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Квартальна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента
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І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента

X5. Інформація про посадових осіб емітента

X6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

7. Відомості про цінні папери емітента:

X    1) інформація про випуски акцій емітента;

    2) інформація про облігації емітента;

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

10. Інформація про конвертацію цінних паперів

11. Інформація про заміну управителя

12. Інформація про керуючого іпотекою

13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів

14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 
консолідованим іпотечним боргом

15. 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

16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних
 активів

17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку

X18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами 
фінансової звітності

    4) інформація про похідні цінні папери емітента

X    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції

X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

    4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів

    5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів

    6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 
щодо вчинення яких є заінтересованість

9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що 
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом 
забезпечення окремо)
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20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 
об'єкта) житлового будівництва)

21. Примітки:  До п.3. "Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб". Емітент не є 
учасником в будь-яких інших юридичних осіб. 
До п.4. "Інформація щодо посади корпоративного секретаря". Посади корпоративного секретаря 
немає.
До п. 7(2) "Інформація про облігації емітента". ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював випуск 
облігацій. 
До п. 7(3) "Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом". ПАТ «БАНК ВОСТОК»  не є 
емiтентом iнших цiнних паперiв випуск яких пiдлягає реєстрацiї.
До п. 7(4) "Інформація про похідні цінні папери". ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював випуск 
похідних цінних паперів.
До п. 8(2) "Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції" та до п. 
8(3) "Інформація про собівартість реалізованої продукції". 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.8(4) "Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 
правочинів"  ПАТ «БАНК ВОСТОК» не приймав рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів.
До п.8(5) "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів" ПАТ «БАНК ВОСТОК не приймав рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів.
До п.8(6) "Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 
вчинення яких є заінтересованість" ПАТ «БАНК ВОСТОК не приймав рішення про надання згоди
 на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
До п.9 "Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів". ПАТ «БАНК ВОСТОК» 
не здійснював випуск боргових цінних паперів.
До п.10 "Інформація про конвертацію цінних паперів". ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював 
конвертацію цінних паперів.
До п.11-16  ПАТ «БАНК ВОСТОК» не здійснював випуск іпотечних цінних паперів.
До п.17 "Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку". Емітент складає фінансову звітність відповідно до Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку.
До п.19 "Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що 
здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб`єктом забезпечення 
окремо)" ПАТ "БАНК ВОСТОК" не здiйснював забезпечення випуску 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)." ПАТ "БАНК ВОСТОК" не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, 
виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

Національний банк України

300001

-

-

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

32005113501026

-

64.19

0

0

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Інші види грошового посередництва

д/н

д/н

4. Територія (область) Днiпропетровська

Серія А01; № 064329

30.01.2009

445042800,00

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

  7708. Середня кількість працівників (осіб)

10. 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 Спостережна рада Банку.
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії 
(дозволу)

Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Банкiвська лiцензiя 204 18.10.2011 Нацiональний Банк України

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 
фондовому ринку-
депозитарна дiяльнiсть 
(діяльність із зберігання 
активів інститутів 
спільного інвестування)

АЕ 263291 12.10.2013 Національна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку

Опис:  Строк дії ліцензії - необмежений

Професiйна дiяльнiсть на 
фондовому ринку-
депозитарна 
дiяльнiсть(депозитарна 
дiяльнiсть депозитарної 
установи)

АЕ 263292 12.10.2013 Національна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку

Опис:  Строк дії ліцензії - необмежений
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1 2 3 4 5

Професiйна дiяльнiсть на 
фондовому ринку-
дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами 
(дилерська дiяльнiсть)

АЕ 286863 08.05.2014 Національна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку

Опис:  Строк дії ліцензії - необмежений

Професiйна дiяльнiсть на 
фондовому ринку-
дiяльнiсть з торгiвлi 
цiнними паперами 
(брокерська дiяльнiсть)

АЕ 286862 08.05.2014 Національна комiсiя з цiнних 
паперiв та фондового ринку

Опис:  Строк дії ліцензії - необмежений

Генеральна Ліцензія на 
здійснення валютних 
операцій

204-3 22.05.2017 Нацiональний Банк України

Опис:  на право здiйснення валютних операцiй, згідно з додатком до Генеральної ліцензії на 
здійснення валютних операцій. Генеральна ліцензія діє та поновлюється відповідно до 
нормативно-правових актів Національного банку України.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента

Заступник Голови Правління

Свобода Ганна Олегівна

1971

Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність: 
«Фінанси і кредит», кваліфікація економіст

26

ПАТ "Фінбанк" - Заступник Голови Правління

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов`язки в межах Статуту Банку та посадової інструкції. 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.
24.05.2012 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол № 13 від 24.05.12 р.) призначено 
Заступником Голови Правління Свободу Ганну Олегівну.
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ «Фінбанк» - заступник Голови Правління.
Загальний стаж роботи - 26 років.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Член Правління

Боравльова Олена Леонідівна

1969

Вища: Донбаський гірничо-металургійний інститут, спеціальність - 
"Фінанси", кваліфікація – економіст

24

ПАТ АБ "Південний" - керуючий філією, заступник керуючого

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов`язки в межах Статуту Банку та посадової інструкції. 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.
24.05.2012 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол № 13 від 24.05.12 р.) призначено 
Членом Правління Боравльову Олену Леонідівну.
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ АБ "Південний" - керуючий філією, ПАТ "БАНК 
ВОСТОК" – начальник Центрального регіонального департаменту.
Загальний стаж роботи - 24 роки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Правління

Панфілова Тетяна Георгіївна

1974

Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність 
«Фінанси та кредит», кваліфікація економіст.

21

ПАТ АБ "Південний" - заступник директора роздрібного департаменту

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов`язки в межах Статуту банку та посадової інструкції. 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.
23.04.2012 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол № 8 від 20.04.2011 р.) призначено 
Членом Правління Панфілову Тетяну Георгіївну.
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ АБ "Південний" – начальник управління 
обслуговування фізичних осіб роздрібного департаменту; ПАТ АБ "Південний" - заступник 
директора роздрібного департаменту.
Загальний стаж роботи - 21 рік.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Член Правління

Чекерес Галина Вікторівна

1966

Вища: Одеський державний інститут народного господарства, спецiальнiсть
 – «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності», кваліфікація - 
економіст.

30

ПАТ АБ "Південний" - директор кредитного департаменту

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов'язки в межах Статуту банку та  посадової інструкції. 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.
24.05.2012 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол № 13 від 24.05.2012 р.) призначено 
Членом Правління Чекерес Галину Вікторівну.
Загальний стаж роботи - 30 років.
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ АБ "Південний", директор кредитного 
департаменту
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Спостережної ради

Мороховська Людмила Семенівна

1946

Вища: Ростовський-на-Дону інститут народного господарства , 
спеціальність - «Фінанси та кредит», кваліфікація - «економіст».

52

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД  «МИЛОСЕРДЯ ВІКТОР» - Президент

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов`язки в межах Статуту Банку. 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.
25.04.2017 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 1 від 25.04.2017 р. 
обрано Членом Спостережної Ради Мороховську Людмилу Семенівну. Особа є представником 
акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п’ять років: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД  «МИЛОСЕРДЯ ВІКТОР» 
(м.Одеса, Приморський р-н, вул.Осипова, буд.21) - Президент.
Загальний стаж роботи – 52 роки.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Головний бухгалтер

Сюскова Олена Петрівна

1969

Вища: Одеський інститут інженерів морського флоту, спеціальність  
„Економіка та організація водного транспорту”,  кваліфікація  інженера-
економіста

31

ЗАТ "ХК БАНК" - заступник Головного бухгалтера - начальник Управління обліку та 
контролю банківських операцій

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов'язки в межах Статуту банку та  посадової інструкції. 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 - 31 рік.
Попередні посади за останні п’ять років: головний бухгалтер ПАТ «Банк Восток»
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Правління

Родоманов Вадим Віталійович

1968

Вища: 1. Сімферопольський державний університет ім. М.В. Фрунзе, 
спецiальнiсть – «Радіофізика та електроніка», кваліфікація – радіофізик;
 2. Київський національний економічний університет, спецiальнiсть – 
«маркетинг», кваліфікація – економіст.

22

ПАТ АБ "Південний" – начальник управління аналізу контрагентів і операцій кредитного 
департаменту. ПАТ «БАНК ВОСТОК» - начальник управління ризиками, заступник 
начальника Східного регіонального Департаменту.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов'язки в межах Статуту банку та  посадової інструкції. 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.
12.08.2016 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол № 43 від 12.08.2016 р.) призначено 
Членом Правління Родоманова Вадима Віталійовича.
Загальний стаж роботи - 22 роки.
Попередні посади за останні п‘ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК» - заступник начальника 
Східного регіонального Департаменту, начальник управління ризиками.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Голова Спостережної ради

Костельман Володимир Михайлович

1972

Вища:  Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії 
педагогічних наук України, спеціальність-"Менеджмент організацій", 
кваліфікація -"Магістр менеджменту"

25

АТ «ФОЗЗІ ГРУП» - Генеральний директор, ТОВ "Фоззі Груп" - Директор

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов`язки в межах Статуту Банку. 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.
25.04.2017 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 1 від 25.04.2017 р. 
обрано Головою Спостережної Ради Костельмана Володимира Михайловича. Особа є 
представником акціонера ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п’ять років:  ПрАТ «ФОЗЗІ  ГРУП» (08132, м. Київ, Київська область,
 Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Промислова, 5) - Генеральний директор; ТОВ 
«Фоззі Груп» (08132, м. Київ, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. 
Промислова, 5В) – Директор.
Загальний стаж роботи – 25 років
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Член Спостережної ради

Гнатенко Юрій Петрович

1972

Вища: Дніпропетровський державний університет, спеціальність - 
"Правознавство", кваліфікація - "юрист"

24

АТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» - Заступник Генерального директора

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов`язки в межах Статуту Банку. 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.
25.04.2017 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 1 від 25.04.2017 р. 
обрано Членом Спостережної Ради Гнатенка Юрія Петровича. Особа є представником акціонера 
ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п’ять років: ПрАТ «ФОЗЗІ РІТЕЙЛ» (02132, Київська обл. м. 
Вишневе, вул. Промислова, буд. 5) - Заступник Генерального директора.
Загальний стаж роботи – 24 роки
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Член Спостережної ради

Ліхота Дмитро Сергійович

1973

Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність – 
«Банківська справа», кваліфікація – економіст

23

Начальник Департаменту фінансових інститутів та торговельного фінансування; Запад банк 
акціонерне товариство Подгориця ,Чорногорія, Виконавчий директор.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов`язки в межах Статуту Банку. 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.
25.04.2017 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 1 від 25.04.2017 р. 
обрано Членом Спостережної Ради Ліхоту Дмитра Сергійовича. Особа є представником акціонера
 ТОВ «ВОСТОК КАПІТАЛ».
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ «АБ «Південний», Заступник Директора 
Департаменту казначейства та міжнародного бізнесу; ПАТ «БАНК ВОСТОК», Начальник 
Департаменту фінансових інститутів та торговельного фінансування; Запад банк акціонерне 
товариство Подгориця ,Чорногорія (81000, Montenegro, Podgorica, RIMSKI TRG BR.42) -  
Виконавчий директор  
Загальний стаж роботи – 23 роки
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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Член Спостережної ради

Кудинська Світлана Костянтинівна

1979

Вища: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 
спеціальність «Економічна теорія», кваліфікація  - «Магістр економіки»

17

ТОВ «С.М.Т. Л.Т.Д.» - начальник відділу мультимодальних перевезень

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов`язки в межах Статуту Банку. 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.
25.04.2017 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 1 від 25.04.2017 р. 
обрано Членом Спостережної Ради Кудинську Світлану Костянтинівну. Особа є незалежним 
членом Спостережної Ради.
Попередні посади за останні п’ять років: ТОВ «С.М.Т. Л.Т.Д.» -  Начальник відділу 
мультимодальних перевезень. 
Загальний стаж роботи - 17  років
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Член Спостережної ради

Дячук Ірина Борисівна

1986

Вища: Львівський національний університет імені Івана Франка, 
спеціальність – «Правознавство», кваліфікація - "Магістр права"
Спеціальність – спеціаліст з фінансів

8

АТ «Фоззі Рітейл» - Начальник відділу правового забезпечення операційної діяльності 
юридичного департаменту

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов`язки в межах Статуту банку. 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.
25.04.2017 р. згiдно до Рiшення акціонера (власника 100% акцій товариства) № 1 від 25.04.2017 р. 
обрано Членом Спостережної Ради Дячук Ірину Борисівну. Особа є незалежним членом 
Спостережної Ради.
Попередні посади за останні п’ять років: ПрАТ «Фоззі Рітейл» (02132 Київська обл. м. Вишневе, 
вул. Промислова, буд. 5), Юрисконсульт, Старший юрисконсульт, Начальник відділу правового 
забезпечення операційної діяльності юридичного департаменту.
Загальний стаж роботи - 8 років.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

© SMA 262372021 кв. 2018



VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Голова Правління

Мороховський Вадим Вікторович

1971

Вища: Одеський інститут народного господарства, спеціальність - 
бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності; 
кваліфікація економіст

27

ТОВ «Київське» - Фінансовий Директор.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов`язки в межах Статуту Банку та посадової інструкції. 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.
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: ТОВ «Київське» - Фінансовий Директор.
Загальний стаж роботи - 27 років.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

Заступник Голови Правління

Мороховська Лія Семенівна

1975

Вища: Одеський державний економічний університет, спеціальність - 
"Банківська справа", кваліфікація – економіст

21

ТОВ «Київське» - провідний економіст з фінансової роботи.

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов`язки в межах Статуту Банку та посадової інструкції. 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.
23.04.2012 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол №8 від 20.04.12 р.) призначено 
Заступником Голови Правління Мороховську Лію Семенівну.
Попередні посади за останні п’ять років: ТОВ «Київське» - провідний економіст з фінансової 
роботи.
Загальний стаж роботи - 21 рік.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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VІ. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)

Заступник Голови Правління

Путря Вікторія Іванівна

1967

Вища: Тернопільська академія народного господарства, спеціальність - 
"Фінанси та кредит", кваліфікація - економіст

21

ПАТ "БАНК ВОСТОК" -  начальник операційного департаменту

1. Посада*.

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи.

3. Ідентифікаційний код юридичної особи.

4. Рік народження**.

5. Освіта**.

6. Стаж роботи (років)**.

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**.

8. Опис:  Повноваження та обов`язки в межах Статуту Банку та посадової інструкції. Вiдомостi 
про заробiтну плату працiвникiв Банку, в тому числi посадових осiб, є конфiдецiйною 
iнформацiєю i згiдно до внутрiшнiх документiв Банку не пiдлягають розголошенню, на пiдставi 
чого згоди на оприлюднення розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, 
посадова особа не надавала.
07.11.2011 р. згiдно до Рiшення Спостережної Ради (Протокол № 40 від 04.11.11 р.) призначено 
Заступником Голови Правління Путрю Вікторію Іванівну.
Попередні посади за останні п’ять років: ПАТ «БАНК ВОСТОК» - Заступник Голови Правління.
Загальний стаж роботи - 31 рік.
Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Приватне Акціонерне Товариство «Делойт енд Туш 
Юкрейніан Сервісез Компані»

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

256424783. Код за ЄДРПОУ

 м. Київ4. Місцезнаходження

№1973, № П 0003695. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

10.03.20166. Дата видачі ліцензії або іншого документа

 (044)49090007. Міжміський код та телефон

 (044)4909001    факс

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi 
послуги емiтенту

8. Вид діяльності

9. Опис:  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань 
оподаткування

Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів серії П №000369, видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку 10.03.2016 р. реєстраційний №369. 

Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1973.  Рiшенням 
Аудиторської палати України вiд 25.02.2016 р. №322/3 термін чинності Свідоцтва продовжено до 
26.02.2021 р.

Приватне акціонерне товариство

Публічне акціонерне товариство «Національний 
депозитарій України»

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

303707113. Код за ЄДРПОУ

 м. Київ4. Місцезнаходження

20925. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

01.10.20136. Дата видачі ліцензії або іншого документа

(044) 591-04-007. Міжміський код та телефон

(044) 482-52-14    факс

Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну 
дiяльнiсть депозитарiю

8. Вид діяльності

9. Опис:  Центральний депозитарiй забезпечує формування та функцiонування системи 
депозитарного облiку цiнних паперiв. Центральний депозитарiй веде депозитарний облiк всiх 
емiсiйних цiнних паперiв, крiм тих, облiк яких веде Нацiональний банк України вiдповiдно до 
компетенцiї, визначеної Законом України «Про депозитарну систему України».

Публічне акціонерне товариство
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент (продовження)

Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з 
обслуговування договорів на фінансових ринках»

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

359178893. Код за ЄДРПОУ

м. Київ4. Місцезнаходження

АЕ № 2634635. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

03.10.20136. Дата видачі ліцензії або іншого документа

+380 44 585 42 427. Міжміський код та телефон

+380 44 481 00 99    факс

Розрахунково-клірингова діяльність8. Вид діяльності

9. Опис:  Виключною компетенцiєю Розрахункового центру є проведення грошових розрахункiв 
за правочинами щодо цiнних паперiв та iнших фiнансових iнструментiв, вчинених на фондовiй 
бiржi та поза фондовою бiржею, якщо проводяться розрахунки за принципом "поставка цiнних 
паперiв проти оплати". Ліцензія АЕ № 263463 від 03.10.2013 (строк дії з 12.10.2013 необмежений) 
видана Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Публічне акціонерне товариство

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредит-
Рейтинг»

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

317524023. Код за ЄДРПОУ

Київ4. Місцезнаходження

65. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

10.04.20126. Дата видачі ліцензії або іншого документа

(044) 490 25 507. Міжміський код та телефон

(044) 490 25 54    факс

Юридична особа, яка уповноважена здійснювати 
рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів

8. Вид діяльності

9. Опис:  Надання послуг з проведення рейтингових оцiнок та надання інформаційно-аналітичних 
послуг

Товариство з обмеженою відповідальністю
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент (продовження)

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНIЯ "АРСЕНАЛ"

1. Найменування

2. Організаційно-правова форма

339460383. Код за ЄДРПОУ

Одеса4. Місцезнаходження

АВ №5004555. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

16.01.20146. Дата видачі ліцензії або іншого документа

(0482) 33-00-417. Міжміський код та телефон

(0482) 33-00-41    факс

Юридична особа, якa надає страховi послуги емiтенту8. Вид діяльності

9. Опис:  - Страхова діяльність у формі добровільного страхування вантажів та багажу 
(вантажобагажу). Ліцензія АЕ №284269 від 16.01.2014 видана Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Строк дiї лiцензiї – 
безстроковий.
- Страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту ( крім 
залізничного). Ліцензія АЕ №284272 від 16.01.2014 видана Національною комісією, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Строк дiї лiцензiї – безстроковий.
- Страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків. Ліцензія АЕ 
№284275 від 16.01.2014 видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг. Строк дiї лiцензiї – безстроковий.
- Страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами 
 [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту , відповідальності власників 
повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)]. Ліцензія АЕ №284270 від 02.12.2009 видана Державною комісією 
з регулювання ринків фінансових послуг України. Строк дiї лiцензiї – безстроковий.
- Здiйснення страхової дiяльностi у формi добровiльного страхування кредитів (у тому числі 
відповідальності позичальника за непогашення кредиту). Ліцензія АВ №500455 від 16.01.2014 
видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг. Строк дiї лiцензiї – безстроковий.
- Страхова діяльність у формі добровільного страхування залізничного транспорту. Ліцензія АЕ 
№284274  від 16.01.2014 видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг. Строк дiї лiцензiї – безстроковий.
- Страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ. Ліцензія АЕ №293997від 12.08.2014 видана Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Строк дiї лiцензiї – 
безстроковий.
- Страхова діяльність у формі добровільного страхування майна [крім залізничного, наземного, 
повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього  та інших видів водного транспорту), 
вантажів та багажу (вантажобагажу)]. Ліцензія АВ №293996 від 12.08.2014 видана Національною 
комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Строк дiї лiцензiї
 – безстроковий.
 - Страхова діяльність у формі обов’язкового  страхування предмета іпотеки від ризиків 
випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування. Ліцензія АЕ №284273 від 
16.01.2014 видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг. Строк дiї лiцензiї – безстроковий.
- Страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків. Ліцензія АЕ 
№284271 від 16.01.2014 видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг. Строк дiї лiцензiї – безстроковий.
- Ліцензія на здійснення   страхової  діяльності  у формі  обов’язкового страхування  цивільно-
правової  відповідальності  приватного  нотаріуса Розпорядження №2910  строк дії ліцензії з 

Приватне акціонерне товариство
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VІІ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент (продовження)

26.11.2015р.- безстрокова
- Ліцензія на здійснення   страхової  діяльності  у формі  добровільного  страхування  водного  
транспорту (морського внутрішнього  та  інших видів   водного транспорту)  Розпорядження 
№2304 строк дії ліцензії з 24.09.2015р.- безстрокова
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VІІІ. Відомості про цінні папери емітента

Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва про 

реєстрацію 
випуску

Найменування органу, 
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний ідентифі-

каційний 
номер

Тип цінного 
папера

Форма 
існування та 

форма випуску

Номі-
нальна 

вартість 
(грн)

Кількість 
акцій 
(штук)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

1. Інформація про випуски акцій емітента

Частка у 
статутному
 капіталі (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.07.2017 81/1/2017 Національна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку
UA4000074629 144,80 3073500 445042800,00 100

Опис: ПАТ «БАНК ВОСТОК»  створений у формi публічного акцiонерного товариства. Випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом приватного (закритого) розмiщення. У 
2017 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.

Акція проста 
бездокументарна 
іменна

Бездокументарні 
іменні
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за корис-
тування коштами 
(відсоток річних)

Дата 
погашення

IX. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

0

0

203543

1025860

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

822317Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: Інформація про зобов'язання емітента

д/н 822317 0
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 року 31.03.2018

(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період

на
(число, місяць, рік)

Проміжний скорочений звіт про фінансовий стан
(Баланс)-1

1 2 3 4

Грошові кошти та їх еквіваленти 1171339 1112701

АКТИВИ    

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 
банку України

0 0

Фінансові активи, що обліковуються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток

0 0

Кошти в інших банках 690527 642467

Кредити та заборгованість клієнтів 5495652 5550265

Цінні папери в портфелі банку на продаж 135 803080

Цінні папери в портфелі банку до погашення 648365 27457

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні-2 компанії 0 0

Інвестиційна нерухомість 0 0

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 
прибуток

72 54

Відстрочений податковий актив 3602 3571

Гудвіл 0 0

Основні засоби та нематеріальні активи 68830 68726

Інші фінансові активи 178465 190059

Інші активи 18693 24092

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 
групи вибуття

0 0

Активи – усього за додатковими статтями 0 0

Усього активів 8275680 8422472

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ    

Кошти банків 995895 707147

Кошти клієнтів 6313188 6745035

Фінансові зобов'язання, що обліковуються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток

0 0

Боргові цінні папери, емітовані банком 0 0

Інші залучені кошти 203543 229737

Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток 2000 8785

Відстрочені податкові зобов'язання 0 0

Резерви за зобов'язаннями 0 0

Інші фінансові зобов'язання 17025 25522

Інші зобов'язання 33485 29684

Субординований борг 83055 85658

Зобов'язання групи вибуття 0 0

Зобов’язання – усього за додатковими статтями 0 0

Усього зобов'язань 7648191 7831568
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1 2 3 4

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ    

Статутний капітал 445043 445043

Емісійні різниці (94) (94)

Незареєстрований статутний капітал 0 0

Інший додатковий капітал 0 0

Резервні та інші фонди банку 12710 12710

Резерви переоцінки 2 143

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 169828 133102

Власний капітал – усього за додатковими статтями 0 0

Неконтрольована частка -3 0 0

Усього власного капіталу 627489 590904

Усього зобов'язань та власного капіталу 8275680 8422472

Примітки: д/н

(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова правління

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

(підпис, ініціали, прізвище)

Затверджено до випуску та підписано

(дата складання звіту)

__________ 
-1 Банк у разі складання Консолідованого звіту про фінансовий стан або Проміжного скороченого звіту про фінансовий стан зазначає 
про це в назві. 
-2 Інформація про дочірні компанії надається в неконсолідованій (індивідуальній, окремій) фінансовій звітності. 
-3 Інформація про неконтрольовану частку надається у консолідованій фінансовій звітності.

вик. Сюскова О.П. (0562) 33-34-02

Т.в.о. Путря Віктрія Іванівна

Сюскова Олена Петрівна

27.04.2018
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(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період

Проміжний скорочений звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)-4

за 1 квартал 2018 року

1 2 3 4

Процентні доходи 249340 199613

Процентні витрати (110720) (105690)

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 138620 93923

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших 

(6254) (6010)

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
після створення резерву під знецінення кредитів та 
заборгованості клієнтів, коштів в інших банках

0 0

Комісійні доходи 86459 59990

Комісійні витрати (31278) (21679)

Результат від операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток

0 0

Результат від операцій з хеджування справедливої 
вартості

(3462) 3481

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на
 продаж

0 0

Результат від операцій з іноземною валютою 10749 10610

Результат від переоцінки іноземної валюти (6115) (7621)

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 
нерухомості

0 0

Доходи/(витрати), які виникають під час первісного 
визнання фінансових активів за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова

2400 (25)

Витрати/(доходи), які виникають під час первісного 
визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 
вищою або нижчою, ніж ринкова

0 0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
дебіторської заборгованості та інших фінансових активів

(81) 0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
цінних паперів у портфелі банку на продаж

0 0

Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення 
цінних паперів у портфелі банку до погашення

0 0

Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями (82) 0

Інші операційні доходи 2996 268

Адміністративні та інші операційні витрати (155226) (111442)

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 0 0

0 0

Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими 
статтями

0 0

Прибуток/(збиток) до оподаткування 38726 21495

Витрати на податок на прибуток (2000) (4000)

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 0 0

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

0 0

Прибуток/(збиток) за рік 36726 17495

Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими 
статтями
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1 2 3 4

Примітки: д/н

ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:

СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 0

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0

Додаткові статті (сукупні доходи, що не будуть 
рекласифіковані в прибуток чи збиток) – усього за 
додатковими статтями

0 0

Додаткові статті (сукупні витрати, що не будуть 
рекласифіковані в прибуток чи збиток) – усього за 
додатковими статтями

0 0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого 
сукупного доходу, що не буде рекласифікований у 
прибуток чи збиток

0 0

Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у 
прибуток чи збиток після оподаткування

0 0

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж (172) 188

Результат переоцінки за операціями з хеджування 
грошових потоків

0 0

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 
подання звітності

0 0

СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0

Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого 
сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток 
чи збиток

31 (34)

Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в 
прибуток чи збиток після оподаткування

0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування (141) 154

Усього сукупного доходу за рік 36585 17649

Додаткові статті (сукупні доходи, що будуть 
рекласифіковані в прибуток чи збиток) – усього за 
додатковими статтями

0 0

Додаткові статті (сукупні витрати, що будуть 
рекласифіковані в прибуток чи збиток) – усього за 
додатковими статтями

0 0

Прибуток (збиток), що належить:

власникам банку 0 0

неконтрольованій частці 0 0

Усього сукупного доходу, що належить:

власникам банку 0 0

неконтрольованій частці 0 0

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

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію

0 0

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію

0 0

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банк

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0 0

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 
акцію за рік

0 0
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1 2 3 4

(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова правління

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

(підпис, ініціали, прізвище)

Затверджено до випуску та підписано

(дата складання звіту)

__________ 
-4 Банк у разі складання Консолідованого звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід або Проміжного скороченого звіту про 
прибутки і збитки та інший сукупний дохід зазначає про це в назві.

вик. Сюскова О.П.

Т.в.о. Путря Вікторія Іванівна

Сюскова Олена Петрівна

27.04.2018
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Проміжний скорочений звіт про зміни у власному капіталі
(Звіт про власний капітал)-7

за 1 квартал 2018 року (тис. грн.) 

Найменування статті Примітки

статутний 
капітал

емісійні 
різниці та 

інший 
додатковий

 капітал

незареєстр
ований 

статутний 
капітал

резервні та 
інші фонди

резерви 
переоцінки

нерозподі-
лений 

прибуток

усього за 
додатко-

вими 
статтями 
власного 
капіталу

усього

Неконтрол
ьована 
частка

Усього 
власного 
капіталу

Належить власникам банку

1 2 3 4 5 6 7 8 X 9 10 11

Залишок на кінець періоду, що передує 
попередньому періоду (до перерахунку)

307350 0 0 7925 (104) 207850 0 523021 0 523021

Вплив змін облікової політики, виправлення 
помилок та вплив переходу на нові та/або 
переглянуті стандарти і тлумачення

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок на початок 
попереднього періоду

307350 0 0 7925 (104) 207850 0 523021 0 523021

Усього сукупного доходу

прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 17495 0 17495 0 17495

інший сукупний дохід 0 0 0 0 154 0 0 154 0 154

Амортизація резерву переоцінки основних 
засобів або реалізований результат

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку до резервних та інших 
фондів

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Емісія акцій:

номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 X 9 10 11

Примітки: д/н

Залишок на кінець попереднього періоду 445043 (94) 0 12710 143 150287 0 608089 0 608089

Додаткові статті – усього за додатковими 
статтями

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Усього сукупного доходу

прибуток/(збиток) за рік 0 0 0 0 0 36726 0 36726 0 36726

інший сукупний дохід 0 0 0 0 (141) 0 0 (141) 0 (141)

Амортизація резерву переоцінки основних 
засобів або реалізований результат

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку до резервних та інших 
фондів

0 0 0 0 31 0 0 31 0 31

Незареєстрований статутний капітал 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Операції з акціонерами 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Емісія акцій:

номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Власні акції, що викуплені в акціонерів:

купівля 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

продаж 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

анулювання 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Дивіденди 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Залишок на кінець звітного періоду 445043 (94) 0 12710 2 169828 0 627489 0 627489

Додаткові статті – усього за додатковими 
статтями

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1 2 3 4 5 6 7 8 X 9 10 11

(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова правління

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

(підпис, ініціали, прізвище)

Затверджено до випуску та підписано

(дата складання звіту)

__________ 
-7 Банк у разі складання Консолідованого звіту про зміни у власному капіталі зазначає про це в назві.

вик. Сюскова О.П.

Т.в.о. Путря Вікторія Іванівна

Сюскова Олена Петрівна

27.04.2018
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(тис. грн.) 

Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період

Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів за прямим методом-8

за 1 квартал 2018 року

1 2 3 4

Процентні доходи, що отримані 241155 204980

Процентні витрати, що сплачені (110588) (109010)

Комісійні доходи, що отримані 86736 58550

Комісійні витрати, що сплачені (31598) (21865)

Результат операцій з фінансовими інструментами, що 
обліковуються за справедливою вартістю через прибуток 
або збиток

0 0

Результат операцій з фінансовими похідними 
інструментами

(4014) 3481

Результат операцій з іноземною валютою 10749 10610

Інші отримані операційні доходи 2753 40

Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної 
діяльності до змін в операційних активах і 

36829 40488

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 (5805000)

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виплати на утримання персоналу, сплачені (75519) (46075)

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені (74011) (56521)

Податок на прибуток, сплачений (8834) (3702)

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 
Національному банку України

0 (12555)

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів,
 що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням
 результату переоцінки у фінансових результатах

0 0

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 552 72

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості
 клієнтів

(79380) 295968

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів (1264) 7789

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 316200 (113996)

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів (278520) (541416)

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, 
що емітовані банком

0 0

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 
зобов'язань

0 0

Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань 3994 2059

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від 
операційної діяльності

(1588) (321591)

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 
банку на продаж

801047 6080047

Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення (17710000) 0

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 
банку до погашення

17090000 0

Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих
 грошових коштів

0 0
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1 2 3 4

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 
вирахуванням сплачених грошових коштів

0 0

Придбання асоційованих компаній 0 0

Надходження від реалізації асоційованих компаній 0 0

Придбання інвестиційної нерухомості 0 0

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 0 0

Придбання основних засобів (10187) (11651)

Надходження від реалізації основних засобів 0 0

Придбання нематеріальних активів 0 0

Надходження від вибуття нематеріальних активів 0 0

Дивіденди, що отримані 0 0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
інвестиційної діяльності

170859 263396

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Емісія простих акцій 0 0

Емісія привілейованих акцій 0 0

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 0 0

Викуп власних акцій 0 0

Продаж власних акцій 0 0

Отримання субординованого боргу 0 0

Погашення субординованого боргу 0 0

Отримання інших залучених коштів 0 0

Повернення інших залучених коштів (13871) (13539)

Додаткові внески в дочірню компанію 0 0

Надходження від продажу частки участі без втрати 
контролю

0 0

Дивіденди, що виплачені 0 0

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 0 0

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від 
фінансової діяльності

(13871) (13539)

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 
України на грошові кошти та їх еквіваленти

(48889) (29769)

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 
еквівалентів

106511 (101504)

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 1755317 1937509

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 1861828 1836005

Примітки: д/н

(прізвище виконавця, номер телефону)

Голова правління

Головний бухгалтер

(підпис, ініціали, прізвище)

(підпис, ініціали, прізвище)

Затверджено до випуску та підписано

(дата складання звіту)

__________ 
-8 Банк у разі складання Консолідованого звіту про рух грошових коштів або Проміжний скорочений звіт про рух грошових коштів 
зазначає про це в назві.

вик. Сюскова О.П.

Т.в.о. Путря Вікторія Іванівна

Сюскова Олена Петрівна

27.04.2018

© SMA 262372021 кв. 2018 р.




