Титульний аркуш
27.01.2022
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 06/1429
(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826,
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
Голова Правління

Мороховський В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК
ВОСТОК"
Публічне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
26237202
4. Місцезнаходження
Курсантська, 24, Дніпро, 49051
5. Міжміський код, телефон та факс (0562) 333-410, (0562) 333-452
6. Адреса електронної пошти
bank@bankvostok.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,
Державна установа «Агентство з
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про
розвитку інфраструктури
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
фондового ринку України»,
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка
21676262, УКРАЇНА,
здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
DR/00001/APA
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення)
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи,
країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка
здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у
разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо)

Державна установа «Агентство з
розвитку інфраструктури
фондового ринку України»,
21676262, УКРАЇНА,
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію
розміщено на власному вебсайті учасника фондового
ринку

4 кв. 2021

© SMA

https://bankvostok.com.ua/public
27.01.2022
(URL-адреса сторінки)

26237202

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента.

X

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності.

X

3. Інформація про посадових осіб емітента.

X

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента;
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;
3) інформація про собівартість реалізованої продукції.
5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента;

X

2) інформація про облігації емітента;
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;
4) інформація про похідні цінні папери емітента.
6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах.
7. Інформація щодо корпоративного секретаря.
8. Інформація про вчинення значних правочинів.
9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює
заінтересованість.
10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та
інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких
прав передано іншій особі.
11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів.
12. Інформація про конвертацію цінних паперів.
13. Інформація про заміну управителя.
14. Інформація про керуючого іпотекою.
15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів.
16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим
іпотечним боргом.
17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття;
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі
іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду;
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних
активів до складу іпотечного покриття.
18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів.
19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.
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X

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).
X

24. Проміжний звіт керівництва.
25. Твердження щодо проміжної інформації.

X

26. Примітки.

До п. 4(1) "Інформація про зобов`язання та забезпечення емітента". Інформацiя не надається вiдповiдно до п.3 ст.3
гл.II Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
П. 4(2) "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та до п. 4(3) "Інформація про
собівартість реалізованої продукції". Інформація відсутня, тому що Емітент не займається видами діяльності, що
класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води
за класифікатором видів економічної діяльності.
До п. 5(2) "Інформація про облігації емітента". Інформація відсутня, тому що у ПАТ «БАНК ВОСТОК» відсутні
випуски облігацій, що знаходяться в обігу.
До п. 5(3) "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом". Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК
ВОСТОК» не є емiтентом iнших цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї.
До п. 5(4) "Інформація про похідні цінні папери". Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не
здійснював випуск похідних цінних паперів.
До п.6. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб". Інформація відсутня, тому що емітент не є
учасником в будь-яких інших юридичних особах.
До п.7. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря". Інформація відсутня, тому що посада корпоративного
секретаря в штаті емітента не передбачена.
До п.9 "Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у
вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставин, існування яких створює заінтересованість".
Інформація відсутня, тому що у ПАТ «БАНК ВОСТОК в звітному періоді не було вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та
обставин, існування яких створює заінтересованість.
До п.10 " Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / 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 ". За
цінними паперами В ПАТ «Банк Восток» не встановлені обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі
необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, а
також обмежень щодо кількості голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
передано іншій особі.
До п.11 "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів". Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК
ВОСТОК» не здійснював випуски боргових цінних паперів, які мають забезпечення.
До п.12 "Інформація про конвертацію цінних паперів". Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не
здійснював випуски цінних паперів, за якими передбачена конвертація.
До п.13-18 Інформація відсутня, тому що ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював випуски іпотечних цінних паперів.
До п.19 "Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб`єктом забезпечення окремо)" Інформація відсутня, тому що ПАТ
"БАНК ВОСТОК" не здiйснював випуски забезпечених боргових цінних паперів.
До п.20 "Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емісії цiльових облiгацiй підприєміств, виконання зобов'язань за
якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)." Інформація відсутня, тому
що ПАТ "БАНК ВОСТОК" не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене
об'єктами нерухомостi.
До п. 21"Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку".
Інформація відсутня, тому що Емітент складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку.
22. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi за 4 квартал
iнформацiя не надається вiдповiдно до п.3 ст.3 гл.II Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 "Про розкриття
iнформацiї емiтентами цiнних паперiв".
До п. 23"Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою "
Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською фiрмою) за 4 квартал
не надається в зв"язку з ненаданням промiжної фiнансової звiтностi в складi звiту, вiдповiдно до п.3 ст.3 гл.II
Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 "Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв"
25. Твердження щодо промiжної iнформацiї за 4 квартал не надається в зв"язку з ненаданням промiжної фiнансової
звiтностi в складi звiту, вiдповiдно до п.3 ст.3 гл.II Положення НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013 "Про розкриття
iнформацiї емiтента
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"

2. Дата проведення державної реєстрації
30.01.2009
3. Територія (область)
Днiпропетровська
4. Статутний капітал (грн)
983950290,00
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що
0
належать державі
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного
0
капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного
товариства та/або холдингової компанії
7. Середня кількість працівників (осіб)
1123
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
Найменування виду діяльності
Код за КВЕД
Інші види грошового посередництва
64.19
д/н

0

д/н

0

9. Органи управління підприємства: Вищим органом управління Банку є загальні збори
акціонерів. Виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління є Правління Банку.
Органом, який здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу Банку, захист прав
вкладників інших кредиторів та акціонерів Банку є Наглядова рада Банку.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник Місцезнаходження, якщо засновник – Ідентифікаційний код
– фізична особа; найменування, якщо
юридична особа
юридичної особи,
засновник – юридична особа
якщо засновник –
юридична особа
ТОВ "Аркадія"
49005, м. Дніпро, вул. Погребняка, 18,
31573502
кв. 60

ТОВ ВКФ "Укрсельхозпром"

52400, Дніпропетровська область,
Солонянський район, смт Солоне,
вул. Чикмарьова, буд. 47, корп. 2.

Засновники: Якщо кількість фізичних осіб засновників емітента перевищує двадцять,
зазначається загальна кількість фізичних осіб:
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
2) МФО банку
4 кв. 2021 р.

© SMA

26237202

Національний банк України

300001

30375662

3) IBAN
4) найменування банку (філії, відділення
банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) IBAN
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UA763000010000032005113501026
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

300001
UA963000010000000032075113501

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
Номер ліцензії
Дата
Орган державної влади, що
видачі
видав ліцензію

1
Банкiвська лiцензiя

2
204

3
4
18.10.2011 Нацiональний Банк України

Дата
закінчення
дії ліцензії
(за
наявності)
5

Опис: на право надання банківських послуг, визначених частиною третьою статті 47 Закону
Укра∙ни "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" Ліцензія діє та поновлюється відповідно до
нормативно-правових актів Національного банку України.
Професiйна дiяльнiсть на АЕ 263291
10.09.2013 Національна комiсiя з
фондовому ринкуцiнних паперiв та фондового
депозитарна дiяльнiсть
ринку
(діяльність із зберігання
активів інститутів
спільного інвестування)

Опис: Строк дії ліцензії - необмежений
Професiйна дiяльнiсть на АЕ 263292
фондовому ринкудепозитарна
дiяльнiсть(депозитарна
дiяльнiсть депозитарної
установи)

Опис: Строк дії ліцензії - необмежений

4 кв. 2021

© SMA

26237202

10.09.2013 Національна комiсiя з
цiнних паперiв та фондового
ринку

1
Професійна діяльність
на ринках капіталу з
торгівлі фінансовими
інструментами, що
передбачає дилерську
діяльність

2
АЕ 286863

3
4
08.05.2014 Національна комiсiя з
цiнних паперiв та фондового
ринку

Опис: Строк дії ліцензії - необмежений
Професійна діяльність на АЕ 286862
ринках капіталу з
торгівлі фінансовими
інструментами, що
передбачає брокерську
діяльність

08.05.2014 Національна комiсiя з
цiнних паперiв та фондового
ринку

Опис: Строк дії ліцензії - необмежений
Субброкерська діяльність 420

Опис: Строк дії ліцензії - необмежений
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01.07.2021 Національна комiсiя з
цiнних паперiв та фондового
ринку

5

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада.

Член Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Макеєва Олена Володимирівна
3. Рік народження. 1969
4. Освіта.
Вища: Одеський інститут народного господарства, спеціальність «бухгалтерський облік та анліз господарської діяльності», кваліфікація економіст.
5. Стаж роботи (років).
30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПП «АКФ «ЮГТ Плюс», д/н, Аудитор
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно
вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про
вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
26.12.2019 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 6 від 26.12.2019
р. обрано членом Наглядової Ради Макеєву Олену Володимирівну з 02.01.2020р. Особа є
незалежним членом Наглядової Ради (незалежний директор).
Попередні посади за останні п’ять років: ПП «АКФ «ЮГТ Плюс» - аудитор.
Загальний стаж роботи – 30 років
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Голова Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Костельман Володимир Михайлович
3. Рік народження. 1972
4. Освіта.
Вища: Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії
педагогічних наук України, спеціальність-"Менеджмент організацій",
кваліфікація -"Магістр менеджменту"
5. Стаж роботи (років).
27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «ФОЗЗІ ГРУП», 33870713, Генеральний директор
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно
вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про
вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2019 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2019
р. обрано Головою Наглядової Ради Костельмана Володимира Михайловича. Особа є
представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п’ять років: АТ «ФОЗЗІ ГРУП», код ЄДРПОУ 33870713 (08132, м.
Київ, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5) Генеральний директор; ТОВ «Фоззі Груп», код ЄДРПОУ 39598970 (08132, м. Київ, Київська
область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5В) – Директор (за
сумісництвом).
Загальний стаж роботи – 27 років
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Гнатенко Юрій Петрович
3. Рік народження. 1972
4. Освіта.
Вища: 1. Дніпропетровський державний університет, спеціальність "Правознавство", кваліфікація - "юрист"
5. Стаж роботи (років).
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», 33870692, Заступник Генерального директора з адміністративних та
юридичних питань
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно
вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про
вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2019 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2019
р. обрано Членом Наглядової Ради Гнатенка Юрія Петровича. Особа є представником акціонера
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п’ять років: АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ», код ЄДРПОУ 33870692 (02132,
Київська обл. м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5) - Заступник Генерального директора з
адміністративних та юридичних питань.
Загальний стаж роботи – 26 років
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Заступник Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мороховська Лія
3. Рік народження. 1975
4. Освіта.
Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність "Банківська справа", кваліфікація – економіст
5. Стаж роботи (років).
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК ВОСТОК», 26237202, Заступник Голови Правління
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог
Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги
до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
23.04.2012 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол №8 від 20.04.12 р.) призначено
Заступником Голови Правління.
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051,
м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – Заступник Голови Правління.
Загальний стаж роботи - 25 років.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада.

Заступник Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Путря Вікторія Іванівна
3. Рік народження. 1967
4. Освіта.
Вища: Тернопільська академія народного господарства, спеціальність "Фінанси та кредит", кваліфікація - економіст
5. Стаж роботи (років).
35
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Заступник Голови Правління
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог
Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги
до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
07.11.2011 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол № 40 від 04.11.11 р.) призначено
Заступником Голови Правління.
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051,
м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - Заступник Голови Правління.
Загальний стаж роботи - 35 років.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Заступник Голови Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Свобода Ганна Олегівна
3. Рік народження. 1971
4. Освіта.
Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність:
«Фінанси і кредит», кваліфікація економіст
5. Стаж роботи (років).
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Заступник Голови Правління
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог
Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги
до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
24.05.2012 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол № 13 від 24.05.12 р.) призначено
Заступником Голови Правління.
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051,
м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - Заступник Голови Правління.
Загальний стаж роботи - 29 років.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада.

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Боравльова Олена Леонідівна
3. Рік народження. 1969
4. Освіта.
Вища: Донбаський гірничо-металургійний інститут, спеціальність "Фінанси", кваліфікація – економіст
5. Стаж роботи (років).
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Начальник Центрального регіонального департаменту
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог
Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги
до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
24.05.2012 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол № 13 від 24.05.12 р.) призначено
Членом Правління.
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051,
м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – начальник Центрального регіонального департаменту.
Загальний стаж роботи - 28 років.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Панфілова Тетяна Георгіївна
3. Рік народження. 1974
4. Освіта.
Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність
«Фінанси та кредит», кваліфікація економіст.
5. Стаж роботи (років).
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Директор фінансовий
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог
Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги
до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
23.04.2012 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол № 8 від 20.04.2012 р.) призначено
Членом Правління.
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051,
м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – Директор фінансовий.
Загальний стаж роботи - 24 роки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада.

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Чекерес Галина Вікторівна
3. Рік народження. 1966
4. Освіта.
Вища: Одеський державний інститут народного господарства,
спецiальнiсть – «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності»,
кваліфікація - економіст.
5. Стаж роботи (років).
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "БАНК ВОСТОК", 26237202, Начальник департаменту адміністрування активних
операцій
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог
Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги
до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.24.05.2012 р. згiдно до Рiшення
Спостережної Ради (Протокол № 13 від 24.05.2012 р.) призначено Членом Правління.
Загальний стаж роботи - 34 роки.
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051,
м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – Начальник Департаменту адміністрування активних операцій.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

4 кв. 2021

© SMA

26237202

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мороховська Людмила Семенівна
3. Рік народження. 1946
4. Освіта.
Вища: Ростовський-на-Дону інститут народного господарства ,
спеціальність - «Фінанси та кредит», кваліфікація - «економіст».
5. Стаж роботи (років).
55
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИЛОСЕРДЯ ВІКТОР», 33722998, Президент
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно
вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про
вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2019 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2019
р. обрано Членом Наглядової Мороховську Людмилу Семенівну. Особа є представником
акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п’ять років: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «МИЛОСЕРДЯ ВІКТОР», код
ЄДРПОУ 33722998 (м.Одеса, Приморський р-н, вул.Осипова, буд.21) - Президент.
Загальний стаж роботи – 55 років.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада.

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Сюскова Олена Петрівна
3. Рік народження. 1969
4. Освіта.
Вища: Одеський інститут інженерів морського флоту, спеціальність
„Економіка та організація водного транспорту”, кваліфікація інженераекономіста
5. Стаж роботи (років).
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК ВОСТОК», 26237202, Головний бухгалтер
7. Опис: Вiдомостi про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є
конфiдецiйною iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягає розголошенню,
на пiдставi чого згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у
натуральнiй формi, посадова особа не надавала.
17.07.2008 р. Згiдно наказу Голови Правління ЗАТ «ХК БАНК» №711-К призначено Головним
бухгалеторм Сюскову Олену Петрівну.
Загальний стаж роботи - 34 роки.
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051,
м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - головний бухгалтер
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

4 кв. 2021

© SMA

26237202

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Родоманов Вадим Віталійович
3. Рік народження. 1968
4. Освіта.
Вища: 1. Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе,
спецiальнiсть – «Радіофізика та електроніка», кваліфікація – радіофізик;
2. Київський національний економічний університет, спецiальнiсть –
«маркетинг», кваліфікація – економіст.
5. Стаж роботи (років).
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК ВОСТОК», 26237202, начальник Управління ризиками
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог
Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги
до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
12.08.2016 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол № 43 від 12.08.2016 р.)
призначено Членом Правління.
Загальний стаж роботи - 25 років.
Попередні посади за останні п‘ять років: ПАТ "БАНК ВОСТОК", код ЄДРПОУ 26237202 (49051,
м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - начальник Управління ризиками.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

4 кв. 2021

© SMA

26237202

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Ліхота Дмитро Сергійович
3. Рік народження. 1973
4. Освіта.
Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність –
«Банківська справа», кваліфікація – економіст
5. Стаж роботи (років).
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Запад банк акціонерне товариство Подгориця ,Чорногорія, 40009448, Виконавчий директор.
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно
вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про
вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2019 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2019
р. обрано Членом Наглядової Ради Ліхоту Дмитра Сергійовича. Особа є представником
акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 Начальник Департаменту фінансових інститутів та торговельного фінансування; Запад банк
акціонерне товариство Подгориця ,Чорногорія, ідентифікаційний код юридичної особи 40009448
(81000, Чорногорія, м.Подгориця, вул. Московська, 2Б) - Виконавчий директор
Загальний стаж роботи – 26 років
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

4 кв. 2021
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26237202

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Куперман Олександр Феліксович
3. Рік народження. 1975
4. Освіта.
Одеський державний економічний університет і отримав повну вищу
освіту за спеціальністю «Банківська справа» та здобув кваліфікацію
економіста
5. Стаж роботи (років).
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Запад банк акціонерне товариство Подгориця, Чорногорія, 40009448, Виконавчий директор
по послугах продажів
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно
вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про
вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
08.05.2020 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 08.05.2020
р. обрано членом Наглядової Ради Купермана Олександра Феліксовича з 12.05.2020р. Особа є
представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п’ять років: Запад банк акціонерне товариство Подгориця,
Чорногорія, ідентифікаційний код юридичної особи 40009448 (81000, Чорногорія, м.Подгориця,
вул. Московська, 2Б) - Виконавчий директор по послугах продажів, Член Ради директорів; ПАТ
«БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) - Начальник
Департаменту регіональної мережі.
Загальний стаж роботи – 24 роки
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

4 кв. 2021
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26237202

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ»

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Дячук Ірина Борисівна
3. Рік народження. 1986
4. Освіта.
Вища: Львівський національний університет імені Івана Франка,
спеціальність – «Правознавство», кваліфікація - "Магістр права"
Спеціальність – спеціаліст з фінансів
5. Стаж роботи (років).
13
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «Фоззі Рітейл», 33870692, Начальник відділу правового забезпечення операційної
діяльності юридичного департаменту, заступник директора юридичного департаменту
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно
вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про
вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2019 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2019
р. обрано Членом Наглядової Ради Дячук Ірину Борисівну. Особа є представником акціонера
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п’ять років: АТ «Фоззі Рітейл», код ЄДРПОУ 33870692 (02132
Київська обл. м. Вишневе, вул. Промислова, буд. 5), Начальник відділу правового забезпечення
операційної діяльності юридичного департаменту, Заступник директора юридичного
департаменту.
Загальний стаж роботи - 13 років.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

4 кв. 2021
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26237202

V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Член Наглядової ради, незалежний член Наглядової ради (незалежний директор)

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Кузнєцова Людмила Вікторівна
3. Рік народження. 1948
4. Освіта.
Вища: Одеський інститут народного господарства, спеціальність «Фінанси і кредит», кваліфікація - єкономіст.
5. Стаж роботи (років).
47
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Одеський національний економічний університет, д/н, Професор кафедри банківської
справи
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно
вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про
вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
25.04.2019 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 3 від 25.04.2019
р. обрано Членом Наглядової Ради Кузнєцову Людмилу Вікторівну. Особа є незалежним членом
Наглядової Ради (незалежний директор).
Попередні посади за останні п’ять років: Одеський національний економічний університет Професор кафедри банківської справи, Завідувач кафедри банківської справи.
Загальний стаж роботи - 47 років
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Мороховський Вадим Вікторович
3. Рік народження. 1971
4. Освіта.
Вища: Одеський інститут народного господарства, спеціальність бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності;
кваліфікація економіст
5. Стаж роботи (років).
31
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ «БАНК ВОСТОК», 26237202, Голова Правління
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Правління розкриваються згідно вимог
Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про вимоги
до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Правління. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується Наглядовою радою, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
20.04.2012 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол № 8 від 20.04.12 р.) призначено
Головою Правління Мороховського В.В. (погоджено комісією НБУ 08.06.2012 року – рішення
№408).
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК», код ЄДРПОУ 26237202 (49051,
м. Дніпро, вул. Курсантська, 24) – Голова Правління.
Загальний стаж роботи - 31 років.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Член Наглядової Ради, незалежний член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Случ Василь Олексійович
3. Рік народження. 1957
4. Освіта.
Вища: 1. Київський інститут народного господарства ім. Д.С. Коротченка,
Україна - "Фінанси і кредит", кваліфікація - "економіст"
5. Стаж роботи (років).
38
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний банк України, 00032106, Начальник Управління Національного банку
України в Чернігівській області
7. Опис: Вiдомості про винагороди отримані членами Наглядової ради розкриваються згідно
вимог Постанови Правління Національного банку України Про затвердження Положення про
вимоги до положень і звітів про винагороду членів наглядової ради та правління банку № 153 від
30.11.2020 р. у Звіті про винагороду членів Наглядової ради. Зазачений звіт складається за
результатами звітного фінансового року та затверджується загальними зборами, після чого
розміщується на сайті Банку https://bankvostok.com.ua/public. Зазначеним положенням не
передбачено затвердження квартальних звітів про винагороду.
30.09.2021 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) №2 від 30.09.2021 р.
з 01.10.2021 р. Случа Василя Олексійовича обрано Членом Наглядової Ради. Особа є незалежним
членом Наглядової ради.
Попередні посади за останні п’ять років: Національний банк України, код ЄДРПОУ 00032106 –
Начальник Управління Національного банку України в Чернігівській області.
Загальний стаж роботи – 38 років
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Дата
Номер
Найменування органу,
Міжнародреєстрації свідоцтва про що зареєстрував випуск ний ідентифівипуску реєстрацію
каційний
випуску
номер
1
2
3
4
22.07.2021 42/1/2021

Національна комiсiя з цiнних UA4000074629
паперiв та фондового ринку

Тип цінного
папера

5
Акція проста
бездокументарна
іменна

Форма
існування та
форма випуску
6
Бездокументарні
іменні

Номінальна
вартість
(грн)
7
320,14

Кількість
Загальна
Частка у
акцій (шт.) номінальна статутному
вартість капіталі (у
(грн)
відсотках)
8
9
10
3073500

983950290,00

100

Опис: ПАТ «БАНК ВОСТОК» створений у формi публічного акцiонерного товариства. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. У
липні 2021 р. здійснена реєстрація випуску акцій у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БАНК ВОСТОК». Акції ПАТ «БАНК ВОСТОК» входять до Біржового списку ФБ «Перспектива». Торгiвля акцiями ПАТ «БАНК ВОСТОК» на зовнiшнiх ринках
не здiйснюється. Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй на фондових бiржах не було.
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Х. Інформація про вчинення значних правочинів*
(за IV квартал 2021 року)
Дата
Найменування
Ринкова
прийняття уповноваженого
вартість
№
рішення
органу, що
майна або
з/п
прийняв рішення послуг, що є
предметом
правочину
(тис. грн)

1
1

2

3

26.11.2021 Наглядова рада

Дата розміщення
URL-адреса сторінки
інформації про
власного веб-сайту
прийняття рішення
товариства, на якій
щодо надання згоди на
розміщена особлива
вчинення значних
інформація про
правочинів у
прийняття рішення
загальнодоступній
щодо надання згоди на
інформаційній базі
вчинення значних
даних Національної
правочинів
комісії з цінних паперів
та фондового ринку або
через особу, яка
провадить діяльність з
оприлюднення
регульованої інформації
від імені учасників
фондового ринку

Вартість
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(тис. грн)

Співвідношення
ринкової
вартості майна
або послуг, що
є предметом
правочину, з
вартістю
активів
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(у відсотках)

Предмет правочину

Дата
вчинення
правочину

4

5

6

7

8

9

2250000

16257270

13,83996

26.11.2021

26.11.2021

Придбання
депозитних
сертифікатів
Національного банку
України

10
https://bankvostok.co
m.ua/public

Опис
26.11.2021 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рiшення (Протокол Наглядової ради № 57 вiд 26.11.2021) про
надання згоди на вчинення значного правочину - на розмiщення вiльних коштiв Банку в сумi 2 250 000 000,00 грн. (два мільярди двісті п`ятдесят мільйонів гривень
00 коп.) у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 2 250 000 тис. Грн. Вартiсть активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 16 257 270 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента
4 кв. 2021
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 13,83996%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради -9 голосiв (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради –
незалежних директорів), кiлькiсть голосiв , що проголосували «за» прийняття рiшення, -9 голосiв, «проти» - немає.
2 29.11.2021 Наглядова рада
2400000
16257270
14,76263
Придбання
29.11.2021
29.11.2021
https://bankvostok.co
депозитних
m.ua/public
сертифікатів
Національного банку
України

Опис
29.11.2021 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рiшення (Протокол Наглядової ради № 58 вiд 29.11.2021) про
надання згоди на вчинення значного правочину - на розмiщення вiльних коштiв Банку в сумi 2 400 000 000,00 грн. (два мільярди чотириста мільйонів гривень 00
коп.) у депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 2 400 000 тис. Грн. Вартiсть активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 16 257 270 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента
за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 14,76263%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради -9 голосiв (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради –
незалежних директорів), кiлькiсть голосiв , що проголосували «за» прийняття рiшення, -9 голосiв, «проти» - немає.
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1
3

2
3
30.11.2021 Наглядова рада

4
1700000

5
16257270

6
10,45686

7
Придбання
депозитних
сертифікатів
Національного банку
України

8
30.11.2021

9
30.11.2021

10
https://bankvostok.co
m.ua/public

Опис
30.11.2021 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рiшення (Протокол Наглядової ради № 59 вiд 30.11.2021) про
надання згоди на вчинення значного правочину - на розмiщення вiльних коштiв Банку в сумi 1 700 000 000,00 грн. (один мільярд сімсот мільйонів гривень 00 коп.) у
депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 1 700 000 тис. Грн. Вартiсть активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi 16 257 270 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10,45686%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради -9 голосiв (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради –
незалежних директорів), кiлькiсть голосiв , що проголосували «за» прийняття рiшення, -9 голосiв, «проти» - немає.
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1
4

2
3
01.12.2021 Наглядова рада

4
1700000

5
16257270

6
10,45686

7
Придбання
депозитних
сертифікатів
Національного банку
України

8
01.12.2021

9
01.12.2021

10
https://bankvostok.co
m.ua/public

Опис
01.12.2021 р. Наглядовою Радою Публічного акціонерного товариства «Банк Восток» прийнято рiшення (Протокол Наглядової ради № 60 вiд 01.12.2021) про
надання згоди на вчинення значного правочину - на розмiщення вiльних коштiв Банку в сумi 1 700 000 000,00 грн. (один мільярд сімсот мільйонів гривень 00 коп.) у
депозитнi сертифiкати Нацiонального банку України. Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, 1 700 000 тис. грн. Вартiсть активiв емiтента за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi 16 257 270 тис.грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за
даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 10,45686%. Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради -9 голосiв (в т.ч. 3 голоси членів Наглядової ради –
незалежних директорів), кiлькiсть голосiв , що проголосували «за» прийняття рiшення, -9 голосiв, «проти» - немає.
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами
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ХV. Проміжний звіт керівництва
ПАТ «БАНК ВОСТОК» здійснює банківські операції на підставі банківської ліцензії №204 від
18.10.2011р. Також на підставі ліцензій, виданих НКЦПФР, банк здійснює наступні операції:
Ліцензія серія АЕ 263292 від 10.09.2013 р. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринкудепозитарна дiяльнiсть (депозитарна діяльність депозитарної установи); Ліцензія серія АЕ
263291 від 10.09.2013 р. Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку-депозитарна дiяльнiсть
(діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування) ; Ліцензія серія АЕ № 286863
від 08.05.2014 р. Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими
інструментами, що передбачає дилерську діяльність; Ліцензія серія АЕ № 286862 від 08.05.2014
р. Професійна діяльність на ринках капіталу з торгівлі фінансовими інструментами, що
передбачає брокерську діяльність.; Ліцензія № 420 від 01.07.2021 р. Субброкерська діяльність.
22.07.2021 р. отримано свідоцтво Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №
42/1/2021 про реєстрацію випуску акцій , нової номінальної вартості акцій 320 грн. 14 коп. за 1
штуку на загальну суму 983 950 290 грн.
Для запобігання й зменшення негативного впливу ризиків, забезпечення стабільності та
оптимальності функціонування Банку, своєчасного виконання Банком зобов'язань перед
вкладниками, досягнення своїх бізнес- цілей, запобігання неправильному розподілу ресурсів і
втрат капіталу, у Банку побудована ефективна система управління ризиками як складова частина
системи внутрішнього контролю Банку, яка передбачає розподіл обов'язків між
структурними/відокремленими підрозділами Банку із застосуванням моделі трьох ліній захисту,
а також затверджені та впроваджені у діяльність внутрішньобанківські документи щодо системи
управління ризиками та внутрішнього контролю.
За допомогою цієї системи Банк виявляє ризики, проводить їх оцінку та моніторинг, здійснює
заходи щодо пом’якшення, контролює свої ризикові позиції, а також враховує взаємозв'язки між
різними видами ризиків.
Процес управління ризиками та внутрішнього контролю в Банку охоплює всі його структурні
рівні: від управлінського (Наглядова рада, Правління, комітети Наглядової ради та Правління
Банку) до рівня, на якому безпосередньо приймаються та генеруються ризики – бізнеспідрозділи та підрозділи підтримки (перша лінія захисту).
Враховуючи світовій досвід, який викладений в Основних принципах ефективного банківського
нагляду, що розроблені Базельським комітетом з банківського нагляду, Банк, з метою
прогнозування можливих наслідків впливу ризиків, здійснює регулярне стрес-тестування
основних видів ризиків.
Для захисту своєї діяльності та пом’якшення впливу ризиків, Банк також використовує принцип
обмеження прийнятих ризиків за допомогою встановлених лімітів та обмежень, управління
діяльністю з урахуванням прийнятого ризик-апетиту, впровадження культури управління
ризиками, культури контролю, зокрема за допомогою систематичного навчання, використання
інформаційних систем/програмного забезпечення/баз даних, за допомогою яких здійснюється
оброблення та аналіз даних щодо ризиків, їх моніторинг і формування звітності.
Одним з основних заходів щодо зменшення ризиків є залучення вищого керівництва та
колегіальних органів Банку до управління ризиками, зокрема шляхом:
- забезпечення функціонування та контролю за ефективністю системи управління ризиками,
- забезпечення розроблення, приймання участі у розробленні, затвердження та впровадження у
діяльність Банку методологічної бази з питань управління ризиками;
- отримання у будь-який момент всеохоплюючої інформації та управлінської звітності про стан
Банку, зокрема про рівень прийнятих ризиків і їх зв’язок з капіталом, про стійкість Банку до
негативних проявів на ринку та вплив на стратегічні рішення і безпосереднє ведення бізнесу для
подальшого своєчасного та адекватного прийняття управлінських рішень щодо управління
ризиками;
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- розроблення заходів щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи
управління ризиками, виконання рекомендацій та зауважень за результатами оцінки ризиків,
перевірок Управління внутрішнього аудиту, зовнішніх аудиторів і наглядових та контролюючих
органів.
Банк підтримує на необхідному рівні власний капітал та рівень ліквідності. Власний капітал є
джерелом фінансування розвитку Банку та необхідним буфером для поглинання неочікуваних
збитків. Підтримка достатності та стійкого розвитку власного капіталу є основою виконання
покладених на Банк функцій та виступає певною гарантією подальшого ефективного розвитку
Банку.
Незалежна оцінка ефективності функціонування системи управління ризиками Банку у цілому,
здійснюється Управлінням внутрішнього аудиту, згідно своїх функціональних повноважень, як
третьою лінією захисту.
Зниження ризику прийняття невірних рішень зацікавленими особами на підставі
неперевіреної інформації, реалізується шляхом перевірки фінансової звітності, консолідованої
фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності Банку
зовнішньою міжнародною аудиторською фірмою (незалежним аудитором), відповідно до
законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України,
норм і стандартів аудиту, затверджених згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики
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