
Титульний аркуш 

 
21.01.2022 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 4/2021 

(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) (далі - Положення). 

 

Голова Правлiння    Пiддубний Р.М. 
(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: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 38870739 

4. Місцезнаходження: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 5а 

5. Міжміський код, телефон та факс: 044 207 43 50, 044 207 43 50 

6. Адреса електронної пошти: cvo@bank-portal.com.ua 

7. 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 оприлюднення регульованої інформації від імені 

учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з 

розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA 

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 iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку 

https://bank-portal.com.ua/  

https://bank-portal.com.ua/uk/docum/e

mitentkvart 21.01.2022 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    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 X 

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 передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

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

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

У складi промiжної iнформацiї не надається наступна iнформацiя: 

 

4. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента: 

 

1) iнформацiя про зобов'язання та забезпечення емiтента; 

 

2) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї; 

 

3) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї. 

 

вiдсутня оскiльки БАНК не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, 

добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за 

класифiкатором видiв економiчної дiяльностi 

 

5. Вiдомостi про цiннi папери емiтента: 

 

2) iнформацiя про облiгацiї емiтента; 

 

3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; 

 

4) iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента. 

 

вiдсутнi, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск облiгацiй, похiдних 

цiнних паперiв та iнших цiнних паперiв. 

 

6. Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних особах.Банк не є участником в iнших 

юридичних особах. 

 

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

заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз заiнтересованiстю, та обставини, 

iснування яких створює заiнтересованiсть. 

 

вiдсутня, так як такi правочини протягом звiтного перiоду Банком не вчинялись. 

 

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

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

таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть 

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

права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi. 

 



вiдсутня, обмежень щодо обiгу цiнних паперiв Банку немає. 

 

11. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв. 

 

вiдсутня, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск боргових цiнних 

паперiв. 

 

12. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв. 

 

вiдсутня, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв 

 

13. Iнформацiя про замiну управителя. 

 

14. Iнформацiя про керуючого iпотекою. 

 

15. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв. 

 

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

консолiдованим iпотечним боргом.  

 

17. Iнформацiя про iпотечне покриття: 

 

1) iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття; 

 

2) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям; 

 

3) iнформацiя про спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) 

зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля замiн 

iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулись протягом звiтного перiоду; 

 

4) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття. 

 

вiдсутнi, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй та 

сертифiкатiв.  

 

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

активiв. 

 

вiдсутнi, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск iпотечних облiгацiй та 

сертифiкатiв.  

 

19. Промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення 

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

 

вiдсутнi, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв 

 

20. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва). 



 

 вiдсутнiй, так як протягом звiтного перiоду Банк не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, 

виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва. 

 

21. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за положеннями (стандартами) 

бухгалтерського облiку. 

 

не надається. Банк складає звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 

23. Висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором 

(аудиторською фiрмою).Промiжна фiнанова звiтнiсть  не перевiрялась аудитором. 

 

 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "ПОРТАЛ" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 20.08.2013 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 200000000 

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

  

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

  

7. Середня кількість працівників (осіб) 

 26 

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

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

9. Органи управління підприємства 

  

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Колоснiцин Iгор Олександрович   

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 0 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 Нацiональний банк України, МФО 300001 

2) IBAN 

 UA383000010000032007124101026 

3) поточний рахунок 

 UA383000010000032007124101026 

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

рахунком в іноземній валюті 

 АТ "Державний експортно-iмпортний банк України", МФО 322313 

5) IBAN 

 UA763223130000016008012166372 

6) поточний рахунок 

 UA763223130000016008012166372 

 

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 



наявності) 

1 2 3 4 5 

Надання банкiвських послуг 273 20.09.2013 Нацiональний банк України  

Опис 

Банкiвська лiцензiя на право здiйснення бакiвських послуг визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть". Термiн дiї необмежений 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Голова Наглядової Ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Шульгiн Олег Вiкторович 

3. Рік народження 

 1958 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 43 

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

 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", 38870739, ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Голова Правлiння 

7. Опис 

 Обрано на посаду  рiшенням єдиного акцiонера АТ "БАНК "ПОРТАЛ"  29.04.2021 року. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа 

є представником акцiонера. 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової Ради (представник акцiонера) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Руденко Олександр Володимирович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

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

 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", 38870739, ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ" член Спостережної Ради 

7. Опис 

 Обрано на посаду  рiшенням єдиного акцiонера АТ "БАНК "ПОРТАЛ"  29.04.2021 року. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа 

є представником акцiонера. 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової Ради (незалежний) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Алейнiкова Iрина Володимирiвна 



3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 31 

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

 ТОВ "СIСТЕРЗ ПРОДАКШН", 37730185, ТОВ "СIСТЕРЗ ПРОДАКШН" Фiнансовий 

Директор 

7. Опис 

 Обрано на посаду  рiшенням єдиного акцiонера АТ "БАНК "ПОРТАЛ"  29.04.2021 року. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.Посадова особа 

є незалежним членом. 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової Ради (незалежний) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кушнiр Вiра Iванiвна 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 41 

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

 ПрАТ Страхова компанiя "ПРОВIДНА", 23510137, ПрАТ Страхова компанiя 

"ПРОВIДНА" Директор департаменту операцiйної дiяльностi 

7. Опис 

 Обрано на посаду  рiшенням єдиного акцiонера АТ "БАНК "ПОРТАЛ"  29.04.2021 року. 

Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа 

є незалежним членом. 

 

 

 

1. Посада 

 член Наглядової Ради (незалежний) 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Ковальова Анжелiка Валерiївна 

3. Рік народження 

 1974 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 КП "Житлоiнвестбуд-УКБ", 31958324, КП "Житлоiнвестбуд-УКБ"  - Начальник вiддiлу 

адмiнiстративно-кадрової роботи  

7. Опис 

 Обрано на посаду  рiшенням єдиного акцiонера АТ "БАНК "ПОРТАЛ"  29.04.2021 року.  



Винагорода за дiяльнiсть на даннiй посади за звiтний рiк не виплачувалася.Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

Посадова особа є незалежним членом. 

 

1. Посада 

 Голова Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Пiддубний Роман Михайлович 

3. Рік народження 

 1977 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

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

 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", 38870739, АТ "БАНК "ПОРТАЛ" -   Голова Правлiння 

7. Опис 

 Рiшенням Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ПОРТАЛ" (далi - 

Банк), протокол засiдання вiд 07.07.2020 , на посаду Голови Правлiння Банку перепризначено 

(переобрано) Пiддубного Романа Михайловича з 11 серпня 2020 року. Призначення на посаду 

вiдбулось у вiдповiдностi до чинного законодавства України та  Статуту Банку. Пакетом акцiй 

або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв перебувал на посадi  Голови Правлiння. 

 

 

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння з iнформацiйних технологiй та iнформацiйної безпеки, член 

Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бородавко Євген Iванович 

3. Рік народження 

 1979 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

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

 ПАТ "БАНК "ПОРТАЛ", 38870739, АТ "БАНК "ПОРТАЛ" - Заступник Голови Правлiння 

з iнформацiйних технологiй та iнформацiйної безпеки, член Правлiння 

7. Опис 

 Рiшенням Наглядової ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК "ПОРТАЛ" (далi - 

Банк), Протокол засiдання вiд 07.07.2020 , на посаду заступника Голови Правлiння з 

iнформацiйних технологiй та iнформацiйної безпеки, члена Правлiння Банку перепризначено 

(переобрано) Бородавко Євгена Iвановича з 10 липня 2020 року. Призначення на посаду 

вiдбулось у вiдповiдностi до чинного законодавства України та  Статуту Банку. Пакетом акцiй 

або часткою у статутному капiталi Банку не володiє; непогашеної судимостi за корисливi та 

посадовi злочини немає. Протягом останнiх п'яти рокiв перебувал на посадi Заступника Голови 

Правлiння з iнформацiйних технологiй та iнформацiйної безпеки, члена Правлiння.  

 



1. Посада 

 Головний бухгалтер, член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Гайова Наталiя Вiкторiвна 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 24 

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

 ПАТ "ФIНАНС БАНК", 19193869, ПАТ "ФIНАНС БАНК"  Головний бухгалтер 

7. Опис 

 Обрано на посаду рiшенням засновника № 1 вiд 07.06.2013 р. Посадова особа 

непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

 

 

1. Посада 

 Начальник управлiння фiнансового монiторингу, член Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Плiгiна Ольга Андрiївна 

3. Рік народження 

 1985 

4. Освіта 

 вища 

5. Стаж роботи (років) 

 12 

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

 АТ "Український будiвельно-iнвестицiйний банк", 26547581, Начальник Вiддiлу 

контролю та iдентифiкацiї та вивчення клiєнтiв 

7. Опис 

 Рiшенням Наглядової Ради АТ "БАНК "ПОРТАЛ"  (протокол вiд  30 березня 2020 року ) 

Ольгу Андрiївну Плiгiну призначено (обрано) з 31 березня 2020 року Начальником управлiння 

фiнансового монiторингу, членом Правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК 

"ПОРТАЛ". 

 

Зазначена особа непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у 

сферi господарської, службової дiяльностi не має. 

 

 

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

09.04.2013 39/1/2013 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000162630 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1000 125000 125000000 100 

Опис Факти лiстингу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржаж на протязi звiтного перiоду вiдсутнi.  

21.11.2017 109/1/2017 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000162630 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

1000 200000 200000000 100 

Опис Факти лiстингу/делiстiнгу цiнних паперiв на фондових бiржаж на протязi звiтного перiоду вiдсутнi.  

 



IX. Інформація щодо корпоративного секретаря 
(для акціонерних товариств) 

Дата призначення 

особи на посаду 

корпоративного 

секретаря 

Прізвище, ім'я, по батькові  особи, 

призначеної на посаду корпоративного 

секретаря 

Контактні дані: телефон та адреса 

електронної пошти корпоративного 

секретаря 

1 2 3 

04.10.2013 Чмир Олена Василiвна 044 207 43 50, cvo@bank-portal.com.ua 

Опис 

Досвiд роботи на посадi корпоративного секретаря 8 рокiв. Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини не має. Попередне мiсце роботи - ПАТ 

"ТММ-БАНК", Головний бухгалтер.   

 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
У IV кварталi 2021 року  вiдбулося суттєве стиснення економiчної активностi як в Українi, так i 

в цiлому у свiтi в умовах пандемiї та карантинних заходiв. Економiчне середовище, в умовах 

якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть, наразi характеризується наступними чинниками: 

 

- негативнi очiкування пiдприємств щодо товарообiгу та обсягiв виробництва; 

 

-зменшення зайнятостi та споживчого попиту населення, очiкування довготривалостi такого 

зменшення; 

 

-скорочення глобального попиту, що обмежує експортнi можливостi країни; 

 

-знецiнення нацiональної валюти. 

 

            Керiвництво здiйснило оцiнку впливу на дiяльнiсть Банку фактору  спалаху гострої 

респiраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2, встановлення в 

Українi карантину та запровадження обмежувальних заходiв, пов'язаних iз поширенням 

коронавiрусної хвороби. Оцiнка проведена на пiдставi низки факторiв, основними з яких є 

наступнi: 

 

- За прогнозами керiвництва Банку, очiкується уповiльнення економiки України протягом 2021 

р.  Вказаний фактор є частиною глобальних кризових явищ, наразi оцiнка глибини 

економiчного спаду затруднена. Бiльш точнi прогнози керiвництво не має можливостi здiйснити, 

оскiльки головнi фактори нам не вiдомi, а саме: тривалiсть карантинних заходiв, ефективнiсть 

вiдповiдних дiй уряду України та вiдновлення спiвпрацi з Мiжнародним валютним фондом. 

 

-Банк очiкує зниження кредитної активностi позичальникiв iз якiсною кредитною iсторiєю, 

вiдповiдно очiкування по збiльшенню процентних доходiв можуть бути переглянутi при 

одержаннi достатньої iнформацiї для прогнозування. Також можливе зростання частки 

проблемних активiв, збiльшення темпiв зростання резервiв за активними операцiями. Разом з 

тим Банк має намiр продовжувати беззбиткову дiяльнiсть та виконувати всi економiчнi 

нормативи, запровадженi Нацiональним банком України. Для нiвелювання загроз збиткiв Банк 

планує зберiгати запас капiталу у виглядi нерозподiленого прибутку.  

 

           Банк продовжує здiйснювати консервативну полiтику щодо проведення активних 

операцiй.  

 

           Керiвництво вчасно та в повнiй мiрi iдентифiкує ризики, що можуть негативно 

вплинути на Банк. Кредитний портфель Банку номiнований виключно в нацiональнiй валютi, 

показники лiквiдностi Банку, регламентованi Нацiональним банком України, знаходяться на 

достатньому рiвнi та не порушуються. 

 

           Iншi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть Банку, є загальними для банкiвського 

сектору України, а саме невизначенiсть у середньостроковiй перспективi щодо проведення 

макроекономiчної полiтики, структурних реформ; а також невизначенiсть у термiнах укладення 

нової програми спiвпрацi з Мiжнародним валютним фондом. До  негативних факторiв, якi 

впливають на дiяльнiсть Банку, також вiдноситься продовження вiйськового конфлiкту на сходi 

України. Ступiнь залежностi Банку вiд законодавчих та економiчних обмежень, досить значна. 

Найбiльше на дiяльнiсть Банку впливає низький рiвень захисту прав кредиторiв.  

 

         Керiвництво вважає, що вживає належнi заходи для пiдтримки стабiльної дiяльностi 



Банку, необхiднi за iснуючих обставин. Негативний розвиток ситуацiї у дiловому середовищi є 

вiрогiдним (полiтичнi чинники, макроекономiчнi фактори, спалах гострої респiраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавiрусом SARS-CoV-2), та  може спричинити негативний вплив 

на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку, характер та наслiдки якого на поточний 

момент визначити неможливо.  

 

        Ця промiжна  звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку керiвництва щодо впливу умов 

здiйснення дiяльностi в Українi на операцiйну дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку. Майбутнi 

умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва.  

 

 

 


