
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН (зі змінами) 
розміщення у загальнодоступній інформації базі даних Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформація від імені учасників фондового ринку, та на 

власному вебсайті https://bankvostok.com.ua/  інформації, документів та повідомлень ПАТ «БАНК ВОСТОК» (далі – Банк, емітент), оприлюднення яких 

вимагається відповідно до законодавства, крім особливої інформації, на 2020 рік 

Інформація, яка підлягає оприлюдненню Дата оприлюднення 

Річна інформація про емітента 
 

Регулярна річна інформація про емітента за 2019 рік не пізніше 30.04.2020 

Річна фінансова звітність 
 

Річна фінансова звітність за 2019 рік з аудиторським висновком не пізніше 30.04.2020 

Річна консолідована звітність банківської групи за 2019 рік разом з 

аудиторським висновком 

не пізніше 01.06.2020 

Проміжна інформація про емітента 
 

Регулярна проміжна інформація про емітента  за перший, другий, третій та четвертий квартали - 

не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним 

кварталом 

Проміжна фінансова звітність 
 

Проміжна фінансова звітність  за перший, другий, третій та четвертий квартали - 

не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним 

кварталом 

Інша інформація, яка потребує оприлюднення відповідно до 

законодавства та щодо якої емітент може передбачити дату 

оприлюднення 

 

Відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності, 

відомості про власників істотної участі, схематичне зображення 

структури власності банку станом на 01.01.2020 

до 01.02.2020 

Статут Банку  протягом 5 робочих днів з дати державної 

реєстрації статуту 

Положення про Загальні збори Банку, про Наглядову раду Банку, про 

Правління Банку, про філії та представництва Банку,  про комітети 

Наглядової ради Банку та Правління Банку; 

Принципи (кодекс) корпоративного управління Банку;  

Політика винагороди Банку 

протягом 10 робочих днів з дати затвердження 

Протокол Загальних зборів акціонерів протягом 5 робочих днів з дати складання 

протоколу та його підписання 

Звіти Наглядової ради, Правління Банку, Звіти про винагороду членів 

Наглядової ради та Правління Банку 

протягом 10 робочих днів з дати прийняття 

рішення за результатами розгляду відповідних звітів  

Звіти Комітетів Наглядової ради  протягом 3 робочих днів з дати затвердження 

Перелік афілійованих осіб із зазначенням кількості, типу та/або класу 

належних їм акцій  

протягом 5 робочих днів з дня отримання Банком 

документально підтвердженої відповідної 

інформації  

Результати оцінки стійкості станом на 01.01.2020 до 26.12.2020 

Значення економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції;  

значення нормативів капіталу та їх складових 

 станом на 01 число кожного місяця - до 10 числа 

цього місяця 

Оборотно - сальдовий баланс  за звітний місяць - до 30 числа місяця, наступного за 

звітним, за січень - до 28 лютого, за грудень - до 01 

лютого наступного року; з урахуванням коригуючих 

проводок за звітний рік - до 25 квітня року, 

наступного за звітним 

Розподіл кредитів, наданих фізичним та юридичним особам у національній 

та іноземній валютах, та розміру кредитного ризику за класами боржника 

за звітний місяць -  до 30 числа місяця, наступного 

за звітним, за січень - до 28 лютого, за грудень - до 

01 лютого наступного року 

Розподіл кредитів, наданих суб'єктам господарювання в національній та 

іноземній валютах за видами економічної діяльності, що класифікуються 

за розділами, з них непрацюючих 

за звітний місяць - до 30 числа місяця, наступного за 

звітним, за січень - до 28 лютого, за грудень - до 01 

лютого наступного року  

Розподіл вкладів фізичних осіб та сума можливого відшкодування Фондом 

гарантування вкладів фізичних осіб 

за звітний місяць - до 30 числа місяця, наступного за 

звітним, за січень - до 28 лютого, за грудень - до 01 

лютого наступного року 

 

https://bankvostok.com.ua/

