища 20 

Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa 

Sanpaolo S.p.A), Iталiя, 

Начальник вiддiлу 

фiнансового монiторингу 

мiжнародних дочiрнiх банкiв  

-  департаменту планування i 

контролю  - управлiння 

мiжнародних дочiрнiх банкiв  

28.07.2018, 

обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

Опис: 
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС 

БАНК", Договором, укладеним з Членом Наглядової Ради.. Є представником акцiонера Емiтента.Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи -  11 рокiв. 

Обiймає посаду: Старший директор, Керiвник вiддiлу планування та контролю, управляючий директор Департаменту планування та контролю 

головного управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Iталiя. В процесi своєї професiйної дiяльностi 

Лоренцо Фоссi займав такi посади: начальник вiддiлу роботи з Tableau de Bord та управлiння сховищами даних - департаменту планування i 

контролю  - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв - Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя. Начальник вiддiлу бюджету капiталу та проектiв - департамент 

планування та контролю i корпоративного розвитку - управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв, Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя. 
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Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Емануелє Коллiнi 1958 Вища 33 

Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa 

Sanpaolo S.p.A.), 

00799960158, Старший 

керiвник з кредитного 

андерайтингу по 

мiжнародним дочiрнiм 

банкам (частина пiдроздiлу 

кредитування Групи) 

15.03.2019, 

обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

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. 



Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС 

БАНК", Договором, укладеним з Членом Наглядової Ради. Є представником акцiонера. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи -  17 рокiв. Обiймає посаду: - Старший керiвник з кредитного андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина 

пiдроздiлу кредитування Групи), Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.). В процесi своєї професiйної дiяльностi Емануелє Коллiнi займав 

такi посади: - Старший керiвник з кредитного андерайтингу по мiжнародним дочiрнiм банкам (частина пiдроздiлу кредитування Групи), Iнтеза 

Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Банк Iнтеза Росiя - Член Правлiння та керiвник пiдроздiлу управлiння ризиками, Iнтеза Санпаоло С.п.А. 

керiвник корпоративного iнвестицiйного банкiнгу, кредитний пiдроздiл мiжнародних дочiрнiх банкiв та фiнансових iнституцiй (сфера керiвника 

головного кредитного управлiння),  керiвник пiдроздiлу з управлiння мiжнародним кредитним ризиком (сфера керiвника головного кредитного 

управлiння), Iнтеза Санпаоло С.п.А. . 
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Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

(незалежний) 

Маллен Фабрiцiо 1956 Bища 43 

АТ "ПРАВЕКС БАНК", Член 

Наглядової Ради 

(незалежний)  

27.09.2019, 

обрано на 

строк до 

рiчних 

загальних 

Зборiв 

акцiонерiв 

2021 року 

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. 

Повноваження та обов'язки члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС 

БАНК", договором укладеним з членом Наглядової Ради. Є незалежним директором. 

Винагорода виплачується згiдно умов, визначених рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналунадана у таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019. 

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 16 рокiв. 

Протягом своєї дiяльностi Фабрiцiо Маллен обiймав наступнi посади: Голова Кредитного секретарiату Кредитного управлiння Iнтеза Санпаоло 

С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), секретар Кредитного комiтету Групи; Член Наглядової Ради (незалежний ) АТ "ПРАВЕКС БАНК". 

18 
Член Наглядової Ради 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Гвiдо Оттоленгi 1966 Bища 27 

БIАТ - Арабський 

Мiжнародний Банк Тунiсу, 

Тунiс/BIAT Banque I, н/д, 

Член Ради директорiв 

10.08.2018, 

повноваж. 

припинено 

02.02.2019за 

його власним 

бажанням на 

пiдставi 

повiдомл.про 

це Банку 



18.01.2019 

Опис: 
Повноваження та обов'язки Члена Наглядової Ради визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Наглядову Раду АТ "ПРАВЕКС 

БАНК", Договором, укладеним з Членом Наглядової Ради. Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини не має. 

Винагорода виплачується згiдно з умовами, визначеними рiшенням акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК". Iнформацiя про виплати провiдному 

управлiнському персоналу надана в таблицi 37.9 Примiтки 37 "Операцiї з пов'язаними сторонами" до фiнансової звiтностi Банку за рiк, що 

завершився 31.12.2019. 

Стаж керiвної роботи -  22 роки. Протягом своєї дiяльностi Гвiдо Оттоленгi обiймав наступнi посади: генеральний керуючий компанiї La Petrolifera 

Italo Rumena S.p.A., Iталiя; Голова Правлiння Confindustria Logistic Technical Group, член Ради директорiв компанiї Euromobiliare Asset Management 

SGR, член ради директорiв PIR FINANZIARIA SPA, м.Болонья, Iталiя; член Ради Директорiв компанiї Docks Cereali S.p.A., м. Равенна, Iталiя; член 

Ради директорiв компанiї Petra S.p.A., м. Равенна, Iталiя; член Ради директорiв компанiї Superba SRL, м. Генуя, Iталiя; член Ради директорiв 

компанiї PIR Petroli SRL, м.Болонья, Iталiя; керуючий директор компанiї La Petrolifera Italo Albanese, м.Валона, Албанiя; член Ради директорiв 

компанiї SSTC - Societe de Stockage et de Transport de arburant, Тунiс; член Ради директорiв Estrosa S.p.A., м.Болонья, Iталiя; член Ради директорiв of 

Casa di Riposo Lyda Borelli, Iталiя; член Ради директорiв Unione Petrolifera, член Ради директорiв Sapir Ravenna, Iталiя.Голова Правлiння Fidindustria 

Bolognia (Iталiя), Голова Правлiння Confindustria Ravenna  (Iталiя), президент компанiї Finindustria Emilia-Romagna, Iталiя; Президент компанiї 

Confindustria Ravenna, Iталiя, Член Ради директорiв ALS Srl, Iталiя. 
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Голова Ревiзiйної 

комiсiї АТ "ПРАВЕКС 

БАНК" 

Стефано Брускi 1971 Вища 22 

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 

16.05.2019, 

повноваженн

я 

припиняютьс

я з дати 

створення 

комiтетiв 

Наглядової 

Ради Банку та 

введенням їх 

в дiю 

Опис: 
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ 

"ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Головою Ревiзiйної Комiсiї. 

Обiймає посаду керiвника пiдроздiлу з управлiння iноземних банкiв (аудит мiжнародної дiяльностi), Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), 

Турiн, Iталiя. 

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Винагороду не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  Стаж 

керiвної роботи - 14 рокiв. 

В процесi своєї професiйної дiяльностi Стефано Брускi займав такi посади: керiвник з аудиту по банках в країнах Центральної та Схiдної Європи, 

СНД, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Турiн, Iталiя; старший аудитор, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa Sanpaolo S.p.A.), Турiн, Iталiя. 

20 
Член Ревiзiйної Комiсiї 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Валлоккiа Альберто 1960 Вища 36 

Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa 

Sanpaolo S.p.A.), Турiн, 

12.03.2016, 

обрано на три 



Iталiя, 00799960158, керiвник 

департаменту роботи з 

акцiями головного офiсу - 

вiддiл управлiння володiння 

акцiями  

роки, 

повноваженн

я та обов'язки 

припинено 

12.03.2019 

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 та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ 

"ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. 

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Винагороду не отримував.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Обiймає посаду керiвника департаменту роботи з акцiями головного офiсу - вiддiл управлiння володiння акцiями, Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa 

Sanpaolo S.p.A.), Турiн, Iталiя. 

В процесi своєї професiйної дiяльностi Альберто Валлоккiя займав наступнi посади: член Ради директорiв компанiй спецiального призначення 

(SPVs): Берiка 10 RMBS srl (Berica 10 RMBS srl), Вiченца, Iталiя, Берiка ABS 2 srl (Berica ABS 2 srl), Вiченца, Iталiя, Берiка ABS 3 srl (Berica ABS 3 

srl) Вiченца, Iталiя, Iнтеза Сек srl (Intesa Sec srl), Мiлан, Iталiя, Апулья Фiнанс 4 srl (Apulia Finance 4 srl), Конельяно, Iталiя; член Ревiзiйної комiсiї 

Банку Iнтеза, Росiя. 

21 

Член Ревiзiйної Комiсiї 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Бенцi Мауро 1963 Вища 37 

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 

01.08.2018, зi 

спливом 

строку 

повноважень 

12.03.2019 

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 та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ 

"ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. 

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Винагороду не отримував.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

На даний момент займає посаду: 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. 

В процесi своєї професiйної дiяльностi Мауро Бензi  займав посаду: спецiалiста по роботi з санкцiями та ембарго, вiддiлу внутрiшнього аудиту - 



комплаєнс , Intesa Sanpaolo S.p.A., Iталiя. 
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Член Ревiзiйної Комiсiї 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Мiранда Джанкарло 1957 Вища 34 

Банк Копер, пiзнiше Iнтеза 

Санпаоло Банк, Словенiя 

(Banka Koper, пiзнiше Intesa 

Sanpaolo Bank), н/д, Голова 

Правлiння Банка Копер, 

пiзнiше Iнтеза Санпаоло 

Банк, Словенiя 

01.08.2018, 

обрано на 

строк до 

12.03.2019,по

вноваження 

та обов'язки 

припиненi 

12.03.2019. 

Опис: 
Повноваження та обов'язки припиненi 12.03.2019. 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 та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ 

"ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. 

Обiймає посаду Керiвник кредитної програми управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза Санпаоло С.п.А. 

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Винагороду не отримував.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Керiвник Правлiння в Banca Intesa, Росiя. Заступник Президента Виконавчого комiтету, головний вiдповiдальний з операцiйних питань, Banca 

Intesa Beograd ad (Сербiя). 
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Член Ревiзiйної Комiсiї 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" 
Назеллi Сантiно 1969 Вища 29 

Iнтеза Санпаоло, Турiн (Intesa 

Sanpaolo Torino), 

00799960158, координатор 

групи вiддiлу 

адмiнiстративного та 

фiнансового управлiння, 

менеджер iз зв'язкiв 

01.08.2018, 

обрано на 

строк до 

12.03.2019,по

вноваження 

припинено 

12.03.2019. 

Опис: 
Повноваження припинено 12.03.2019, 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 та обов'язки Члена Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ 

"ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Членом Ревiзiйної Комiсiї. 

Обiймає посаду Менеджер iз зв'язкiв, координатор групи вiддiлу адмiнiстративного та фiнансового управлiння Iнтеза Санпаоло С.п.А, Турiн., член 

Ревiзiйних комiсiй банкiв Iнтеза Санпаоло Банк Румунiя, Алексбанк, Єгипет. 

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Винагороду не отримував.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Протягом своєї дiяльностi  Сантiно Назеллi  обiймав наступнi посади: Менеджер щодо регiону Америки Iталiйска корпоративна служба, iноземна 

мережа Iнтеза Санпаоло С.п.А. 
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Голова Ревiзiйної 

Комiсiї АТ "ПРАВЕКС 

БАНК" 

Чiкареллi Франческо 1969 Вища 22 

Iнтеза Санпаоло С.п.А. 

(Мiлан), Вiдповiдальний за 

фiнансовi види дiяльностi, 

департамент внутрiшнього 

аудиту Iнтеза Санпаоло 

С.п.А. (Мiлан) 

12.03.2016, 

обрано 

строком на 

три роки, 

повноваженн

я та обов'язки 

припинено 

12.03.2019 

Опис: 
Повноваження та обов'язки Голови Ревiзiйної Комiсiї визначенi Статутом АТ "ПРАВЕКС БАНК" та Положенням про Ревiзiйну Комiсiю АТ 

"ПРАВЕКС БАНК", iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку, та вiдповiдним Договором з Головою Ревiзiйної Комiсiї. 

Обiймає посаду начальника з питань мiжнародної дiяльностi департаменту внутрiшнього аудиту управлiння мiжнародних дочiрнiх банкiв Iнтеза 

Санпаоло С.п.А. 

Часткою у статутному капiталi Банку не володiє. Винагороду не отримував.  

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Стаж керiвної роботи - 8 рокiв. 

В процесi своєї професiйної дiяльностi Франческо Чiккареллi займав такi посади: старший менеджер в компанiї KPMG Advisory S.p.A., м. Мiлан, 

Iталiя. 

 



VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій 

(часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Ідентифікаційн

ий код 

юридичної 

особи 

засновника 

та/або учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa 

Sanpaolo S.p.A.) 
00799960158 

10121, Iталiя (Italy), Турiн 

(Torino), П'яцца Сан Карло, 156 

(Piazza San Carlo, 156) 

100 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 

Відсоток акцій 

(часток, паїв), які 

належать 

засновнику та/або 

учаснику (від 

загальної 

кількості) 

н/д 0 

Усього 100 

 

VII. Звіт керівництва (звіт про управління) 
 

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента 
За результатами дiяльностi у 2019 роцi Банк отримав збиток у розмiрi 121 502 тис . грн., що на 

12% менше нiж у 2018 роцi (137 327 тис. грн.). Не дивлячись на те, що Банк отримав збиток, 

показники його операцiйної маржi та витрат на резерви були кращими анiж у минулому роцi та 

повнiстю компенсували зростання адмiнiстративних витрат. 

Загальнi активи Банку у 2019 роцi порiвняно з 2018 роком зросли на 28%, та становлять 5 765 

млн. грн. Дане зростання було обумовлене зростанням обсягiв залученних коштiв як фiзичних, 

так i юридичних осiб. 

В частинi балансу Банк показав наступнi результати: 

- збiльшення кредитного портфелю клiєнтiв було забезпечене активiзацiєю кредитування 

роздрiбного сегменту за рахунок запуску нових продуктiв, а також кредитуванням юридичних 

осiб; 

- збiльшення об'єму депозитного портфелю клiєнтiв обумовлене необхiднiстью залучення 

ресурсiв для забезпечення розвитку кредитування; 

- зростання портфелю цiнних паперiв як джерела диверсифiкацiї ризикiв лiквiдностi. 

В цiлому за 2019 рiк результати дiяльностi Банку корелюються з цiлями керiвництва Банку i 

були досягнутi в звiтному роцi на рiвнi чистого фiнансового результату. 

В цiлому Банк пiдтримував i реалiзовував стратегiю по пiдтриманню достатньої лiквiдностi та 

нормативiв. 

Банк має намiр реалiзовувати погоджену стратегiю Банку в наступному роцi i в довгостроковiй 

перспективi. 

 

2. Інформація про розвиток емітента 
В рамках прiоритетних напрямкiв дiяльностi, Банк протягом 2019 року здiйснив такi заходи: 

- розмiщував вiльнi кошти у депозитнi сертифiкати НБУ та ОВДП МФУ з метою уникнення 

ризикiв лiквiдностi та одночасним забезпеченням безризикового процентного доходу; 

- здiйснював кредитування юридичних осiб, зосереджуючись на клiєнтах, що мають стабiльний 



фiнансовий стан та високу репутацiю на ринку; 

- вiдновив роздрiбне кредитування з жорстким контролем кредитного ризику шляхом: 

. запуску нового кредитного продукту - європейський персональний кредит; 

. запуску iпотечного кредитування; 

. продовження надання авто кредитiв. 

- приєднався до Програми сприяння торгiвлi з ЄБРР, що допоможе розширити спiвпрацю з 

мiжнародними банками, отримати доступ до нових мiжнародних ринкiв, збiльшити обсяги 

торговельного фiнансування; 

- проводив активну роботу в напрямку пiдвищення ефективностi роботи мережi вiддiлень; 

- проводив активну роботу щодо зменшення обсягiв прострочених кредитiв за рахунок 

проведення реструктуризацiї заборгованостi клiєнтiв; 

- проводив роботу в напрямку реалiзацiї/продажу заставного майна; 

- дотримання жорсткого контролю за операцiйними витратами та капiтальними iнвестицiями. 

В межах своєї стратегiї Банк чiтко визначив основну концепцiю розвитку банку, яка представляє 

собою визначення основних акцентiв, загальних цiлей та прiоритетiв, ключових напрямкiв у 

дiяльностi банку, зокрема: 

- розвиток корпоративного та роздрiбного кредитування з добре диверсифiкованим 

продуктовим портфелем; 

- зростання клiєнтських депозитiв, як в корпоративному, так i в роздрiбному сегментi, для 

забезпечення фiнансування зростання обсягiв кредитування, так i за рахунок наднацiональних 

фондiв для забезпечення фiнансування зростання обсягу кредитування; 

- покращення/пiдвищення ефективностi роздрiбної мережi для того, щоб мати бiльш ефективну 

структуру витрат, i в той же час, мати змогу сконцентруватися на роботi iз заможними клiєнтами 

та клiєнтами з середнього класу; 

- оптимiзацiя персоналу; 

- жорсткий контроль за адмiнiстративними витратами. 

 

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних 

паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового 

стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про: 
Зазначенi правочини не вчинялися Банком протягом звiтного перiоду. 

 

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі 

політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 

використовуються операції хеджування 
Банк здiйснює управлiння ризиками, спираючись на принципи безперервностi, передбачливостi i 

хеджування. Методи i системи управлiння ризиками, що використовуються Банком, постiйно 

модифiкуються, вiдображаючи змiни умов ринку та продуктiв. У вiдповiдностi до вимог ст.44 

Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" у Банку передбачена система управлiння 

ризиками, яка складається з постiйно дiючих комiтетiв: Кредитного Комiтету, Комiтету з 

управлiння кредитним ризиком, Комiтету з управлiння проблемними активами, Комiтету з 

управлiння активами та пасивами, Комiтет з управлiння операцiйним ризиком, Комiтет з 

координацiї внутрiшнього контролю та Комiтет з питань управлiння кризою. 

До окремих структурних пiдроздiлiв, що забезпечують ризик-менеджмент Банку, вiдноситься 

Департамент управлiння ризиками. 

Наглядова Рада Банку визначає загальну стратегiю управлiння ризиками, затверджує та 

здiйснює перегляд Концепцiї (Полiтики) управлiння ризиками, встановлює загальний рiвень 

толерантностi до ризикiв. Правлiння Банку несе вiдповiдальнiсть за всi ризики, прийнятi 

Банком, та делегує частину своїх функцiй постiйно дiючим профiльним Комiтетам. Управлiння 

Банком, в тому числi i управлiння ризиками, виконується Правлiнням Банку на принципах, 

затверджених Наглядовою Радою в рамках загальної стратегiї i Полiтики управлiння ризиками. 



Монiторинг i контроль здiйснюються Правлiнням Банку та постiйно дiючими комiтетами пiд 

керiвництвом Наглядової Ради, як найвищого спостережного органу Банку. Пiдроздiл ризик-

менеджменту є незалежними вiд керiвникiв бiзнесових напрямiв, що пiдтверджується 

пiдпорядкуванням Наглядовiй Радi Банку. 

 

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або 

ризику грошових потоків 
Банкiвський сектор працював протягом 2019 року без помiтних потрясiнь, макроекономiчна 

ситуацiя була сприятливою завдяки вищим темпам економiчного зростання, вiдсутностi шокiв 

на валютному ринку та подальшому уповiльненню iнфляцiї. Ключовими ризик факторами 

протягом 2019 року були низький захист прав кредиторiв та перешкоди для ефективної роботи 

банкiв iз недобросовiсними позичальниками, що стримує розвиток фiнансового сектору та 

стрiмке вiдновлення кредитування фiзичних осiб та бiзнесу. Ще одним ризик фактором є 

макроекономiчний, а саме: невисокi темпи зростання ВВП. Потенцiал подальшого зростання 

суттєво обмежують iнституцiйнi проблеми економiки, як-то корупцiя та слабкий захист прав 

кредиторiв й iнвесторiв. У середньостроковiй перспективi однiєю з найгострiших проблем для 

економiки є високий рiвень трудової мiграцiї, що створює значний тиск на ринок працi, а також 

потреба в рефiнансуваннi зовнiшнiх боргiв у 2019 - 2020 роках. Таким чином населення та бiзнес 

надають перевагу короткостроковим вкладам та поточним рахункам та довгостроковому 

кредитуваннi в нацiональнiй валютi, що створює часовi невiдповiдностi в балансах банкiвської 

системи та впливає на рiвень ризикiв. Враховуючи вищезазначенi ризик фактори Банк посилив 

систему управлiння ризиками. Протягом 2019 року незважаючи на фактори ризику Банку 

вдалося втримати ризики на низькому рiвнi, про що свiдчать показники Достатностi капiталу 

Банку. 

 

4. Звіт про корпоративне управління: 

1) посилання на: 

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент 
https://www.pravex.com.ua/storage/tb-tree.node/2016/12/29/1483021253_corporate-governance-

principles.pdf 

 

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший 

кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати 
Банк у своїй дiяльностi застосовую лише власний кодекс корпоративного управлiння. 

 

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад 

визначені законодавством вимоги 
Банк застосовує кодекс корпоративного управлiння вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

України. 

 

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, 

зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від 

яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини 

таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення 

кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 

цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій 
Банк у своїй дiяльностi не вiдхиляється вiд положень кодексу корпоративного управлiння.  

 

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів річні позачергові 



 X 

Дата проведення 15.03.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведення позачергових Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.), що володiє 100 % акцiй Банку. 

Питання порядку денного: 

1.Призначення нового члена Наглядової Ради Банку. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

X  

Дата проведення 16.04.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведення чергових Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.), що володiє 100 % акцiй Банку. 

Питання порядку денного: 

1.Затвердження фiнансової звiтностi АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2018 рiк; 

розгляд/затвердження Звiтiв незалежних аудиторiв; затвердження звiту про 

управлiння за 2018; затвердження фiнансового результату АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

за 2018 рiк; затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 

2.Звiт Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2018 рiк; затвердження заходiв 

за результатами його розгляду. 

3.Звiт Правлiння АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2018 рiк, затвердження заходiв за 

результатами його розгляду. 

4.Затвердження звiту про винагороду членiв Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС 

БАНК" за 2018 рiк. 

5.Затвердження звiту Ревiзiйної комiсiї АТ "ПРАВЕКС БАНК" за 2018 рiк. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 16.05.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведення позачергових Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.), що володiє 100 % акцiй Банку. 

Питання порядку денного: 

1.Обрання нового тимчасового складу Ревiзiйної комiсiї Банку. 

 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 27.09.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведення позачергових Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.), що володiє 100 % акцiй Банку. 

Питання порядку денного: 

1.Призначення нового члена Наглядової Ради Банку (незалежного). 

2.Затвердження Полiтики винагороди та заохочень Банку. 

 

Вид загальних зборів 
річні позачергові 

 X 

Дата проведення 12.12.2019 

Кворум зборів 100 

Опис Проведення позачергових Загальних зборiв iнiцiював Акцiонер (Iнтеза Санпаоло 



С.п.А.), що володiє 100 % акцiй Банку. 

Питання порядку денного: 

1.Затвердження Змiн до Статуту Банку шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

2.Затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову Раду Банку. 

3.Затвердження нової редакцiї Положення про Правлiння Банку. 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
 X 

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше (зазначити) 

Згiдно з вимогами ст. 49 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" повноваження Загальних зборiв емiтента 

здiйснюються акцiонером одноосiбно. 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками 

акцій 
 X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу у звітному році? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 

Підняттям рук  X 

Інше (зазначити) 

Згiдно з вимогами ст. 49 Закону України "Про акцiонернi 

товариства" повноваження Загальних зборiв емiтента 

здiйснюються акцiонером одноосiбно. 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 



Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше (зазначити)  

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

 Так Ні 

  X 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно 

є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій 

товариства  

Проведення позачергових 

Загальних зборiв iнiцiював 

Акцiонер (Iнтеза Санпаоло 

С.п.А.), що володiє 100 % 

акцiй Банку. 

Інше (зазначити)  

 

У разі скликання, але непроведення річних 

(чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення 

- 

 

У разі скликання, але непроведення 

позачергових загальних зборів 

зазначається причина їх непроведення 

- 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради (за наявності)  
 

Персональний склад наглядової ради 
Незалежний член 

наглядової ради 

Залежний член 

наглядової ради 

Ецiо Салваi, Голова Наглядової Ради Банку  X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

Вiдповiдно до Статуту Банку до компетенцiї Наглядової Ради 

Банку належить: 

1) Затвердження проектiв рiчних фiнансових звiтiв Банку перед 

їх поданням на остаточне затвердження Загальних Зборiв 

акцiонерiв;  

2) Прийняття рiшень щодо участi Банку в створеннi банкiвських 

асоцiацiй та участi в промислових та фiнансових групах й iнших 

об'єднаннях, якщо це не суперечить вимогам чинного 

законодавства України; 

3) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних 

напрямiв дiяльностi, визначених Загальними Зборами акцiонерiв  

Банку, перегляд та оцiнка основних принципiв ведення бiзнесу 

Банком та визначення i затвердження стратегiї та полiтики 

управлiння ризиками, процедури управлiння ними, а також 

перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; контроль за 

ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 



схвалення полiтики ведення бiзнесу Банком; делегування 

повноважень розпоряджатися власнiстю та коштами Банку 

iншим органам Банку або посадовим особам; визначення 

кредитної полiтики Банку;  

4) Затвердження "Зводу правил про внутрiшнє делегування 

повноважень" та "Книги пiдписiв", якi визначають межi, 

компетенцiю та повноваження вiдповiдних функцiй i 

спiвробiтникiв Банку; 

5) Встановлення порядку перевiрки та нагляду за дiяльнiстю 

Банку; 

6) Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення 

пропозицiй щодо її вдосконалення;  розгляд звiту Правлiння 

Банку та затвердження заходiв за результатами його розгляду; 

7) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку; затвердження внутрiшнiх 

положень, що регламентують дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв 

Банку; 

8) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту i контроль за його дiяльнiстю; 

9) Обрання i вiдкликання (припинення) повноважень Голови та 

членiв Правлiння Банку, керiвникiв Головних управлiнь, 

департаментiв та вiддiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються 

Головi Правлiння Банку, а також керiвника пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту Банку; 

10) Призначення Заступникiв Голови Правлiння як тимчасово 

виконуючих обов'язки Голови у випадках, передбачених 

Статутом та/або Положенням про Правлiння; 

11) Затвердження умов  цивiльно-правових, трудових договорiв 

(контрактiв), що укладаються з членами Правлiння, включаючи 

Голову Правлiння, працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту, включаючи встановлення розмiру їх винагороди, у тому 

числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, та надання 

повноважень Головi Наглядової Ради пiдписувати цивiльно-

правовi, трудовi договори (контракти) з членами Правлiння, 

включаючи Голову Правлiння;  

12) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або 

члена Правлiння вiд виконання його повноважень та обрання 

особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови 

Правлiння Банку; 

13) Затвердження положення про винагороду членiв Правлiння 

Банку вимоги до якого встановлюються Нацiональним банком 

України; 

14) Затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Банку, 

вимоги до якого встановлюються Нацiональним банком України; 

15) Вибiр зовнiшнього аудитора Банку; прийняття рiшення щодо 

його призначення/вiдкликання; визначення умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

16) Розгляд висновку зовнiшнього незалежного аудитора Банку 

та пiдготовка рекомендацiй Загальним Зборам акцiонерiв для 

прийняття рiшення щодо нього;  

17) Забезпечення належного функцiонування адекватної системи 



внутрiшнього та зовнiшнього контролю за дiяльнiстю Банку; 

контроль за ефективнiстю системи внутрiшнього контролю; 

виявлення помилок в системi контролю та вироблення 

пропозицiй та рекомендацiй щодо їх усунення; здiйснення 

контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та 

незалежнiстю аудитора; здiйснення контролю за усуненням 

недолiкiв, виявлених Нацiональним банком та iншими органами 

державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї 

здiйснюють нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом 

внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за результатами 

проведення зовнiшнього аудиту;  

18) Прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї 

дочiрнiх пiдприємств, iнших юридичних осiб, фiлiй, вiддiлень та 

представництв Банку та затвердження їх статутiв та положень 

або погодження здiйснення операцiй; прийняття рiшення щодо 

участi в дочiрнiх пiдприємствах, iнших юридичних особах; 

19) прийняття рiшення про проведення Рiчних або Позачергових 

Загальних Зборiв акцiонерiв, формування тимчасової лiчильної 

комiсiї у разi скликання Загальних Зборiв акцiонерiв Наглядовою 

Радою, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; 

обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, 

встановлених законом, визначення дати складення перелiку 

акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення 

Загальних Зборiв акцiонерiв та мають право на участь у 

Загальних Зборах акцiонерiв вiдповiдно до законодавства,  

пiдготовка порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв; 

прийняття рiшення про дату проведення Загальних Зборiв 

акцiонерiв та про включення пропозицiй до порядку денного, 

крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних Зборiв 

акцiонерiв; повiдомлення про проведення Загальних Зборiв 

акцiонерiв вiдповiдно до законодавства; 

20) Прийняття рiшень щодо притягнення посадових осiб органiв 

управлiння та контролю Банку до майнової вiдповiдальностi; 

21) Прийняття рiшень щодо покриття збиткiв згiдно з 

процедурами вiдшкодування збиткiв, затвердженими Загальними 

Зборами акцiонерiв;  затвердження плану вiдновлення дiяльностi 

Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування 

Банку; 

22) Прийняття рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Банку (за 

винятком акцiй) у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства 

України; 

23) Створення комiтетiв, що займаються, мiж iншим, 

затвердженням рiшень щодо видачi кредитiв, майновими 

питаннями, питаннями аудиту та персоналу, зокрема: Кредитний 

комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний 

комiтет, Комiтет з протидiї легалiзацiї доходiв, отриманих 

злочинним шляхом, Комiтет з управлiння змiнами, iнших 

комiтетiв; затвердження Положень про такi комiтети;  

24) Прийняття рiшень щодо створення постiйних чи тимчасових 

комiтетiв у складi Наглядової Ради або Правлiння для роботи над 

конкретними питаннями або для попереднього вивчення i 



пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до 

компетенцiї Наглядової Ради. Порядок утворення та дiяльностi 

комiтетiв встановлюється положеннями про комiтети Наглядової 

Ради, що затверджуються Наглядовою Радою Банку. Робочi 

процедури та повноваження комiтетiв визначаються Наглядовою 

Радою при створеннi таких комiтетiв; 

25) Затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється 

дiяльнiсть Банку, крiм тих, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних Зборiв законодавством про акцiонернi 

товариства та тих, що рiшенням Наглядової Ради переданi для 

затвердження Правлiнню Банку; 

26) Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком 

акцiй; 

27) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, 

крiм акцiй, цiнних паперiв; 

28) Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, 

передбачених законодавством та цим Статутом;  

29) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на 

отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв 

вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 

30) Вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi 

злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Банку; 

31) Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у 

випадках, передбачених законодавством та цим Статутом;  

32) Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним 

внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у 

тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

33) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, 

встановлення розмiру оплати його послуг; 

34) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або 

клiрингової установи  та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його послуг; 

35) Надсилання у випадках, передбачених законодавством про 

акцiонернi товариства, пропозицiї акцiонерам про придбання 

належних їм акцiй; 

36) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та бiзнес-плану розвитку Банку; 

37) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком 

достовiрної iнформацiї щодо його дiяльностi вiдповiдно до 

законодавства; 

38) Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання 

(опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї про його 

дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;  опублiкування Банком 

iнформацiї про принципи (кодекс) корпоративного управлiння 

Банку; 

39) Вирiшення будь-яких iнших питань, якi делегуються за 

рiшенням Загальних Зборiв акцiонерiв до повноважень 

Наглядової ї Ради; 

40) Затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з 

Банком особами. 



Коррадо Казалiно, Заступник Голови 

Наглядової Ради Банку, незалежний директор. 

X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Серджiо Нiкола, член Наглядової Ради Банку, 

незалежний директор. 

X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Андреа Фаццоларi, член Наглядової Ради 

Банку, представник акцiонера 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Лоренцо Фоссi, член Наглядової Ради Банку, 

представник акцiонера. 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Емануелє Коллiнi, член Наглядової Ради 

Банку, представник акцiонера. 

 X 

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

Фабрiцiо Маллен, член Наглядової Ради 

Банку, незалежний директор. 

X  

Функціональні обов'язки 

члена наглядової ради 

 

 

Чи проведені засідання 

наглядової ради, 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; процедури, що 

застосовуються при 

прийнятті наглядовою 

радою рішень; 

визначення, як 

діяльність наглядової 

ради зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

В 2019 роцi засiдання Наглядової Ради проводилися з 

перiодичнiстю вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду на 

щоквартальнiй основi, крiм цього, Наглядова Рада проводила 

iншi засiдання протягом року. 

Всього в 2019 роцi було проведено 17 засiдань Наглядової Ради. 

Рiшення Наглядовою Радою Банку приймалися вiдповiдно до 

обсягу компетенцiї, що визначено Статутом Банку та чинним 

законодавством. Крiм iншого, на засiданнях розглядалися 

квартальний звiт про результати роботи корпоративного бiзнесу, 

квартальний звiт про результати роботи роздрiбного бiзнесу, 

затвердження бюджету, квартальнi звiти про фiнансовi 

результати, квартальна фiнансова звiтнiсть, квартальний звiт з 

ризик-менеджменту, що мiстить iнформацiю щодо кредитного 

ризику, ринкового та операцiйного ризику, органiзацiйнi 

питання, призначення, звiльнення керiвникiв структурних 

пiдроздiлiв Банку, звiти щодо протидiї легалiзацiї доходiв, 

отриманих злочинним шляхом, звiтнiсть комплаєнс , та iнше. 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 
Персональний склад 

комітетів 

З питань аудиту  X  

З питань призначень  X  

З винагород  X  

Інше (зазначити)   



 

Чи проведені засідання 

комітетів наглядової 

ради, загальний опис 

прийнятих на них 

рішень 

 

У разі проведення оцінки 

роботи комітетів 

зазначається інформація 

щодо їх компетентності 

та ефективності 

 

 

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи 

Оцінка роботи 

наглядової ради 

Протягом 2019 року дiяльнiсть Наглядової Ради була спрямована 

на контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку. Дiяльнiсть 

Наглядової Ради була високо ефективною протягом 2019 року. 

Наглядова Рада отримувала регулярнi звiти щодо стратегiї та 

бiзнес-плану, здiйснювала затвердження бюджету, затверджувала 

внутрiшнi нормативнi документи, що входять до сфери 

компетенцiї Наглядової Ради, що включають серед iншого 

перегляд та оновлення Зводу правил про внутрiшнє делегування 

повноважень Банку, Положення про комiтети управлiння. 

Вiдповiдно до компетенцiї Наглядової Ради, Наглядова Рада 

визначила зовнiшнього аудитора Банку. На щоквартальнiй основi 

Наглядова Рада розглядала наступнi регулярнi звiти: результати 

дiяльностi корпоративного бiзнесу, статус впровадження Бiзнес-

Плану, результати дiяльностi роздрiбного бiзнесу,  щоквартальнi 

фiнансовi результати, щоквартальна фiнансова звiтнiсть, 

щоквартальна звiтнiсть з управлiння ризиками, включаючи 

iнформацiю про кредитний ризик, ринковi (фiнансовi) ризики та 

операцiйний ризик; щоквартальна звiтнiсть за пiдсумками стрес-

тесту; затвердження лiмiтiв для фiнансових установ; 

органiзацiйнi питання, включаючи органiзацiйну структуру 

Банку, оновленi версiї внутрiшнiх документiв Банку, 

персональний розподiл повноважень мiж членами Правлiння; 

призначення, припинення повноважень керiвникiв структурних 

пiдроздiлiв банку; розгляд аудиторських звiтiв за результатом 

аудиторських перевiрок; звiтування про виконання рекомендацiй 

департаменту внутрiшнього аудиту структурними пiдроздiлами 

Банку; звiтування про виконання рекомендацiй НБУ 

структурними пiдроздiлами Банку; розгляд звiтiв вiддiлу 

комплаєнс; звiтнiсть з протидiї та запобiганню легалiзацiї 

доходiв, одержаних злочинним шляхом; звiтнiсть про дiяльнiсть 

комiтетiв Банку. Звiтнiсть була отримана в повному обсязi та без 

затримання.  

Питання стратегiї було дуже важливим для Банку у 2019 роцi, i 

Наглядова Рада придiляла достатньо часу спiвпрацi з Правлiнням 

Банку щодо питання стратегiї, проводячи грунтовне обговорення 

цього питання. Крiм того, Наглядова Рада Банку зосередила свою 

увагу  на результатi та прогресi, що був досягнутий, а також на 



поточних цiлях, завданнях i викликах. Наглядова Рада проводила 

обговорення з Правлiнням щодо розвитку та прогресу поточних 

основних проектiв у дiяльностi Банку та щодо регулятивного 

контексту та нормативної бази. Наглядова Рада Банку проводила 

засiдання регулярно, та  на засiданнях були прийнятi ключовi 

рiшення щодо дiяльностi Банку. Крiм зазначених вище основних 

досягнень, Наглядова Рада, крiм iншого, розглядала питання 

безперервностi  дiяльностi та IТ ризикiв, та зазначила важливiсть 

цiєї  галузi для дiяльностi Банку.  

У 2019 роцi Наглядова Рада виконувала завдання, дорученi 

вiдповiдно до чинного законодавства та Статуту. Впродовж року 

Наглядова Рада покращувала свою дiяльнiсть, надаючи 

грунтовний аналiз питань для розгляду. Дiї, що виконувалися 

Наглядовою Радою, забезпечили стабiльну, безперебiйну 

дiяльнiсть Банку вiдповiдно до  вимог чинного законодавства. 

Таким чином, вважається, що  виконання цiлей на 2019 рiк було 

досягнено Наглядовою Радою. 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі X  

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) 

Згiдно зi Статутом Банку члени Наглядової Ради повиннi 

вiдповiдати вимогам Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть". 

X  

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками 
 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

X  

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк 

або не було обрано нового члена 
 X 

Інше (зазначити)  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  



Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше (запишіть) Деякi члени Наглядової ради не отримують винагороди. 

 

Склад виконавчого органу 
 

Персональний склад 

виконавчого органу 
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу 

Станом на 31.12.2019 року 

склад Правлiння Банку 

наступний:- Джанлука 

Коррiас - Голова 

Правлiння АТ "ПРАВЕКС 

БАНК". 

Вiдповiдно до Статуту Банку до компетенцiї Правлiння Банку 

належать такi функцiї: 

 

1) Розглядати i затверджувати звiти про роботу структурних 

пiдроздiлiв Банку; 

 

2) Розглядати i вирiшувати iншi питання, винесенi на розгляд 

Головою Правлiння Банку, його заступниками, членами 

Правлiння, за винятком повноважень, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради 

Банку; 

 

3) Брати участь у Загальних Зборах акцiонерiв з правом 

дорадчого голосу через своїх представникiв - Голову Правлiння 

чи iншого члена Правлiння; 

 

4) Забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою Радою 

Банку  проектiв бюджету Банку, стратегiї та бiзнес-плану 

розвитку Банку; 

 

5) Реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

 

6) Визначення форми та встановлення порядку монiторингу 

дiяльностi Банку; 

 

7) Реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 

затвердженої Наглядовою Радою Банку, забезпечення 

впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та 

монiторингу ризикiв; 

 

8) Формування визначеної Наглядовою Радою Банку 

органiзацiйної структури Банку; 

 

9) Розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть 

структурних i вiдокремлених пiдроздiлiв Банку згiдно iз 

стратегiєю розвитку Банку; 

 

10) Забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, 

що застосовуються для зберiгання активiв клiєнтiв; 

 



11) Iнформування Наглядової Ради Банку про показники 

дiяльностi Банку, виявленi порушення законодавства, внутрiшнiх 

положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану 

Банку або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що 

виникають у ходi дiяльностi Банку; 

 

12) Вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною 

дiяльнiстю Банку, крiм питань, що належать до виключної 

компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради 

Банку. 

- Бабаєв Семен Завлуєвич 

- Заступник Голови 

Правлiння Банку, керiвник 

головногоуправлiння 

роздрiбного бiзнесу. 

Пункти 1-12 вiдповiдно до Статуту Банку, як зазначено вище. 

- Лупо Франческо- член 

Правлiння Банку, керiвник 

головного управлiння 

корпоративногобiзнесу. 

Пункти 1-12 вiдповiдно до Статуту Банку, як зазначено вище. 

- Кожель Марко - член 

Правлiння Банку, керiвник 

головного кредитного 

управлiння. 

Пункти 1-12 вiдповiдно до Статуту Банку, як зазначено вище. 

- Джузеппе Дарiо Капрiолi 

- член Правлiння Банку, 

керiвник головного 

фiнансовогоуправлiння. 

Пункти 1-12 вiдповiдно до Статуту Банку, як зазначено вище. 

 

Чи проведені засідання 

виконавчого органу: 

загальний опис 

прийнятих на них 

рішень; інформація про 

результати роботи 

виконавчого органу; 

визначення, як 

діяльність виконавчого 

органу зумовила зміни у 

фінансово-господарській 

діяльності товариства 

З огляду на перiодичнiсть виникнення запитiв та обсягу питань, 

що вимагають розгляду, Правлiння провело 31 засiдання у 2019 

роцi. Упродовж 2019 року  дiяльнiсть Правлiння була спрямована 

на управлiння поточною дiяльнiстю Банку, як це передбачено 

чинним законодавством України та Статутом Банку. Правлiння 

регулярно отримувало iнформацiю стосовно стратегiї та бiзнес-

плану Банку та дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку. 

Правлiння розглянуло, серед iншого, наступнi питання: 

прийняття до уваги фiнансових результатiв Банку, ратифiкацiя 

прощеного боргу, регулярне звiтування про операцiйний ризик, 

дотримання норм законодавства (комплаєнс), регулярнi звiти про 

запобiгання легалiзацiї доходiв, одержаних злочинним шляхом, 

прийняття до уваги фiнансових звiтiв, затвердження витрат, 

затвердження продуктiв Банку, погодження полiтик, правил 

Банку для подальшого їх затвердження Наглядовою Радою Банку 

та iншi питання, пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю 

Банку, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради. Питання 

стратегiї було дуже важливим для Банку у 2019 роцi, i Правлiння 

достатнiй час займалося пiдготовкою цього питання пiд час 

засiдань. Крiм того, Правлiння Банку зосередилося на статусi, 

результатах та подальшому контролi за виконанням завдань, що 



пiдпадають пiд компетенцiю Правлiння. Пiд час обговорення 

питань на засiданнях, Правлiння внесло належнi змiни до 

поточних цiлей, завдань щодо дiяльностi структурних пiдроздiлiв 

Банку, а також iнiцiювало бiльш детальне обговорення 

розглянутих тем. Правлiння Банку регулярно проводило 

засiдання, пiд час яких були прийнятi ключовi рiшення щодо 

дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку. 

Необхiдно зазначити, що питання  були розглянутi належним 

чином i в повнiй мiрi, була пiдготовлена повна та своєчасна 

звiтнiсть. 

У 2019 роцi Правлiння виконувало завдання, покладенi на нього 

чинним законодавством та Статутом. Дiї, що виконувались 

Правлiнням, забезпечили стабiльну безперервну дiяльнiсть Банку 

вiдповiдно до чинних вимог. 

 

Оцінка роботи 

виконавчого органу 

можна вважати, що Правлiння досягнуло цiлей, поставлених на 

2019 рiк. 

 

Примітки 
  

 

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" як частина Групи Iнтеза Санпаоло, визначив власну внутрiшню систему 

контролю, описану у Положеннi, з урахуванням особливостей та характеристик власного бiзнесу 

та у вiдповiдностi до принципiв та правил, викладених у Положеннi Iнтеза Санпаоло. 

Положення про комплексну систему внутрiшнього контролю АТ "ПРАВЕКС БАНК" 

затверджене рiшенням Наглядової Ради Банку вiд 20.12.2019 № 17_19.5 та може бути 

переглянуто у разi змiни обставин, тобто у разi необхiдностi внесення змiн та/або доповнень, в 

тому числi для урахування будь-яких змiн регуляторного середовища та/або органiзацiйної 

структури Банку або Групи Iнтеза Санпаоло. 

Управлiння процесом перегляду здiйснюється контрольними функцiями через Комiтет з 

координацiї внутрiшнього контролю АТ "ПРАВЕКС БАНК", разом з iншими задiяними 

функцiями Банку (включаючи операцiйнi та бiзнес функцiї, в залежностi вiд конкретного 

випадку).  

Група Iнтеза Санпаоло вважає, що система внутрiшнього контролю має стратегiчне значення, 

оскiльки вона є: 

-ключовим елементом всiєї системи управлiння Групою Iнтеза Санпаоло, яка забезпечує 

дiяльнiсть компанiї у вiдповiдностi з її стратегiями та принципами, а також з дотриманням 

стандартiв рацiонального та розумного управлiння; 

-ключовим iнформацiйним джерелом для корпоративних органiв, даючи їм змогу отримувати 

повну картину поточних варiантiв розвитку ситуацiї та забезпечити ефективний захист вiд 

ризикiв для бiзнесу та взаємозв'язкiв мiж ними, управляти змiнами у стратегiчних орiєнтирах i 

полiтиках компанiї та послiдовно адаптувати її органiзацiйну структуру;  

-важливим шляхом забезпечення вiдповiдностi стандартам пруденцiйного нагляду та сприяння 

розвитку ефективної культури ризикiв. 

Культура контролю включає в себе не лише контрольнi функцiї, а й всю корпоративну 

органiзацiйну структуру (корпоративнi органи, iншi контрольнi та бiзнес пiдроздiли на всiх 

рiвнях iєрархiї) пiд час розробки та застосування методiв визначення, оцiнки, взаємодiї та 

управлiння ризиками. 



Банк затверджує комплексну систему внутрiшнього контролю на трьох рiвнях вiдповiдно до 

критерiїв материнської компанiї Iнтеза Санпаоло. 

Дана модель передбачає наступнi види контролю: 

Рiвень I: лiнiйний контроль, покликаний забезпечувати коректнiсть виконання операцiй 

(наприклад, iєрархiчний, систематичний та вибiрковий внутрiшнiй контроль) та, наскiльки це 

можливо, включений до IТ процедур. Такий контроль здiйснюється безпосередньо 

операцiйними та бiзнес пiдроздiлами ( "пiдроздiли I рiвня") у тому числi структурними 

пiдроздiлами, виключне завдання яких контролювати та звiтувати керiвникам пiдроздiлiв, або 

що виконуються як частина операцiй бек-офiсу. Основну вiдповiдальнiсть за процес управлiння 

ризиками несуть  бiзнес-пiдроздiли та пiдроздiли пiдтримки дiяльностi банку; в ходi своєї 

повсякденної роботи такi пiдроздiли, спiвпрацюючи з пiдроздiлами II рiвня та, у разi 

необхiдностi, органiзацiйним пiдроздiлом, повиннi визначати, вимiрювати або оцiнювати, 

здiйснювати монiторинг, контроль та мiнiмiзацiю ризикiв, а також повiдомляти про ризики, що 

виникають в результатi звичайної операцiйної дiяльностi, вiдповiдно до процедури управлiння 

ризиками. Вони повиннi вiдповiдати операцiйним обмеженням, що встановлюються з 

урахуванням цiлей ризику та процедур процесу управлiння ризиками. 

Рiвень II: контроль за ризиками та дотриманням вимог з метою забезпечення, зокрема: 

-належного впровадження процесу управлiння ризиками; 

-дотримання операцiйних обмежень, встановлених рiзними пiдроздiлами; 

-вiдповiдностi операцiй законам, нормам та внутрiшнiм полiтикам, правилам та процедурам. 

-впевненостi керiвникiв Банку, що заходи з контролю та управлiння ризиками впровадженi на I 

рiвнi захисту були впровадженi та функцiонують належним чином. 

Пiдроздiли, вiдповiдальнi за такий контроль, є незалежними вiд операцiйних та бiзнес-

пiдроздiлiв та беруть участь у визначеннi полiтики управлiння ризиками та процесу управлiння 

ризиками. Рiвень II включає наступнi органiзацiйнi пiдроздiли АТ "ПРАВЕКС БАНК", у разi їх 

наявностi ("Контрольнi пiдроздiли II рiвня"): 

-вiддiл комплаєнс; 

-департамент управлiння ризиками. 

Рiвень III: система внутрiшнього аудиту, створена для виявлення порушень в процедурах та 

правилах, та для здiйснення перiодичної оцiнки повноти, коректностi та, функцiональностi (з 

точки зору ефективностi та продуктивностi) та надiйностi органiзацiйної структури iнших 

компонентiв системи внутрiшнього контролю (I та II рiвнi контролю) та IТ-системи (аудит ICT), 

у попередньо встановленi промiжки часу в залежностi вiд характеру та серйозностi ризикiв. 

В АТ "ПРАВЕКС БАНК" внутрiшнiй аудит виконується департаментом внутрiшнього аудиту. 

Аудит також може проводитися вiддiлом аудиту Головного банку материнської компанiї Iнтеза 

Санпаоло. 

Органiзацiйна структура системи управлiння ризиками АТ "ПРАВЕКС БАНК" була затверджена 

рiшенням Наглядової Ради АТ "ПРАВЕКС БАНК" вiд 26.03.2019 № 4_19.6 та станом на 

31.12.2019 представлена наступним чином: 

1-а лiнiї захисту - бiзнес-пiдроздiли та пiдроздiли пiдтримки 

2-а лiнiя захисту - департамент управлiння ризиками та вiддiл комплаєнс 

3-я лiнiя захисту - департамент внутрiшнього аудиту  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:  
Кількість членів ревізійної комісії 5 осіб. 

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  6 

 



Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить 

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
ні так ні ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так ні ні 

Прийняття рішення про додаткову емісію 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
так так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)  так 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  



Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
-Звiд правил про внутрiшнє делегування повноважень банку- 

Книга Пiдписiв- Принципи (кодекс) корпоративного управлiння  

 

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного 

товариства? 

Інформація про 

діяльність 

акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюдж

ується на 

загальних 

зборах 

Інформація 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступні

й інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

про ринок 

цінних паперів 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосередн

ьо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докуме

нтів 

надают

ься на 

запит 

акціоне

ра 

Інформація 

розміщуєтьс

я на 

власному 

веб-сайті 

акціонерног

о 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 5 та більше 

відсотками 

голосуючих акцій 

так так так ні так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів 

після їх проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так так ні так так 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним 

аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду? 

 Так Ні 



Не проводились взагалі  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік X  

 

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми)? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Інше (зазначити)  

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє? 

 Так Ні 

З власної ініціативи  X 

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради X  

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та 

більше 10 відсотками голосуючих акцій 
 X 

Інше (зазначити)  

 

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 Iнтеза Санпаоло С.п.А. (Intesa 

Sanpaolo S.р.A.) 

00799960158 100 

 

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) 

на загальних зборах емітента 

 

Загальна Кількість акцій Підстава виникнення обмеження Дата 



кількість 

акцій 

з обмеженнями виникнення 

обмеження 

1 688 085 731 0 Обмежень немає  

Опис  

 

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента 
До компетенцiї Загальних зборiв належить прийняття рiшень щодо обрання та вiдкликання 

повноважень Голови (Заступника Голови) та членiв Наглядової Ради, затвердження умов 

цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, 

встановлення розмiру їх винагороди, в тому числi заохочувальних та компенсацiйних виплат, 

обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з 

членами Наглядової Ради; 

Вiдповiдно до Положення про Наглядову Раду Банку, затвердженого Рiшенням Акцiонера № 

5/2019 вiд 12.12.2019 року: 

3.8.4. Загальнi збори обирають членiв  Наглядової  Ради вiдповiдно до Статуту Банку (далi - 

Статут). 

3.9. Члени  Наглядової  Ради не можуть знаходитись у трудових вiдносинах з Банком, якщо iнше 

не встановлено Загальними зборами. 

3.10. Члени Наглядової  Ради  одночасно не можуть входити до складу Правлiння та/або 

Ревiзiйної комiсiї, а також обiймати iншi посади в Банку на умовах трудового договору 

(контракту) або надавати послуги Банку згiдно цивiльно-правового договору. 

3.11. Пiд час обрання членiв Наглядової  Ради Загальнi збори призначають Голову та 

Заступника/Заступникiв Голови Наглядової Ради. 

3.12.  Загальнi збори можуть прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень 

члена/членiв Наглядової  Ради та одночасне обрання нового члена/членiв. 

3.13. Без рiшення Загальних Зборiв повноваження члена Наглядової  Ради припиняються в 

наступних випадках: 

3.13.1. за його бажанням за умови одночасного письмового повiдомлення про це Банк за два 

тижнi; 

3.13.2. у разi неможливостi виконання обов'язкiв за станом здоров'я; 

3.13.3. в разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової  Ради;  

3.13.4. в разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим. 

обрання голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх 

повноважень; 

до компетенцiї Наглядової Ради Банку належить: 

Обрання i вiдкликання (припинення) повноважень Голови та членiв Правлiння Банку, керiвникiв 

Головних управлiнь, департаментiв та вiддiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються Головi 

Правлiння Банку, а також керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку. 

 

9) повноваження посадових осіб емітента 
До компетенцiї Наглядової Ради Банку належить: 

1) Затвердження проектiв рiчних фiнансових звiтiв Банку перед їх поданням на остаточне 

затвердження Загальних Зборiв акцiонерiв;  

2) Прийняття рiшень щодо участi Банку в створеннi банкiвських асоцiацiй та участi в 

промислових та фiнансових групах й iнших об'єднаннях, якщо це не суперечить вимогам 

чинного законодавства України; 

3) затвердження стратегiї розвитку Банку вiдповiдно до основних напрямiв дiяльностi, 

визначених Загальними Зборами акцiонерiв  Банку, перегляд та оцiнка основних принципiв 

ведення бiзнесу Банком та визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння 



ризиками, процедури управлiння ними, а також перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв; 

контроль за ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; схвалення полiтики 

ведення бiзнесу Банком; делегування повноважень розпоряджатися власнiстю та коштами Банку 

iншим органам Банку або посадовим особам; визначення кредитної полiтики Банку;  

4) Затвердження "Зводу правил про внутрiшнє делегування повноважень" та "Книги пiдписiв", 

якi визначають межi, компетенцiю та повноваження вiдповiдних функцiй i спiвробiтникiв Банку; 

5) Встановлення порядку перевiрки та нагляду за дiяльнiстю Банку; 

6) Здiйснення контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її 

вдосконалення;  розгляд звiту Правлiння Банку та затвердження заходiв за результатами його 

розгляду; 

7) Визначення органiзацiйної структури Банку, у тому числi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту 

Банку; затвердження внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть структурних 

пiдроздiлiв Банку; 

8) Визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту i контроль за його 

дiяльнiстю; 

9) Обрання i вiдкликання (припинення) повноважень Голови та членiв Правлiння Банку, 

керiвникiв Головних управлiнь, департаментiв та вiддiлiв, якi безпосередньо пiдпорядковуються 

Головi Правлiння Банку, а також керiвника пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку; 

10) Призначення Заступникiв Голови Правлiння як тимчасово виконуючих обов'язки Голови у 

випадках, передбачених Статутом та/або Положенням про Правлiння;  

11) Затвердження умов  цивiльно-правових, трудових договорiв (контрактiв), що укладаються з 

членами Правлiння, включаючи Голову Правлiння, працiвниками пiдроздiлу внутрiшнього 

аудиту, включаючи встановлення розмiру їх винагороди, у тому числi заохочувальних та 

компенсацiйних виплат, та надання повноважень Головi Наглядової Ради пiдписувати цивiльно-

правовi, трудовi договори (контракти) з членами Правлiння, включаючи Голову Правлiння;  

12) Прийняття рiшення про вiдсторонення Голови Правлiння або члена Правлiння вiд виконання 

його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови 

Правлiння Банку; 

13) Затвердження положення про винагороду членiв Правлiння Банку вимоги до якого 

встановлюються Нацiональним банком України; 

14) Затвердження звiту про винагороду членiв Правлiння Банку, вимоги до якого 

встановлюються Нацiональним банком України; 

15) Вибiр зовнiшнього аудитора Банку; прийняття рiшення щодо його призначення/вiдкликання; 

визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;  

16) Розгляд висновку зовнiшнього незалежного аудитора Банку та пiдготовка рекомендацiй 

Загальним Зборам акцiонерiв для прийняття рiшення щодо нього;  

17) Забезпечення належного функцiонування адекватної системи внутрiшнього та зовнiшнього 

контролю за дiяльнiстю Банку; контроль за ефективнiстю системи внутрiшнього контролю; 

виявлення помилок в системi контролю та вироблення пропозицiй та рекомендацiй щодо їх 

усунення; здiйснення контролю за ефективнiстю зовнiшнього аудиту, об'єктивнiстю та 

незалежнiстю аудитора; здiйснення контролю за усуненням недолiкiв, виявлених Нацiональним 

банком та iншими органами державної влади та управлiння, якi в межах компетенцiї здiйснюють 

нагляд за дiяльнiстю Банку, пiдроздiлом внутрiшнього аудиту та аудиторською фiрмою, за 

результатами проведення зовнiшнього аудиту;  

18) Прийняття рiшень щодо створення, реорганiзацiї та лiквiдацiї дочiрнiх пiдприємств, iнших 

юридичних осiб, фiлiй, вiддiлень та представництв Банку та затвердження їх статутiв та 

положень або погодження здiйснення операцiй; прийняття рiшення щодо участi в дочiрнiх 

пiдприємствах, iнших юридичних особах; 

19) прийняття рiшення про проведення Рiчних або Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв, 

формування тимчасової лiчильної комiсiї у разi скликання Загальних Зборiв акцiонерiв 

Наглядовою Радою, затвердження форми i тексту бюлетеня для голосування; обрання 



реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, визначення дати складення 

перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних Зборiв акцiонерiв та 

мають право на участь у Загальних Зборах акцiонерiв вiдповiдно до законодавства,  пiдготовка 

порядку денного Загальних Зборiв акцiонерiв; прийняття рiшення про дату проведення 

Загальних Зборiв акцiонерiв та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання 

акцiонерами позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв; повiдомлення про проведення Загальних 

Зборiв акцiонерiв вiдповiдно до законодавства; 

20) Прийняття рiшень щодо притягнення посадових осiб органiв управлiння та контролю Банку 

до майнової вiдповiдальностi; 

21) Прийняття рiшень щодо покриття збиткiв згiдно з процедурами вiдшкодування збиткiв, 

затвердженими Загальними Зборами акцiонерiв;  затвердження плану вiдновлення дiяльностi 

Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого фiнансування Банку; 

22) Прийняття рiшень щодо розмiщення цiнних паперiв Банку (за винятком акцiй) у 

вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України; 

23) Створення комiтетiв, що займаються, мiж iншим, затвердженням рiшень щодо видачi 

кредитiв, майновими питаннями, питаннями аудиту та персоналу, зокрема: Кредитний комiтет, 

Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет, Комiтет з протидiї легалiзацiї 

доходiв, отриманих злочинним шляхом, Комiтет з управлiння змiнами, iнших комiтетiв; 

затвердження Положень про такi комiтети;  

24) Прийняття рiшень щодо створення постiйних чи тимчасових комiтетiв у складi Наглядової 

Ради або Правлiння для роботи над конкретними питаннями або для попереднього вивчення i 

пiдготовки до розгляду на засiданнi питань, що належать до компетенцiї Наглядової Ради. 

Порядок утворення та дiяльностi комiтетiв встановлюється положеннями про комiтети 

Наглядової Ради, що затверджуються Наглядовою Радою Банку. Робочi процедури та 

повноваження комiтетiв визначаються Наглядовою Радою при створеннi таких комiтетiв;  

25) Затвердження внутрiшнiх положень, якими регулюється дiяльнiсть Банку, крiм тих, що 

вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних Зборiв законодавством про акцiонернi товариства 

та тих, що рiшенням Наглядової Ради переданi для затвердження Правлiнню Банку; 

26) Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Банком акцiй; 

27) Прийняття рiшення про викуп розмiщених Банком iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; 

28) Затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством та цим 

Статутом;  

29) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 

30) Вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 

або перетворення Банку; 

31) Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законодавством та цим Статутом;  

32) Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

33) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

34) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи  та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 

35) Надсилання у випадках, передбачених законодавством про акцiонернi товариства, 

пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй; 

36) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та 

бiзнес-плану розвитку Банку; 

29) Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку 

та строкiв виплати дивiдендiв вiдповiдно до вимог чинного законодавства; 



30) Вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу 

або перетворення Банку; 

31) Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених 

законодавством та цим Статутом;  

32) Визначення ймовiрностi визнання Банку неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на 

себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 

33) Прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Банку та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 

34) Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарної та/або клiрингової установи  та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розмiру оплати його 

послуг; 

35) Надсилання у випадках, передбачених законодавством про акцiонернi товариства, 

пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм акцiй; 

36) Затвердження бюджету Банку, у тому числi бюджету пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, та 

бiзнес-плану розвитку Банку; 

37) Забезпечення своєчасного надання (опублiкування) Банком достовiрної iнформацiї щодо 

його дiяльностi вiдповiдно до законодавства; 

38) Здiйснення контролю за своєчаснiстю надання (опублiкування) Банком достовiрної 

iнформацiї про його дiяльнiсть вiдповiдно до законодавства;  опублiкування Банком iнформацiї 

про принципи (кодекс) корпоративного управлiння Банку; 

39) Вирiшення будь-яких iнших питань, якi делегуються за рiшенням Загальних Зборiв 

акцiонерiв до повноважень Наглядової ї Ради; 

40) Затвердження порядку здiйснення операцiй iз пов'язаними з Банком особами. 

Правлiння Банку є виконавчим органом Банку, здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю 

Банку, формування фондiв, необхiдних для статутної дiяльностi Банку, та несе вiдповiдальнiсть 

за ефективнiсть його роботи згiдно з принципами та порядком, установленими Статутом Банку, 

рiшеннями Загальних Зборiв акцiонерiв i Наглядової Ради Банку. 

До компетенцiї Правлiння Банку належать такi функцiї: 

1) Розглядати i затверджувати звiти про роботу структурних пiдроздiлiв Банку; 

2) Розглядати i вирiшувати iншi питання, винесенi на розгляд Головою Правлiння Банку, його 

заступниками, членами Правлiння, за винятком повноважень, що вiднесенi до виключної 

компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради Банку; 

3) Брати участь у Загальних Зборах акцiонерiв з правом дорадчого голосу через своїх 

представникiв - Голову Правлiння чи iншого члена Правлiння; 

4) Забезпечення пiдготовки для затвердження Наглядовою Радою Банку  проектiв бюджету 

Банку, стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

5) Реалiзацiя стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

6) Визначення форми та встановлення порядку монiторингу дiяльностi Банку; 

7) Реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, затвердженої Наглядовою Радою Банку, 

забезпечення впровадження процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; 

8) Формування визначеної Наглядовою Радою Банку органiзацiйної структури Банку; 

9) Розроблення положень, що регламентують дiяльнiсть структурних i вiдокремлених 

пiдроздiлiв Банку згiдно iз стратегiєю розвитку Банку; 

10) Забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для 

зберiгання активiв клiєнтiв; 

11) Iнформування Наглядової Ради Банку про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення 

законодавства, внутрiшнiх положень Банку та про будь-яке погiршення фiнансового стану Банку 

або про загрозу такого погiршення, про рiвень ризикiв, що виникають у ходi дiяльностi Банку; 

12) Вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку, крiм 

питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних Зборiв акцiонерiв та Наглядової Ради 

Банку. 



Вiдповiдно до Статуту Банку: 

Ревiзiйна комiсiя є органом контролю Банку. 

Ревiзiйна комiсiя здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. 

Ревiзiйна комiсiя: 

1) Контролює дотримання Банком законодавства України i нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України; 

2) Розглядає звiти внутрiшнiх i зовнiшнiх аудиторiв та готує вiдповiднi пропозицiї Загальним 

Зборам акцiонерiв; 

3) Вносить на розгляд Загальних Зборiв акцiонерiв або Наглядової Ради пропозицiї щодо будь-

яких питань, вiднесених до компетенцiї Ревiзiйної комiсiї, якi стосуються фiнансової безпеки i 

стабiльностi Банку та захисту iнтересiв клiєнтiв. 

 

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у 

підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 

цього пункту 
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю. Iнша iнформацiя 

складається зi Звiту керiвництва (звiт про управлiння) за 2019 рiк, який включає окремим 

роздiлом звiт про корпоративне управлiння (але не є фiнансовою звiтнiстю та нашим звiтом 

аудитора щодо неї), який ми отримали до дати цього звiту аудитора, i Рiчної iнформацiї емiтента 

цiнних паперiв за 2019 рiк, яку ми очiкуємо отримати пiсля цiєї дати. 

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з 

iншою iнформацiєю зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, 

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає такою, що мiстить суттєве 

викривлення. 

Якщо, на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту 

аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iнформацiї, ми зобов'язанi 

повiдомити про цей факт. Ми не виявили таких фактiв, якi б необхiдно було включити до звiту. 

 

11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ) 
Метою провадження дiяльностi Банку є: 

- розвиток корпоративного та роздрiбного кредитування з добре диверсифiкованим 

продуктовим портфелем; 

- зростання клiєнтських депозитiв, як в корпоративному, так i в роздрiбному сегментi, для 

забезпечення фiнансування зростання обсягiв кредитування, так i за рахунок наднацiональних 

фондiв для забезпечення фiнансування зростання обсягу кредитування; 

- покращення/пiдвищення ефективностi роздрiбної мережi для того, щоб мати бiльш ефективну 

структуру витрат, i в той же час, мати змогу сконцентруватися на роботi iз заможними 

клiєнтами та клiєнтами з середнього класу; 

- оптимiзацiя персоналу; 

- жорсткий контроль за адмiнiстративними витратами. 

Вся iнформацiя, що передбачена Законом України "Про фiнансовi послуги та державне 

регулювання ринку фiнансових послуг", розкрита Банком в Блоцi №11. 

 

 



VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

Iнтеза Санпаоло С.п.А (Intesa 

Sanpaolo S.p.A.) 

0079996015

8 

10121, Iталiя (Italy), 

Турин, П'яцца Сан 

Карло, 156 (Piazza 

San Carlo, 156) 

1 688 085 731 100 1 686 585 731 1 500 000 

Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за типами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

д/н 0 0 0 0 

Усього 1 688 085 731 100 1 686 585 731 1 500 000 



X. Структура капіталу 

 

Тип та/або клас акцій 
Кількість акцій 

(шт.) 

Номінальна 

вартість (грн) 
Права та обов'язки 

Наявність публічної пропозиції 

та/або допуску до торгів на фондовій 

біржі в частині включення до 

біржового реєстру 

Простi  iменнi 1 686 585 731 0,58 4.2. Права та обов'язки акцiонерiв: 

4.2.1. Акцiонери Банку, власники простих акцiй, мають 

право: 

1) брати участь в управлiннi справами Банку та 

контролювати дiяльнiсть Банку в порядку, 

визначеному цим Статутом, внутрiшнiми положеннями 

Банку та чинним законодавством України; 

2) брати участь у розподiлi прибутку Банку та 

одержувати частку (дивiденди) прибутку вiд дiяльностi 

Банку;  

3) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Банку, стан 

активiв, суми прибуткiв та збиткiв. На вимогу 

акцiонера, Банк повинен протягом 10 робочих днiв 

надати цьому акцiонеру протоколи засiдань органiв 

управлiння, протоколи ревiзiйної комiсiї (Ревiзiйна 

Комiсiя), iншi документи та iнформацiю вiдповiдно до 

вимог чинного законодавства України. Банк 

зобов'язаний надавати акцiонерам, якi володiють 

бiльше нiж 50 вiдсоткiв акцiй: 1) щомiсячнi фiнансовi 

звiти протягом 10 робочих днiв пiсля закiнчення 

звiтного мiсяця; 2) щоквартальнi фiнансовi звiти 

протягом 15 робочих днiв пiсля закiнчення звiтного 

кварталу; 3) рiчнi фiнансовi звiти протягом 20 робочих 

днiв пiсля закiнчення звiтного року. Такi звiти повиннi 

мiстити баланс, звiт про фiнансовi результати, звiт про 

рух грошових коштiв та пояснення до них. В межах 

чинного законодавства України, протягом 15 робочих 

днiв на вимогу акцiонера, що володiє бiльше нiж 50 

вiдсоткiв акцiй, Банк має надати iнформацiю, яка 

вимагається, такому акцiонеру;  

4) у разi лiквiдацiї Банку отримати вартiсть майна 

Банку, що залишилася пiсля розрахункiв iз 

кредиторами, пропорцiйно до кiлькостi акцiй, якими 

володiє цей акцiонер; 

5) акцiонери, якi володiють у сукупностi 10 i бiльше 

вiдсотками голосуючих акцiй Банку, мають право 

вимагати проведення перевiрки фiнансової та 

допуск до торгiв 



господарської дiяльностi Банку незалежним 

аудитором;  

6) розпоряджатися акцiями Банку в порядку, 

встановленому цим Статутом та чинним 

законодавством України;  

7) володiти та користуватися iншими правами, що 

передбаченi законодавством України та Статутом 

Банку.  

Примітки: 

 

Iменнi привiлейованi 1 500 000 0,58 4.2.2. Акцiонери Банку, власники привiлейованих 

акцiй, мають право: 

1) брати участь у розподiлi прибутку Банку та 

одержувати частку (дивiденди) прибутку вiд дiяльностi 

Банку в розмiрi, встановленому Статутом Банку, 

незалежно вiд розмiру чистого прибутку, отриманого 

Банком у вiдповiдному роцi;  

2) на першочергове отримання вартостi майна Банку, 

що залишилася пiсля розрахункiв iз кредиторами, у 

разi лiквiдацiї Банку, пропорцiйно до кiлькостi 

привiлейованих акцiй, якими володiє цей акцiонер; 

3) на конвертацiю привiлейованих акцiй певного класу 

у простi акцiї Банку чи у привiлейованi акцiї iншого 

класу в порядку та умовах, передбачених 

законодавством України та рiшенням Загальних Зборiв 

акцiонерiв; 

4) одержувати iнформацiю про дiяльнiсть Банку, стан 

активiв, суми прибуткiв та збиткiв в порядку, 

передбаченому для акцiонерiв-власникiв простих 

акцiй; 

5) голосувати на Загальних Зборах акцiонерiв щодо 

зменшення статутного капiталу  (Статутний капiтал) 

Банку; 

6) володiти та користуватися iншими правами, що 

передбаченi законодавством України та Статутом 

Банку.  

4.2.3. Акцiонери Банку зобов'язанi:  

1) дотримуватися установчих документiв Банку; 

2) не розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, 

банкiвську та комерцiйну таємницi; 

3) виконувати рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв, 

iнших органiв Банку; 

4) виконувати свої зобов'язання перед Банком, у тому 

допуск до торгiв 



числi пов'язанi з майновою участю; 

5) оплачувати акцiї у розмiрi, в порядку та засобами, 

що передбаченi Статутом Банку; 

6) нести iншi обов'язки, зазначенi в цьому Статутi та 

передбаченi чинним законодавством України.  

4.2.4. Особа може стати акцiонером Банку, придбавши 

у власнiсть акцiї Банку у порядку, що не суперечить 

чинному законодавству України.  

4.2.5. Особа може вийти iз складу акцiонерiв Банку 

шляхом вiдчуження акцiй Банку у порядку, що не 

суперечить чинному законодавству України. 

Примітки: 

 





XI. 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 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

0,58 1 686 585 

731 

978 219 723,

98 

99,911141 

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 грн., 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 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:  № 138, видана 

05.03.2019 р., термiн дiї - безстроково. 

05.01.2011 10/1/11 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000068167 Акція 

привілейован

а 

бездокумента

Бездокумент

арні іменні 

0,58 1 500 000 870 000 0,088858 



рна 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 АТ "Фондова бiржа ПФТС" без включення до Бiржового реєстру (рiшення Операцiйного управлiння ПАТ "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:  № 138, видана 

05.03.2019 р., термiн дiї - безстроково. 

 



10. 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 

реєстрації 

випуску 

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. 

 



XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними 

паперами у звітному році 

Інформація про виплату дивідендів 

За результатами звітного 

періоду 
У звітному періоді 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

за простими 

акціями 

за 

привілейова

ними 

акціями 

Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 156 600 

Нараховані дивіденди на одну акцію, 

грн. 

0 0 0 0,104 

Сума виплачених/перерахованих 

дивідендів, грн. 

0 0 0 0 

Дата прийняття уповноваженим 

органом акціонерного товариства 

рішення про встановлення дати 

складення переліку осіб, які мають 

право на отримання дивідендів 

    

Дата складення переліку осіб, які 

мають право на отримання 

дивідендів 

   16.04.2019 

Спосіб виплати дивідендів 0 0 0 0 

Дата (дати) перерахування 

дивідендів через депозитарну систему 

із зазначенням сум (грн) 

перерахованих дивідендів на 

відповідну дату 

    

Дата (дати) перерахування/ 

відправлення дивідендів 

безпосередньо акціонерам із 

зазначенням сум (грн) 

перерахованих/відправлених 

дивідендів на відповідну дату 

    

Опис Вiдповiдно до Рiшення акцiонера АТ "ПРАВЕКС БАНК" вiд 16.04.2019 року № 

2/2019 була розрахована сума, що пiдлягає сплатi у якостi дивiдендiв по 

привiлейованих акцiях за 2018 рiк та направлена на збiльшення Резервного Фонду 

АТ "ПРАВЕКС БАНК" . 

 

 

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

усього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 282 303 222 668 0 0 282 303 222 668 

  будівлі та споруди 252 784 199 557 0 0 252 784 199 557 

  машини та обладнання 23 690 18 364 0 0 23 690 18 364 

  транспортні засоби 747 304 0 0 747 304 

  земельні ділянки 228 255 0 0 228 255 

  інші 4 854 4 188 0 0 4 854 4 188 

2. Невиробничого 491 412 0 0 491 412 



призначення: 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 5 0 0 0 5 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 93 293 19 379 0 0 93 293 19 379 

  інші 486 412 0 0 486 412 

Усього 282 794 223 080 0 0 282 794 223 080 

Опис 

З "01" сiчня 2019 року термiни користування основними засобами (за 

основними групами) склали: 

- 03 група основних засобiв: будiвлi та споруди - 33,3 рокiв, 

передавальнi пристрої: дизельнi генератори, лiнiї зв'язку, мiнi АТС - 5 

рокiв; 

- 04 група основних засобiв: (машини та обладнання) - вiд 4 до 15 рокiв; 

- 05 група основних засобiв: транспортнi засоби - 10 рокiв; 

- 06 група основних засобiв: меблi, стелажi, електропобутовi прилади - 

8,33 рокiв; 

- 09 група основних засобiв: рекламнi вивiски - 6,67 рокiв, комплекти 

муляжiв банкiвських металiв - 10 рокiв. 

В структурi основних засобiв (далi -та/або ОЗ), методах нарахування 

амортизацiї ОЗ змiн не вiдбувалося. 

Для нарахування амортизацiї основних засобiв використовується 

прямолiнiйний метод нарахування. 

Первiсна вартiсть ОЗ на 01.01.2019 - 451 178тис. грн. 

Первiсна вартiсть ОЗ на 31.12.2019 - 367 785 тис. грн. 

Залишкова вартiсть ОЗ на 01.01.2019 - 282 794 тис. грн. 

Залишкова вартiсть ОЗ на 31.12.2019 - 223 080 тис. грн. 

Ступiнь зносу основних засобiв складає 39,3 %. Первiсна вартiсть 

повнiстю замортизованих ОЗ, якi продовжують використовуватися - 

107 473 тис. грн.  

Сума нарахованого зносу станом на 31.12.2019 - 144 706 тис. грн. 

Проводилась переоцiнка об`єктiв нерухомостi 1 групи ("Земля") та 3 

групи ("Будiвлi, споруди") станом на 31.12.2019 : дооцiнка балансової 

вартостi склала - 21 956 тис. грн., уцiнка - 9 648 тис. грн. результат 

переоцiнки основних засобiв 1 та 3 груп - дооцiнка в сумi 12 308 тис. 

грн., списання зносу пiд час переоцiнки - 12 495 тис. грн.  

Основнi засоби, вилученi з експлуатацiї для продажу станом на 

31.12.2019  - 41264 тис.  грн. 

Балансова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi станом на 31.12.2019 - 19 

379 тис. грн. 

Обмежень на використання основних засобiв Банк не має. 

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 
Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих активів 

(тис.грн) 

1 895 037 2 004 183 

Статутний капітал (тис.грн) 1 048 726 1 048 726 

Скоригований статутний капітал 

(тис.грн) 

1 048 726 1 048 726 

Опис Банк використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi фiнансових 

iнструментiв i розкриття iнформацiї про неї в розрiзi моделей оцiнки:  

1-й рiвень: котирування (не скоригованi) на активних ринках для iдентичних активiв чи 

зобов'язань;  

2-й рiвень: iншi методи, данi для яких, що мають значний вплив на вiдображувану 



справедливу вартiсть, є спостережуваними на ринку, прямо чи опосередковано;  

3-й рiвень: методи, данi для яких, що мають значний вплив на вiдображувану 

справедливу вартiсть, не є спостережуваними на ринку. Фiнансовi iнструменти, для яких 

справедлива вартiсть наближується до балансової вартостi. 

Висновок Вiдповiдно до вимог Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 

№ 160 вiд 12 лютого 2013 р. (iз змiнами та доповненнями) Банк розкриває наступну 

iнформацiю станом на 31 грудня 2019 р.:  

Станом на 31 грудня 2019 р. власний капiтал Банку складає 1 895 037 тисяч гривень, в 

тому числi: . статутний капiтал - 1 048 726 тис. грн. . емiсiйнi рiзницi - 4 600 754 тис. грн. . 

непокритий збиток - 3 966 523 тис. грн. . резерви переоцiнки - 210 748 тис. грн. . резервнi 

та iншi фонди - 1 332 тис. грн. Вартiсть чистих активiв Банку станом на 31 грудня 2019 р. 

є бiльшою вiд статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам ст.155 Цивiльного кодексу 

України. 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

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 (всього) 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 3 869 596 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 3 869 596 X X 

Опис Емiтент зазаначив лише Iншi зобов'язання, оскiлькi всi решта - 

вiдсутнi. 

 

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 



ім'я, по батькові фізичної особи ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КОМПАНIЯ 

"ВК ГРУПП" (ТОВ "КОМПАНIЯ "ВК 

ГРУПП" ) 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 41656642 

Місцезнаходження 04080, Україна, Подiльський р-н р-н, 

Київ, Костянтинiвська, буд. 71Е 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1 071 102 0000 03918 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Подiльська районна в мiстi Києвi 

державна адмiнiстрацiя 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.10.2017 

Міжміський код та телефон н/д 

Факс н/д 

Вид діяльності дiяльнiсть у сферi права 

Опис Код КВЕД 82.91 Дiяльнiсть агентств зi 

стягування платежiв i бюро кредитних 

iсторiй; 

Код КВЕД 61.90 iнша дiяльнiсть у 

сферi електрозв'язку; 

Код КВЕД 63.99 Надання iнших 

iнформацiйних послуг, н. в. i. у.; 

Код КВЕД 68.31 Агентства 

нерухомостi; 

Код КВЕД 68.32 Управлiння 

нерухомим майном за винагороду або 

на основi контракту; 

Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi 

права (основний); 

Код КВЕД 69.20 Дiяльнiсть у сферi 

бухгалтерського облiку й аудиту; 

консультування з питань 

оподаткування; 

Код КВЕД 70.22 Консультування з 

питань комерцiйної дiяльностi й 

керування 

Данi органiв статистики про основний 

вид економiчної дiяльностi юридичної 

особи, визначений на пiдставi даних 

державних статистичних спостережень 

вiдповiдно до статистичної методологiї 

за пiдсумками дiяльностi за рiк 

Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi 

права. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРБОРГ" 

(ТОВ "УКРБОРГ") 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34482256 

Місцезнаходження 04123, Україна, Подiльський р-н р-н, 



Київ, Вiкентiя Хвойки, будинок 15/15 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1 071 102 0000 02268 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Подiльська районна в мiстi Києвi 

державна адмiнiстрацiя 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 07.03.2007 

Міжміський код та телефон (044) 5696864 

Факс (044)5696864 

Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права (основний) 

Опис Код КВЕД 82.91 Дiяльнiсть агентств зi 

стягування платежiв i бюро кредитних 

iсторiй; 

Код КВЕД 63.99 Надання iнших 

iнформацiйних послуг, н. в. i. у.; 

Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi 

права (основний) 

Данi органiв статистики про основний 

вид економiчної дiяльностi юридичної 

особи, визначений на пiдставi даних 

державних статистичних спостережень 

вiдповiдно до статистичної методологiї 

за пiдсумками дiяльностi за рiк 

Код КВЕД 69.10 Дiяльнiсть у сферi 

права. 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "Колекторська 

Компанiя "Вердикт" (ТОВ "КК 

"Вердикт" ) 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 36698209 

Місцезнаходження 04201, Україна, Київ, вул Сiм'ї 

Кульженкiв, буд. 35, примiщення 3 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1 069 102 0000 02512 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Подiльська районна в мiстi Києвi 

державна адмiнiстрацiя 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.10.2017 

Міжміський код та телефон н/д 

Факс н/д 

Вид діяльності Дiяльнiсть агентств зi стягування 

платежiв i бюро кредитних iсторiй 

Опис Код КВЕД 70.22 - Консультування з 

питань комерцiйної дiяльностi та 

управлiння 

Код КВЕД 82.91 - Дiяльнiсть агентств 

зi стягування платежiв i бюро 

кредитних iсторiй 

Код КВЕД 61.90 - Iнша дiяльнiсть у 

сферi електрозв'язку 

Код КВЕД 63.99 - Надання iнших 

iнформацiйних послуг, н.в.i.у. 



Код КВЕД 69.10 - Дiяльнiсть у сферi 

права 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Адвокатське об'єднання <Юридична 

фiрма <Василь Кiсiль i Партнери> 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 26296883 

Місцезнаходження 01030, Україна, Київ, вул. Б. 

Хмельницького, 17/52А, Бiзнес-центр 

"Леона 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

н/д 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

н/д 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 581-7777,  581-7770(050) 546-51-72(098) 

418-13 

Факс  

Вид діяльності надання юридичних послуг 

Опис пiдготовка юридичного погодження 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <Лекснавiгатор>: 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 32957269 

Місцезнаходження 01033, Україна, Київ, вул. Жилянська, 

37/97 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

н/д 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

н/д 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 587-5010289-5001(050)357-35-68 

Факс  

Вид діяльності надання юридичних послуг 

Опис супроводження судових та досудових 

справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Адвокатське Об'єднання <Кунденко, 

Попович i партнери> 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40179518 

Місцезнаходження 01032, Україна, Київ, вул. Льва 

Толстого, 41, оф. 4 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

н/д 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

н/д 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (050) 265-44-44 

Факс  



Вид діяльності надання юридичних послуг 

Опис супроводження судових та досудових 

справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю <КРОУ ЕЛЕФ 

Україна> 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 37924615 

Місцезнаходження 04070, Україна, Київ, вул. Спаська, буд. 

37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

н/д 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

н/д 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (050) 533-75-85 

Факс  

Вид діяльності надання юридичних послуг 

Опис супроводження податкової перевiрки 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

патентний повiрений ФОП Сухарев 

С.М. 

Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа 

Ідентифікаційний код юридичної особи 2512011459 

Місцезнаходження 03118, Україна, Київ, проспект В. 

Лобановського 115, оф. 201-202 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

№ 427 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

н/д 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон 044 259-83-05 

Факс  

Вид діяльності надання послуг 

Опис надання послуг 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

адвокат Мазур В.О. 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 2926002414 

Місцезнаходження 02222, Україна, Київ, вул. 

Закревського, 37, кв. 211 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

КС № 7937/10 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Рада адвокатiв Київської областi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.06.2019 

Міжміський код та телефон (067) 657-74-20 

Факс  

Вид діяльності надання юридичних послуг 

Опис супроводження судових та досудових 



справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

адвокат Мельник В.В. 

Організаційно-правова форма Інші організаційно-правові форми 

Ідентифікаційний код юридичної особи 3141616183 

Місцезнаходження 02166, Україна, Київ, проспект Лiсовий, 

22, кв. 17 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

КС № 7936/10 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Рада адвокатiв Київської областi 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.06.2019 

Міжміський код та телефон (097) 168-35-02 

Факс  

Вид діяльності надання юридичних послу 

Опис супроводження судових та досудових 

справ 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ОЦIНОЧНА 

КОМПАНIЯ АРГУМЕНТ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 34286063 

Місцезнаходження 65007, Україна, Одеська обл., 

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН р-н, Одеса, 

ВУЛИЦЯ МАЛА АРНАУТСЬКА, 

БУДИНОК 86, КВАРТИРА 18 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

426/17 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.05.2017 

Міжміський код та телефон +38 (048) 734-20-47 

Факс +38 (048) 734-20-47 

Вид діяльності 96.09 Надання iнших iндивiдуальних 

послуг, н. в. i. у., 63.99 Надання iнших 

iнформацiйних послуг, н. в. i. у., 68.31 

Агентства нерухомостi, 70.22 

Консультування з питань комерцiйної 

дiяльностi й керування, 71.12 

Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, 

геологiї т 

Опис послуги з оцiнки  об'єктiв нерухомого 

майна, рухомого майна цiлiсних 

майнових комплексiв та об'єктiв 

iнтелектуальної власностi. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "Експандiа" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 35415496 



Місцезнаходження 03150, Україна, Київ, вул. Велика 

Василькiвська 100 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

432/18 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2018 

Міжміський код та телефон +38 (044) 3900000 

Факс  

Вид діяльності 68.31 Агентства нерухомостi 

Опис послуги з оцiнки  об'єктiв нерухомого 

майна, рухомого майна цiлiсних 

майнових комплексiв та об'єктiв 

iнтелектуальної власностi.  

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "ЕССЕТ 

ЕКСПЕРТАЙЗ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 38138378 

Місцезнаходження 03124, Україна, Київ, вул. Миколи 

Василенка, 7-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

451/18 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.05.2018 

Міжміський код та телефон +38 (044) 592-66-99 

Факс  

Вид діяльності 68.31 Агентства нерухомостi, 70.22 

Консультування з питань комерцiйної 

дiяльностi й керування, 71.12 

Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, 

геологiї та геодезiї, надання послуг 

технiчного консультування в цих 

сферах, 73.20 Дослiдження 

кон'юнктури ринку та виявл 

Опис послуги з оцiнки  об'єктiв нерухомого 

майна, рухомого майна цiлiсних 

майнових комплексiв та об'єктiв 

iнтелектуальної власностi. 

Сюрвейєрськi послуги. Технiчна 

експертиза у галузi громадського 

будiвництва. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Приватне пiдприємство "Вi Ай Пi 

Департамент" 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 33508037 

Місцезнаходження 01601, Україна, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН 

р-н, Київ, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, 

БУДИНОК 16 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 77/19 



діяльності 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Фонд державного майна України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.02.2019 

Міжміський код та телефон +3 8(044) 578-14-03 

Факс  

Вид діяльності 68.31 Агентства нерухомостi 

Опис послуги з оцiнки  об'єктiв нерухомого 

майна, рухомого майна цiлiсних 

майнових комплексiв та об'єктiв 

iнтелектуальної власностi. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

Fitch Ratings Ltd 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

Ідентифікаційний код юридичної особи 1316230 

Місцезнаходження United Kingdom (Великобританiя, 

Лондон), Лондон, 30 North Colonnade, 

Canary Wharf, London, E14 5GN, 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

не лiцензується 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Дiяльнiсть не лiцензується, компанiя 

має статус офiцiйної статистичної 

рейтингової органiзацiї (статус NRSRO) 

в рамках нормативної Комiсiї по 

цiнним паперам США, який 

поновлюється щорiчно 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.01.2019 

Міжміський код та телефон +44 (0) 20 3530 1000 

Факс +44 (0) 20 3530 1500 

Вид діяльності Рейтингове агентство - присвоєння i 

пiдтримка кредитних рейтингiв 

Опис Fitch Ratings Ltd - мiжнародне 

рейтингове агентство, нацiлене на 

надання незалежних i орiєнтованих на 

перспективу рейтингiв, оцiнок 

кредитоздатностi, проведення 

аналiтичних дослiджень. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 21672206 

Місцезнаходження 01004, Україна, Київ, вул. Шовковична, 

будинок 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

 № 138 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та 

фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 05.03.2019 

Міжміський код та телефон (044) 277 50 00 

Факс (044) 277 50 01 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому 



ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi 

на фондовому ринку 

Опис Вид послуг: фiнансовi послуги на 

ринку цiнних паперiв. 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, 

ім'я, по батькові фізичної особи 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ 

ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711 

Місцезнаходження 04107, Україна, Шевченкiвський р-н, 

Київ, Тропiнiна, 7 - Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид 

діяльності 

1 074 120 0000 01065 

Найменування державного органу, що видав ліцензію 

або інший документ 

Шевченкiвська районна в мiстi Києвi 

державна адмiнiстрацiя 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.09.2005 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-04, 591-04-32 

Факс (044) 482-52-04, 482-52-13 

Вид діяльності формування та функцiонування 

системи депозитарного облiку цiнних 

паперiв 

Опис Вiдповiдно до ч. 1 ст. 29 Закону 

України "Про депозитарну систему 

України" лiцензування депозитарної 

дiяльностi Центрального депозитарiю 

не здiйснюється.  

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 9 Закону України 

"Про депозитарну систему України", 

статус Центрального депозитарiю  ПАТ 

"НДУ" набув  з дня реєстрацiї Правила 

Центрального депозитарiю, а саме 

01.10. 2013 р. (рiшення НКЦПФР вiд 

01.10.2013 р. № 2092). 

 



XIV. Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (далі 

- правочинів із заінтересованістю), або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та відомості 

про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких 

створює заінтересованість 

 
Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 

 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Гранична 

сукупна вартість 

правочинів 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

граничної 

сукупної 

вартості 

правочинів до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

попереднього 

надання згоди 

на вчинення 

значних 

правочинів в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Національної 

комісії з 

цінних паперів 

та фондового 

ринку або 

через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені 

учасників 

фондового 

ринку 

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо попереднього 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 22.02.2019 Наглядова Рада 

Банку 

1 120 746,79044 4 500 991,12629 24,89 угоди щодо 

депозитних 

сертифiкатiв НБУ 

25.02.2019 https://www.pravex.c

om.ua/o-banke/pro-

nas/rozkrittya-

informaciyi 



Опис: 

предмет правочину - угоди щодо депозитних сертифiкатiв НБУ; загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100% та "проти" - 0% 

2 01.07.2019 Наглядова Рада 

Банку 

554 080 4 500 991 12,31018 про встановлення 

кредитного лiмiту 

02.07.2019 https://www.pravex.c

om.ua/o-banke/pro-

nas/rozkrittya-

informaciyi 

Опис: 

предмет правочину - про встановлення кредитного лiмiту; загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100% та "проти" - 0% 

3 04.11.2019 Наглядова Рада 

Банку 

826 674,57 4 500 991 18,3665 Про встановлення 

лiмiтiв фiнансовим 

установам 

04.11.2019 https://www.pravex.c

om.ua/o-banke/pro-

nas/rozkrittya-

informaciyi 

Опис: 

предмет правочину - про встановлення лiмiтiв фiнансовим установам; загальна кiлькiсть голосiв, кiлькiсть голосiв, що проголосували "за" - 100% та "проти" - 0% 



Звіт про фінансовий стан (Баланс) 
на 31.12.2019 року 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 1000 787 608 823 213 

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 377 325 138 567 

Кредити та заборгованість клієнтів 1040 1 435 797 1 219 305 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 1050 2 661 675 1 704 809 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 1060 0 0 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні 

компанії 
1070 0 0 

Інвестиційна нерухомість 1080 19 380 93 293 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку 

на прибуток 
1090 1 141 1 631 

Відстрочений податковий актив 1100 0 0 

Гудвіл 1110 52 828 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 1120 333 497 448 282 

Інші фінансові активи 1130 26 065 21 527 

Інші активи 1140 28 053 50 364 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

активи групи вибуття 
1150 41 264 0 

Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх 

показників 
1990  

Активи – усього за додатковими статтями 1990 0 0 

Усього активів 1999 5 764 633 4 500 991 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 2000 214 185 

Кошти клієнтів 2010 3 638 304 2 372 835 

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток 
2020 0 0 

Боргові цінні папери, емітовані банком 2030 3 583 5 573 

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 11 510 7 345 

Інші фінансові зобов'язання 2080 163 768 66 208 

Інші зобов'язання 2090 52 217 44 662 

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 3 869 596 2 496 808 

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 210 748 251 409 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3060 3 966 523 3 898 038 

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 1 895 037 2 004 183 

Усього зобов'язань та власного капіталу 9999 5 764 633 4 500 991 

Примітки: Статтю 1110 Гудвiл читати як Активи з права користування  

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

21.02.2020 року Керівник Джанлука Коррiас 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

Мельник Т.I. (044) 251-02-43 Головний бухгалтер Л.В.Остахова 
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Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід (Звіт про фінансові 

результати) 
за 2019 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Процентні доходи 1000 545 785 493 821 

Процентні витрати 1005 151 905 101 256 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні 

витрати) 
1010 393 880 392 565 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, 

коштів в інших банках 

1020 19 505 5 372 

Чистий процентний дохід (Чисті процентні 

витрати) після створення резерву під знецінення 

кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в 

інших банках 

1030 413 385 387 193 

Комісійні доходи 1040 150 276 142 705 

Комісійні витрати 1045 64 286 48 172 

Результат від операцій з фінансовими інструментами, 

що обліковуються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток 

1050 42 0 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
1060 13 373 0 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
1070 19 3 

Результат від операцій з іноземною валютою 1080 22 697 18 018 

Результат від переоцінки іноземної валюти 1090 7 572 4 948 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості 
1100 2 680 54 586 

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

1110 3 26 

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною 

ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 

1120 0 21 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення дебіторської заборгованості та інших 

фінансових активів 

1130 542 1 163 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 

1140 265 017 227 306 

Чисте (збільшення) зменшення резервів під 

знецінення цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 

1150 111 678 73 190 

Чисте (збільшення) зменшення резервів за 

зобов'язаннями 
1160 13 984 1 569 

Інші операційні доходи 1170 47 215 47 664 

Адміністративні та інші операційні витрати 1180 279 405 332 370 

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 122 799 147 674 

Витрати на податок на прибуток 1510 1 297 10 347 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 1520 121 502 137 327 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
1530 0 0 

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 8 491 19 053 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії 
2040 24 645 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 448 3 256 

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований 

у прибуток чи збиток після оподаткування 
2360 446 256 

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК: 

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2510 4 716 0 

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 849 0 

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 

прибуток чи збиток після оподаткування 
2860 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2900 12 356 16 053 



Усього сукупного доходу за рік 2999 109 146 121 274 

Прибуток (збиток), що належить:    

     власникам банку 3010 121 502 137 327 

     неконтрольованій частці 3020 0 0 

Усього сукупного доходу, що належить:    

     власникам банку 3210 109 146 121 274 

     неконтрольованій частці 3220 0 0 

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

     чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 4110 0,07000 0,08000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію 
4120 0,07000 0,08000 

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 0,07000 0,08000 

     скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну 

просту акцію за рік 
4320 0,07000 0,08000 

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

припинення визнання фiнансових активiв. 

Статтю 1070 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Дохiд вiд 

припинення визнання фiнансових зобов'язань. 

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 2040 Частка iншого сукупного прибутку асоцiйованої компанiї читати як Амортизацiя активiв з 

права користування. 

Статтю 2360 Iнший сукупний дохiд читати як Змiни результатiв переоцiнки за операцiями з акцiонерами. 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

21.02.2020 року Керівник Джанлука Коррiас 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

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

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



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 
за 2019 рік 

(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 1 038 007 3 502 964 0 1 332 263 418 3 771 287 1 034 434 0 1 034 434 

Вплив змін облікової політики, 

виправлення помилок та вплив 

переходу на нові та/або 

переглянуті стандарти і 

тлумачення 

1110 0 0 0 0 60 14 678 14 738 0 14 738 

Скоригований залишок на початок 

попереднього періоду 

1120 1 038 007 3 502 964 0 1 332 263 358 3 788 713 1 016 948 0 1 016 948 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 1200 0 0 0 0 0 137 327 137 327 0 137 327 

    інший сукупний дохід 1205 0 0 0 0 11 949 28 002 16 053 0 16 053 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

1300 0 0 0 0 11 906 27 693 15 787 0 15 787 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

1310 0 0 0 0 0 2 748 2 748 0 2 748 

Незареєстрований статутний 

капітал 

1320 0 0 0 0 11 949 109 325 121 274 0 121 274 

Операції з акціонерами 1330 0 0 0 0 43 309 266 0 266 

Емісія акцій:           

    номінальна вартість 1340 10 719 0 0 0 0 0 10 719 0 10 719 

    емісійний дохід 1345 0 1 097 790 0 0 0 0 1 097 790 0 1 097 790 

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 0 0 0 0 

Залишок на кінець попереднього 

періоду 

2000 1 048 726 4 600 754 0 1 332 251 409 3 898 038 2 004 183 0 2 004 183 

Усього сукупного доходу:           

    прибуток/(збиток) за рік 2200 0 0 0 0 0 121 502 121 502 0 121 502 

    інший сукупний дохід 2205 0 0 0 0 40 661 53 017 12 356 0 12 356 

Амортизація резерву переоцінки 

основних засобів або реалізований 

результат 

2300 0 0 0 0 44 578 52 632 8 054 0 8 054 

Розподіл прибутку до резервних 

та інших фондів 

2310 0 0 0 0 40 661 68 485 109 146 0 109 146 

Незареєстрований статутний 

капітал 

2320 0 0 0 0 3 867 385 4 252 0 4 252 

Операції з акціонерами 2330 0 0 0 0 50 0 50 0 50 

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 1 332 210 748 3 966 523 1 895 037 0 1 895 037 

Примітки: Статтю 1310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Змiна облiкових полiтик та перегляд облiку  основних засобiв, 

малоцiнних необоротних активiв, малоцiнних швидкозношуваних предметiв та  нематерiальних активiв. 

Статтю 1320 Незареєстрований статутний капiтал читати як Усього сукупного доходу. 

Статтю 2310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Усього сукупного доходу. 

Статтю 2320 Незареєстрований статутний капiтал читати як Амортизацiя резерву переоцiнки цiнних паперiв. 



 

Затверджено до випуску та підписано 

 

21.02.2020 Керівник Джанлука Коррiас 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

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

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



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом 
за 2019 рік 

(тис.грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період 
Попередній 

період 

1 2 3 4 

Грошові кошти від операційної діяльності: 

Процентні доходи, що отримані 1010 383 943 407 392 

Процентні витрати, що сплачені 1015 149 938 103 715 

Комісійні доходи, що отримані 1020 150 016 142 705 

Комісійні витрати, що сплачені 1025 64 297 48 199 

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 22 697 18 018 

Інші отримані операційні доходи 1100 27 272 6 530 

Виплати на утримання персоналу, сплачені 1110 250 444 229 067 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 1120 295 245 332 370 

Податок на прибуток, сплачений 1800 0 0 

Грошові кошти отримані/(сплачені) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах і зобов'язаннях 

1510 175 996 138 706 

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 284 244 2 274 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів 
1650 115 622 670 350 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів 
1660 8 936 21 550 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 1670 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 1680 29 536 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 1690 1 291 313 537 647 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком 
1700 1 335 31 305 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями 
1710 0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
1720 42 080 3 576 

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

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від операційної діяльності 
1999 765 161 1 358 296 

Грошові кошти від інвестиційної діяльності: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
2010 118 945 801 99 279 842 



Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
2020 118 157 967 100 362 818 

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 39 637 50 779 

Придбання основних засобів 2110 8 844 35 381 

Надходження від реалізації основних засобів 2120 42 0 

Придбання нематеріальних активів 2130 35 478 43 713 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 2140 68 517 70 165 

Дивіденди, що отримані 2150 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності 
2999 723 960 1 124 826 

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 76 806 32 010 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів 
5200 41 201 233 470 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду 
5300 823 213 1 088 693 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 5400 787 608 823 213 

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

зменшення/(збiльшення) кредитiв та заборгованостi банкiв; 

Статтю 2120 Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв читати як Результат  вiд операцiй iз борговими 

фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. 

 

Затверджено до випуску та підписано 

 

21.02.2020 року Керівник Джанлука Коррiас 



 (підпис, ініціали, прізвище) 

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

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



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 
за 2019 рік 

(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: Звiт про рух грошових коштiв банку виконувався лише за прямим методом. 

 



Затверджено до випуску та підписано 

 

21.02.2020 року Керівник Джанлука Коррiас 

 (підпис, ініціали, прізвище) 

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

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



Примітки до фінансової звітності 
за 2019 рік 

 

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

 

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. 

 

Статтю 1060 Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi читати як Дохiд вiд припинення 

визнання фiнансових активiв. 

 

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

1070, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Статтю 1070 Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж читати як Дохiд вiд 

припинення визнання фiнансових зобов'язань. 

 

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

1140, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

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

продаж читати як Витрати на виплати працiвникам. 

 

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

1150, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

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

погашення читати як Витрати зносу та амортизацiя. 

 

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

2040, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Статтю 2040 Частка iншого сукупного прибутку асоцiйованої компанiї читати як Амортизацiя активiв з 

права користування. 

 

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

2360, номер за порядком додаткової статті - 0. 

 

Статтю 2360 Iнший сукупний дохiд читати як Змiни результатiв переоцiнки за операцiями з акцiонерами. 

 

8. Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 1310, номер за порядком 

додаткової статті - 0. 

 

Статтю 1310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Змiна облiкових полiтик та 

перегляд облiку  основних засобiв, малоцiнних необоротних активiв, малоцiнних швидкозношуваних 

предметiв та  нематерiальних активiв. 

 

9. Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 1320, номер за порядком 

додаткової статті - 0. 

 

Статтю 1320 Незареєстрований статутний капiтал читати як Усього сукупного доходу. 

 

10. Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 2310, номер за 



порядком додаткової статті - 0. 

 

Статтю 2310 Розподiл прибутку до резервних та iнших фондiв читати як Усього сукупного доходу. 

 

11. Форма "Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)", стаття 2320, номер за 

порядком додаткової статті - 0. 

 

Статтю 2320 Незареєстрований статутний капiтал читати як Амортизацiя резерву переоцiнки цiнних 

паперiв. 

 

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

додаткової статті - 0. 

 

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

зменшення/(збiльшення) кредитiв та заборгованостi банкiв. 

 

13. Форма "Звіт банку про рух грошових коштів за прямим методом", стаття 2120, номер за порядком 

додаткової статті - 0. 

 

Статтю 2120 Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв читати як Результат  вiд операцiй iз борговими 

фiнансовими iнструментами, якi облiковуються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд. 

 

14.  
 

Форма "Звiт банку про рух грошових коштiв за непрямим методом" 

Звiт про рух грошових коштiв банку виконувався лише за прямим методом. 

 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за 

результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською 

фірмою) 
1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою 

вiдповiдальнiстю "БЕЙКЕР ТIЛЛI 

УКРАЇНА" 

2 Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

2 - суб'єкти аудиторської діяльності 

3 Ідентифікаційний код юридичної особи 

(реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - фізичної особи) 

30373906 

4 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04112, м. Київ, вул. Грекова, буд. 3, 

кв. 9 

5 Номер реєстрації аудиторської фірми 

(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності 

№2091 

6 Дата і номер рішення про проходження 

перевірки системи контролю якості 

аудиторських послуг (за наявності) 

номер: -, дата:  

7 Звітний період, за який проведено аудит 

фінансової звітності 

з 01.01.2019 по 31.12.2019 

8 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із 

застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова 

від висловлення думки) 

01 - немодифікована 

9 Пояснювальний параграф (за наявності) Вiдомостi про ТОВАРИСТВО З 

ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "БЕЙКЕР 

ТIЛЛI УКРАЇНА" внесенi до таких 

роздiлiв Реєстру аудиторiв та 

суб'єктiв аудиторської дiяльностi: 

"Суб'єкти аудиторської дiяльностi"; 

"Суб'єкти аудиторської дiяльностi, 

якi мають право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової 

звiтностi"; 

"Суб'єкти аудиторської дiяльностi, 

якi мають право проводити 

обов'язковий аудит фiнансової 

звiтностi пiдприємств, що 

становлять суспiльний iнтерес". 

10 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: №219/19, дата: 21.10.2019 

11 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 04.11.2019, дата 

закінчення: 21.02.2020 

12 Дата аудиторського звіту 19.02.2020 

13 Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 

1 435 800,00 

14 Текст аудиторського звіту  

Звiт незалежних аудиторiв щодо фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "ПРАВЕКС 

БАНК". 



Ми провели аудит фiнансової звiтностi Акцiонерного товариства "ПРАВЕКС БАНК" (далi - 

"Банк"), що складається зi звiту про фiнансовий стан (Балансу) станом на 31 грудня 2019 року; 

звiтiв про фiнансовi результати та iнший сукупнiй дохiд, про змiни у власному капiталi i про 

рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової 

звiтностi, включаючи виклад значущих облiкових полiтик та iншої пояснювальної iнформацiї. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до МСФЗ i вимог законодавства України щодо фiнансового звiтування та 

за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для 

того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень 

внаслiдок шахрайства або помилок. 

Вiдповiдальнiсть аудиторiв за аудит фiнансової звiтностi. 

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не 

мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, 

що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не 

гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, 

коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обгрунтовано очiкується, вони 

можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї 

фiнансової звiтностi.  

Метою проведення аудиторської перевiрки було висловлення думки щодо того, чи рiчна 

фiнансова звiтнiсть Банку за 2019 рiк в усiх суттєвих аспектах достовiрно вiдображає 

фiнансовий стан Банку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Аудит 

проводився у перiод з 04.11.2019 року по 21.02.2020 року. Дата та номер договору на 

проведення аудити - №219/19 вiд 21.10.2019 року.  

Висловлення думки: 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих 

аспектах, фiнансовий стан Банку на 31 грудня 2019 року та його фiнансовi результати i 

грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних 

стандартiв фiнансової звiтностi та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський 

облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" щодо складання фiнансової звiтностi.  

 

 

XVI. Твердження щодо річної інформації 
Ця фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 

(далi - "МСФЗ"), вимог Нацiонального банку України до пiдготовки фiнансової звiтностi 

українськими банками, законодавства України та чинних законодавчих актiв щодо подання 

рiчних звiтiв емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку Нацiональнiй комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку.  

Протягом  року, що закiнчився  31 грудня 2019 року, та пiд час складання фiнансової звiтностi 

Банк послiдовно застосовував основнi принципи облiкової полiтики, викладенi далi. 

Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає вiд керiвництва формування 

суджень, оцiнок i припущень, що впливають на застосування облiкової полiтики. Фактичнi 

результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок. 

Оцiнки i пов'язанi з ними допущення переглядаються на постiйнiй основi. Змiни в оцiнках 

визнаються в тому перiодi, в якому оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах. 

Бухгалтерський облiк операцiй здiйснюється у валютi операцiї. Вiдображення активiв та 

зобов'язань, доходiв та витрат вiд операцiй з iноземними валютами у звiтностi здiйснюється в 

гривневому еквiвалентi за офiцiйними курсами НБУ щодо iноземних валют на дату 

вiдображення в облiку. Функцiональною валютою цiєї звiтностi являється гривня, одиницi 



вимiру тисячi гривень, якщо не зазначене iнше. 

Банк здiйснює управлiння ризиками, спираючись на принципи безперервностi, передбачливостi i 

хеджування. Методи i системи управлiння ризиками, що використовуються Банком, постiйно 

модифiкуються, вiдображаючи змiни умов ринку та продуктiв. У вiдповiдностi до вимог ст.44 

Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" у Банку передбачена система управлiння 

ризиками, яка складається з постiйно дiючих комiтетiв: Кредитного Комiтету, Комiтету з 

управлiння кредитним ризиком, Комiтету з управлiння проблемними активами та Комiтету з 

управлiння активами та пасивами.  

Департамент управлiння ризиками забезпечує ризик-менеджмент Банку.Наглядова Рада Банку 

визначає загальну стратегiю управлiння ризиками, затверджує та здiйснює перегляд Концепцiї 

(Полiтики) управлiння ризиками, встановлює загальний рiвень ризик апетитiв. Правлiння Банку 

приймає участь в управлiння ризиками в рамках своїх компетнецiй та делегує частину своїх 

функцiй постiйно дiючим профiльним Комiтетам. Управлiння Банком, в тому числi i управлiння 

ризиками, виконується Правлiнням Банку на принципах, затверджених Наглядовою Радою в 

рамках загальної стратегiї i Полiтики управлiння ризиками. Монiторинг i контроль 

здiйснюються Правлiнням Банку та постiйно дiючими комiтетами пiд керiвництвом Наглядової 

Ради, як найвищого спостережного органу Банку.  

Найсуттєвiшими серед фiнансових ризикiв для Банку визначено кредитний ризик, ризик 

лiквiдностi, ринковий ризик та процентний ризик банкiвської книги, серед нефiнансових - 

операцiйний ризик та 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. 

З того часу як Банк став членом мiжнародної Банкiвської Групи Iнтеза Санпаоло С.п.А., та 

згiдно iз загальною полiтикою групи щодо ризику та найкращою мiжнародною практикою, Банк 

постiйно удосконалює процедури для iдентифiкацiї та оцiнки ризику. Стратегiя управлiння 

ризиками (ризик-менеджменту) базується на принципi дотримання беззбиткової дiяльностi i 

направлена на забезпечення оптимального вiдношення мiж прибутковiстю бiзнес-напрямкiв 

дiяльностi Банку та рiвнем прийнятих Банком ризикiв. Стратегiя ризик-менеджменту має на метi 

забезпечити досягнення наступних цiлей: - пiдтримання обiзнаностi про ризик та культуру 

ризику; - досягнення оптимальної рiвноваги мiж ризик-апетитами та бiзнес-стратегiєю; - 

удосконалення процесу прийняття рiшень щодо виникаючих ризикiв та їх пом'якшення; - 

зменшення збиткiв шляхом контролю за спiввiдношенням витрат на управлiння ризиками та 

витрат, якi можуть бути понесенi внаслiдок впливу таких ризикiв; - забезпечення 

функцiонування безперервного та ефективного процесу управлiння ризиками..  

Стратегiя ризик-менеджменту передбачає використання всього спектру iнструментiв зниження 

ризику та використання кожного конкретного iнструменту в залежностi вiд виду ризику. 

 

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних НКЦПФР або 

через особу, яка 

провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

Вид інформації 



регульованої 

інформації від імені 

учасників 

фондового ринку 

1 2 3 

02.02.2019 04.02.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

22.02.2019 25.02.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

15.03.2019 18.03.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

26.03.2019 28.03.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

16.04.2019 18.04.2020 Інформація про затвердження звіту про винагороду членів 

наглядової ради та/або звіту про винагороду членів виконавчого 

органу 

16.05.2019 16.05.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

01.07.2019 02.07.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

30.07.2019 30.07.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

12.09.2019 13.09.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

13.09.2019 13.09.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

27.09.2019 27.09.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

04.11.2019 04.11.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди 

на вчинення значних правочинів 

27.11.2019 27.11.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

13.12.2019 16.12.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 

20.12.2019 21.12.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 
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