Титульний аркуш
29.01.2021
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№ 321
(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

Корчинська С.А.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2020 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
2. Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
Акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
38690683
4. Місцезнаходження
вул. Шолуденка, б. 3, м. Київ, 04116
5. Міжміський код, телефон та факс (044) 222-01-01, (044) 222-01-01
6. Адреса електронної пошти
info@avgd.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. 2020
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https://avgd.ua/about/informatsiia-pro-emitenta/
29.01.2021
(URL-адреса сторінки)

38690683

(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.
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X

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності.
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).
X

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

X

26. Примітки.

--Пункт 4 п.п. 1
Відповідно до Глави 3 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене
Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 банки не розкривають за четвертий квартал інформацію про господарську
та фінансову діяльність емітента. Інформація не розкривається.
Пункт 4 п.п. 2
Відповідно до Глави 3 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене
Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 банки не розкривають за четвертий квартал інформацію про господарську
та фінансову діяльність емітента. Інформація не розкривається.
Пункт 4 п.п. 3
Відповідно до Глави 3 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене
Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 банки не розкривають за четвертий квартал інформацію про господарську
та фінансову діяльність емітента. Інформація не розкривається.
-Пункт 5, п.п. 2
Протягом звітного періоду Банк не проводив випуску власних облігацій. Інформація не розкривається
Пункт 5, п.п. 3
Протягом звітного періоду Банк не проводив випуску інших цінних паперів. Інформація не розкривається
Пункт 5, п.п. 4
Протягом звітного періоду Банк не проводив випуску похідних цінних паперів. Інформація не розкривається
Пункт 6
Банк не брав участі у створенні юридичних осіб. Інформація не розкривається
Пункт 7
Штатним розкладом Банку не передбачено посаду корпоративного секретаря. Інформація не розкривається.
Пункт 9
Банк є приватним акціонерним товариством. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є
заінтересованість, не розкривається.
Пункт 10
Протягом звітного періоду не існувало будь-яких обмеженнь щодо обігу цінних паперів, 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.
Пункт 11
Банк не здійснював випуск боргових цінних паперів. Інформація щодо забезпечення випуску боргових цінних
паперів не розкривається.
Пункт 12
За звітний період Банк не проводив конвертацію ЦП. Інформація не розкривається.
Пункт 13
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається.
Пункт 14
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається.
Пункт 15
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається.
Пункт 16
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається.
-Пункт 17, п.п. 1
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
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розкривається.
Пункт 17, п.п. 2
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається.
Пункт 17, п.п. 3
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається.
Пункт 17, п.п. 4
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається
Пункт 18
Банк не здiйснював розмiщення iпотечних облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв та сертифiкатiв ФОН. Інформація не
розкривається.
Пункт 19
Банк не складає проміжну фінансову звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів. Інформація не розкривається.
Пункт 20
Банк не здійснював випуск цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом
передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва. Звіт про стан об'єкта нерухомості не розкривається
Пункт 21
проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку не
розкривається
Пункт 22
Відповідно до Глави 3 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене
Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 банки не розкривають за четвертий квартал проміжну фінансову
звітність. Інформація не розкривається.
Пункт 23
Відповідно до Глави 3 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене
Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 банки не розкривають за четвертий квартал висновок про огляд
проміжної фінансової звітності. Інформація не розкривається.
Пункт 25
Відповідно до Глави 3 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене
Рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 №2826 банки не розкривають за четвертий квартал твердження щодо проміжної
інформації. Інформація не розкривається.
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ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"

2. Дата проведення державної реєстрації
23.04.2013
3. Територія (область)
Київська
4. Статутний капітал (грн)
200080000,00
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)
22
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
Інші види грошового посередництва

64.19

Інші види грошового посередництва

64.19

9. Органи управління підприємства: Вищим органом управління є Загальні збори акціонерів.
WESTAL HOLDINGS LTD Акціонер Банку, якому належить 100,00% акцій;
Наглядова рада здійснює управління Банком, а також контролює та регулює діяльність
Правління.
Правління Банку здійснює управління поточною діяльністю Банку.
Склад Наглядової ради:
Голова Наглядової ради:
СТЕЦЕНКО Костянтин Вікторович
Члени Наглядової ради:
ПАСЕНЮК Макар Юрійович
КІЛЬМУХАМЕТОВ Руслан Ілдарович
Незалежні члени Наглядової ради:
СТЕЦЕНКО Микола Володимирович
ГЛАДУН Віктор Володимирович
КУРІННИЙ Олег Михайлович
Склад Правління:
Голова Правління:
КОРЧИНСЬКА Світлана Анатоліївна
Члени Правління:
ДВОРЖАНСЬКА Ірина Ярославівна, заступник голови Правління, відповідальна особа з
фінансового моніторингу
КОКОДИНСЬКИЙ Віктор Олександрович, член Правління, керівник Юридичної служби
БУРОВСЬКИЙ Андрій Станіславович, Член Правління, керівник Казначейства
10. Засновники
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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
Товариство з обмеженою відповідальністю вул. Святошинська, б. 34, м. Київ,
34902934
"СЕКТОР-Т"
Київська область, 03680

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

4 кв. 2020 р.

© SMA

38690683

0

Національний банк України

300001
UA113000010000032005124501026
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
320478
UA703204780000000016007213373

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

1
Банкiвська лiцензiя на
269
право надання
банкiвських послуг,
визначених частиною
третьою статтi 47 Закону
України «Про банки i
банкiвську дiяльнiсть»

2

3
4
05.07.2013 Національний банк України

Дата
закінчення
дії ліцензії
(за
наявності)

5
01.01.9999

Опис: Банк здiйснює банкiвськi операцiї на грошовому ринку вiдповiдно з Банкiвською
лiцензiєю № 269 вiд 05.07.2013 р. Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї
(дозволу): Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" та нормативно-правовими
актами Нацiонального банку України не передбачений термiн дiї банкiвської лiцензiї. Банк
зобов'язаний з моменту отримання та протягом терміну дiї банкiвської лiцензiї, дотримуватися
лiцензiйних вимог Нацiонального банку України
Діяльність з торгівлі
АЕ №286807
22.01.2014 Національна комісія з цінних 01.01.9999
цінними паперами
паперів та фондового ринку
(дилерська діяльність)

Опис: Ліцензія видана Банку терміном дії: з 22.01.2014 р. - необмежений. Продовження терміну
дії виданої ліцензії не передбачений нормативними актами НКЦПФР
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V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада.

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Кільмухаметов Руслан Ілдарович
3. Рік народження. 1979
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА", 35649564, з 22.12.2010р. По теперішній
час - начальник відділу випуску боргових цінних паперів
7. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має
Посадова особа призначена у зв'язку із Рішенням акціонера (єдиного) про обрання Члена
Наглядової ради від 25.02.2020р.
Посадова особа є представником акціонера
1. Посада.

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Корчинська Світлана Анатоліївна
3. Рік народження. 1970
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «Український Інноваційний банк», 05839888, 2010 рік - 03.09.2013р. - Перший
Заступник Голови Правління
7. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має

1. Посада.

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Дворжанська Ірина Ярославівна
3. Рік народження. 1974
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
28
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «Український інноваційний банк», 05839888, 2011 р, - .2013 р. - Директор Операційного
Департаменту
7. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Стеценко Костянтин Вікторович
3. Рік народження. 1979
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
21
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна», 35649564, 20.03.2014 - 31.10.2017 Керуючий директор Директор
7. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має
Посадова особа є представником акціонера
1. Посада.

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Пасенюк Макар Юрійович
3. Рік народження. 1977
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
22
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ Україна», 35649564, 06.07.2009 - 31.10.2017 Керуючий директор
7. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має
Посадова особа є представником акціонера
1. Посада.

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Стеценко Микола Володимирович
3. Рік народження. 1978
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ТОВ «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС», 36531116, 09.07.2009 р. - по теперішній час - Генеральний
директор
7. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має
Посадова особа є незалежним Членом Наглядової ради
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Гладун Віктор Володимирович
3. Рік народження. 1971
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
16
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ», 20041662, з
12.12.2016 - по теперішній час - Генеральний директор
7. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має
Посадова особа є незалежним Членом Наглядової ради
1. Посада.

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Курінний Олег Михайлович
3. Рік народження. 1971
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний банк України, 00032106, 22.01.2015 по 28.03.2017 - Директор Департаменту з
управління діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного
банку України
7. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має
Посадова особа є незалежним Членом Наглядової ради

1. Посада.

Головний бухгалтер

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Деркаченко Наталія Володимирівна
3. Рік народження. 1973
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "БАНК АВАНГАРД", 38690683, з 28.03.2019 - по 10.07.2019 - Радник Голови Правління
7. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має.
Посадова особа призначена у зв'язку із Рішенням Голови Правління (Наказ №27-К від
10.07.2019р.)
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
1. Посада.

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Кокодинський Віктор Олександрович
3. Рік народження. 1979
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "БАНК АВАНГАРД", 380946, з 15.09.2014р по теперішній час - керівник Юридичної
служби
7. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має.
Посадова особа призначена у зв'язку із Рішенням Наглядової ради (Протокол № 24 від
18.06.2019р.) про обрання (призначення) члена Правління Банку
1. Посада.

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Буровський Андрій Станіславовоч
3. Рік народження. 1968
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
36
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "БАНК АВАНГАРД", 38690683, з 01.07.2019 по теперішній час - керівник Казначейства
7. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не
має.
Посадова особа призначена з 01.01.2020 у зв'язку із Рішенням Наглядової ради (Протокол №38
від 27.12.2019р.) про обрання (призначення) члена Правління Банку.
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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
01.12.2020 63/1/2020

Національна комісія з цінних UA4000151260
паперів та фондового ринку

Тип цінного
папера

5
Акція проста
бездокументарна
іменна

Форма
існування та
форма випуску

6
Бездокументарні
іменні

Номінальна
вартість
(грн)
7
1640,00

Кількість
Загальна
Частка у
акцій (шт.) номінальна статутному
вартість
капіталі (у
(грн)
відсотках)
8
9
10
122000

200080000,00

100

Опис: Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється. Публічної пропозиції щодо акцій Банку не здійснювалося;
Акції Банку (ISIN UA4000151260) з 01.10.2015р. у лiстингу не перебувають.
Мета еміссії: створення акціонерного товариства та подальша зміна номінальної вартості у зв’язку із збільшенням та зменшенням статутного капіталу Банк.
Додаткової емісії акцій Банку протягом звітного періоду не проводилось
Спосіб розміщення: Закрите (приватне) розміщення виключно серед акціонерів Банку
Дострокове погашення акцій не проводилося і не передбачено.
25.08.2020 було прийнято рішення акціонера (єдиного), яке має статус протоколу Загальних зборів акціонерів, щодо зменшення статутного капіталу Банку, а саме щодо зменшення
статутного капіталу Банку до 200 080 000,00 гривень шляхом зменшення номінальної вартості акції до 1 640,00 грн. 01.12.2020 Банк отримав від НКЦПФР Свідоцтво про
реєстрацію випуску вищезазначених акцій з реєстраційним № 63/1/2020.
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Х. Інформація про вчинення значних правочинів*
(за IV квартал 2020 року)
Дата
Найменування
Ринкова
прийняття уповноваженого вартість майна
№
рішення
органу, що
або послуг, що
з/п
прийняв рішення є предметом
правочину
(тис. грн)

1
1

2

3

11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

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

4

5

6

7

490000

1024532

47,82672

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

Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
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Дата розміщення
URL-адреса сторінки
Дата
інформації
про
власного веб-сайту
вчинення
прийняття
рішення
щодо
товариства,
на якій
правочину

8

9

10

22.12.2020

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

1
2

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
450000

5
1024532

6
43,92249

7
купівля-продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
04.12.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
3 11.01.2020 Рішення
388000
1024532
37,87095
купівля-продаж
03.12.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
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1
4

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
375000

5
1024532

6
36,60208

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8
29.12.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
5 11.01.2020 Рішення
370000
1024532
36,11405
купівля-продаж
21.12.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
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1
6

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
355000

5
1024532

6
34,64997

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8
15.12.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
7 11.01.2020 Рішення
294000
1024532
28,69603
купівля-продаж
02.11.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
8

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
289000

5
1024532

6
28,208

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8
02.12.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
9 11.01.2020 Рішення
280000
1024532
27,32955
купівля-продаж
14.12.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
10

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
280000

5
1024532

6
27,32955

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8
08.12.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
11 11.01.2020 Рішення
260000
1024532
25,37744
купівля-продаж
01.12.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
12

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
257000

5
1024532

6
25,08462

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8
07.12.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
13 11.01.2020 Рішення
255000
1024532
24,88941
купівля-продаж
27.11.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
14

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
235000

5
1024532

6
22,9373

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8
24.12.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
15 11.01.2020 Рішення
215000
1024532
20,98519
купівля-продаж
26.11.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
16

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
205000

5
1024532

6
20,00914

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8
18.12.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
17 11.01.2020 Рішення
200000
1024532
19,52111
купівля-продаж
11.12.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
18

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
155000

5
1024532

6
15,12886

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8
20.11.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
19 11.01.2020 Рішення
155000
1024532
15,12886
купівля-продаж
17.12.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
20

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
151251,1

5
1024532

6
14,76295

7
8
купівля-продаж ОВДП 17.12.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
21 11.01.2020 Рішення
148000
1024532
14,44562
купівля-продаж
04.11.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
22

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
135000

5
1024532

6
13,17675

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8
26.10.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
23 11.01.2020 Рішення
132000
1024532
12,88393
купівля-продаж
09.10.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
24

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
131000

5
1024532

6
12,78633

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8
02.10.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
25 11.01.2020 Рішення
115000
1024532
11,22464
купівля-продаж
23.11.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
26

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
115000

5
1024532

6
11,22464

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8
30.10.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
27 11.01.2020 Рішення
114271
1024532
11,15348
купівля-продаж ОВДП 01.10.2020
акціонера
(єдиного)

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
28

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
110000

5
1024532

6
10,73661

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

8
03.11.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
29 11.01.2020 Рішення
110000
1024532
10,73661
купівля-продаж
20.10.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
30

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
105867

5
1024532

6
10,33321

7
8
купівля-продаж ОВДП 24.11.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
31 11.01.2020 Рішення
148071,25
1024532
14,45257
купівля-продаж ОВДП 18.12.2020
акціонера
(єдиного)

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
32

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
112586

5
1024532

6
10,98902

7
8
купівля-продаж ОВДП 11.12.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
33 11.01.2020 Рішення
111869
1024532
10,91903
купівля-продаж ОВДП 30.10.2020
акціонера
(єдиного)

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
34

2
3
11.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
338021

5
1024532

6
32,99272

7
Договір позики
(залучення коштів від
клієнтів)

8
17.12.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
35 13.01.2020 Рішення
225000
1024532
21,96125
купівля-продаж
24.12.2020
акціонера
Депозитних
(єдиного)
сертифікатів НБУ

13.01.2020

https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

Опис

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді

4 кв. 2020

© SMA

38690683

1
36

2
3
13.01.2020 Рішення
акціонера
(єдиного)

4
140000

5
1024532

6
13,66478

7
купівля-продаж
Депозитних
сертифікатів НБУ

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному квартал на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
* Заповнюється емітентами - акціонерними товариствами

4 кв. 2020

© SMA

38690683

8
25.11.2020

9
13.01.2020

10
https://avgd.ua/about/d
okumenty-banku/

ХV. Проміжний звіт керівництва
Основною складовою активів Банку є активи з високим рівнем ліквідності та міжбанківські
операції.
Банк інвестував протягом звітного року кошти в боргові цінні папери, переважно державні
облігації та депозитні сертифікати Національного банку України, що забезпечувало прийнятний
рівень доходності за умови найнижчої ризиковості. Кошти на НОСТРО рахунках розміщені в
надійних банках–резидентах.
25.08.2020 було прийнято рішення акціонера (єдиного), яке має статус протоколу Загальних
зборів акціонерів, щодо зменшення статутного капіталу Банку, а саме щодо зменшення
статутного капіталу Банку до 200 080 000,00 гривень шляхом зменшення номінальної вартості
акції до 1 640,00 грн. 01.12.2020 Банк отримав від НКЦПФР Свідоцтво про
реєстрацію випуску вищезазначених акцій з реєстраційним № 63/1/2020.
Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність
Заходи, що вживаються протягом 2020 у всьому світі з метою боротьби з поширенням COVID19, призводять до необхідності обмеження ділової активності, що впливає на попит на
енергоресурси та іншу продукцію компаній, а також до необхідності профілактичних заходів,
спрямованих на запобігання поширенню коронавірусної інфекції.
За даними експертів Національного банку України, відповідно до макроекономічного та
монетарного огляду, у грудні, незважаючи на погіршення епідемічної ситуації та запровадження
локдауну окремими країнами, зовнішнє середовище продовжувало поліпшуватися завдяки
пожвавленню в промисловості на тлі оптимізму, пов’язаному з початком вакцинації від COVID19 у окремих країнах. Ціни на світових товарних ринках, зокрема на нафту і природний газ,
зросли. Останній дорожчав також через значне похолодання в країнах північної півкулі.
Пожвавлення в промисловості сприяло збільшенню світового попиту та відповідно цін на сталь
та залізну руду в умовах обмежених запасів сталі й очікувано менших обсягів постачання руди з
Бразилії. Ціни на зернові залишалися високими через значний попит, погіршення прогнозів
урожаїв у Латинській Америці та оголошення про введення експортних обмежень окремими
країнами введення. На світових фінансових ринках інтерес до ризикових активів, зокрема країн
ЕМ, стрімко зріс завдяки завершенню виборчого процесу в США, очікувань щодо нових
фіскальних стимулів у США і продовженню монетарних стимулів від ФРС та ЄЦБ. У результаті
більшість валют країн ЕМ зміцнилася до долара США.
У листопаді 2020 року споживча інфляція прискорилася до 3.8% р/р (із 2.6% р/р у жовтні),
наблизившись до нижньої межі цільового діапазону (5% ± 1 в.п.). Базова інфляція також
пришвидшилася до 3.9% р/р (з 3.2% р/р у жовтні). Зростання світових цін на олію та нижчий
урожай соняшнику в Україні призвели до подорожчання соняшникової олії та продуктів,
основою виготовлення яких є олія (майонез, маргарин, спреди). Послаблення гривні в попередні
місяці та значний споживчий попит зумовили зростання цін на непродовольчі товари. Також
значно прискорилося зростання адміністративно регульованих цін через подорожчання
природного газу на тлі зростання вартості енергоносіїв на світових ринках. Натомість тривало
зниження цін на одяг та взуття надалі знижувалися, що може пояснюватися змінами в споживчій
поведінці домогосподарств через поширення дистанційного формату роботи та навчання.
У листопаді зростання цін у промисловості стрімко прискорилося (до 8.6% р/р). Передусім
подорожчали товари українського експорту (продукція хімічної промисловості, металургії,
олійно-жирової промисловості), а також зросли ціни на енергоносії та електроенергію.
У листопаді поточний рахунок залишився профіцитним (0.9 млрд дол.): незначне розширення
дефіциту торгівлі товарами внаслідок уповільнення падіння імпорту компенсувалося меншими
обсягами репатріації дивідендів. Експорт товарів зріс (на 8.9% р/р) завдяки подальшому
поліпшенню зовнішньої цінової кон’юнктури та надолуженню збирання врожаю пізніх зернових
і технічних культур. Це підтримало зростання вартісних обсягів експорту зернових культур, олії
та залізної руди, компенсувавши скорочення фізичних обсягів поставок чорних металів.
Водночас суттєво сповільнилося падіння обсягів імпорту (до 5.4% р/р) через подальше
відновлення внутрішнього попиту. Зокрема зросли закупівлі окремого енергетичного
устаткування, побутової техніки, медичного обладнання та фармацевтики. Падіння імпорту
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енергоносіїв сповільнилося внаслідок як зростання ціни природного газу, так і нарощування
закупівель нафтопродуктів. За фінансовим рахунком зберігався відплив капіталу (0.9 млрд дол.),
який був забезпечений насамперед приватним сектором. Так, окремі банки здійснювали
дострокове погашення єврооблігацій, а в результаті від'ємних реінвестованих доходів був
сформований незначний відплив прямих іноземних інвестицій. Відплив капіталу за державним
сектором відображав подальше помірне скорочення гривневих державних цінних паперів у
власності нерезидентів. Оскільки сальдо зведеного платіжного балансу було близьким до нуля,
обсяг міжнародних резервів майже не змінився та на кінець листопада становив 26.1 млрд дол.,
чого було достатньо для фінансування 4.3 місяця майбутнього імпорту.
У грудні Правління НБУ залишило облікову ставку без змін – 6%. Ключовим аргументом на
користь цього рішення стало збільшення інфляційного тиску на тлі високої невизначеності щодо
карантину та подальшого впливу пандемії на споживчий попит і ділову активність. Збереження
облікової ставки не змінило стимулюючий характер монетарної політики, що є важливим для
відновлення економіки, та забезпечуватиме помірну інфляцію. Упродовж більшої частини
грудня UONIA коливалася у вузькому діапазоні в нижній частині коридору процентних ставок
НБУ. Дохідність гривневих ОВДП продовжила зростати з огляду на значні потреби уряду у
фінансуванні бюджетного дефіциту. Разом із відновленням попиту на гривневі ОВДП з боку
нерезидентів у грудні та нарощенням вкладень банків це забезпечило рекордні розміщення
державних цінних паперів.
У листопаді банки і далі поступово знижували гривневі ставки за більшістю кредитних та
депозитних операцій, реагуючи на попередні зниження ключової ставки. Високими темпами
продовжували зростати гривневі депозити. Крім того, у листопаді банки й надалі вели роботу з
очищення своїх балансів від проблемної заборгованості, що відображувалось у зниженні валових
залишків за кредитами.
На валютному ринку пропозиція іноземної валюти переважала попит на неї, що дало змогу НБУ
купувати іноземну валюту для поповнення міжнародних резервів. За підсумками грудня сальдо
інтервенцій НБУ було додатним (близько 0.3 млрд дол.)
Глобальне розповсюдження COVID-19 суттєво вплинуло на економічне становище по всьому
світу, у тому числі й українських компаній. Значна кількість компаній в країні вимушені
припиняти або обмежувати свою діяльність на невизначений на дату підготовки цієї фінансової
звітності час. Заходи, що вживаються для стримування поширення вірусу, включаючи
обмеження руху транспорту, карантин, соціальні дистанції, призупинення діяльності об’єктів
інфраструктури, тощо уповільнюють економічну діяльність компаній, у тому числі і клієнтів
Банку. Фінансова система в країні на дату підготовки фінансової звітності Банку працює
відносно стабільно, але має суттєві валютні ризики.
Банк визначив, що ці події є не коригуючими по відношенню до проміжної фінансової звітності
за 4 кв. 2020 року. Відповідно, фінансовий стан Банку на 31.12.2020 та результати діяльності за
звітний період, що закінчився 31 грудня 2020 року, не було скориговано на вплив подій,
пов’язаних з COVID-19. Тривалість та вплив пандемії COVID-19, а також ефективність
державної підтримки на дату підготовки цієї фінансової звітності залишаються невизначеними,
що не дозволяє з достатнім ступенем достовірності оцінити обсяги, тривалість і тяжкість цих
наслідків, а також їх вплив на фінансовий стан та результати діяльності Банку в майбутніх
періодах.
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