Титульний аркуш
31.01.2022
(дата реєстрації емітентом
електронного документа)
№1
(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 2021 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, ---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. 2021
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https://avgd.ua/about/informatsiia-pro-emitenta/
31.01.2022
(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;

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

X

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

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

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

X

26. Примітки.

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 3
У звітному періоді Банк здійснив випуск депозитних сертифікати банків
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 обмежень щодо обігу цінних паперів, в тому числі необхідність
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформації
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.
Інформація не розкривається.
Пункт 11
Банк не здійснював випуск забезпечених 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
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
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
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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)
26
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, Член Правління,
відповідальний працівник за проведення 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
ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД. (WESTAL
Евагора Папахрістофору, PETOUSSIS
НЕ 244019
HOLDINGS LTD.)
BUILDING 18 , 101B, 3030 Лімассол,
Кіпр [Cyprus, 3030, Limassol, Evagora
Papachristoforou, PETOUSSIS
BUILDING 18, 101B]

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
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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
Професійна діяльність на АЕ №286807
22.01.2014 Національна комісія з цінних 01.01.9999
ринках капіталу з
паперів та фондового ринку
торгівлі фінансовими
інструментами, що
передбачає дилерську
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.

Голова Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Корчинська Світлана Анатоліївна
3. Рік народження. 1970
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
27
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: Голові Правління встановлений посадовий оклад, згідно штатного розпису
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має
Стаж роботи 27 років
Перелік посад за останні 5 років:
26.09.2013р. – теперішній час Голова Правління АТ "БАНК АВАНГАРД"
Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не володіє акціями Банку
1. Посада.

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Дворжанська Ірина Ярославівна
3. Рік народження. 1974
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
29
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ «Український інноваційний банк»,, 05839888, 2011 рік - 2013р. Директор Операційного
Департаменту
7. Опис: Заступнику Голови Правління встановлений посадовий оклад, згідно штатного розпису
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має
Стаж роботи 29 років
Перелік посад за останні 5 років:
З 2013 р – по теперішній час - Заступник Голови Правління, Член Правління АТ "БАНК
АВАНГАРД"
Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не володіє акціями Банку
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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).
20
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "КБ "АКТИВ-БАНК", 26253000, Головний юристконсульт Юридичного департаменту
7. Опис: Члену Правління встановлений посадовий оклад, згідно штатного розпису
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має
Стаж роботи 20 років
Перелік посад за останні 5 років:
з 15.09.2014 Керівник Юридичної служби АТ "БАНК АВАНГАРД"
Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не володіє акціями Банку.
1. Посада.

Член Правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові.
Буровський Андрій Станіславович
3. Рік народження. 1968
4. Освіта.
вища
5. Стаж роботи (років).
37
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Кредитпромбанк", 21666051, 21666051, з 25.01.2011 по 04.11.2013 Заступник
директора департаменту - начальник управління по роботі на валютному ринку
департаменту "Казнечейство"
7. Опис: ЧленуПравління встановлений посадовий оклад, згідно штатного розпису
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має
Стаж роботи 37 років.
Перелік посад за останні 5 років:
15.11.2013 по 01.07.2019 - АТ "БАНК АВАНГАРД" Заступник Керівника Казначейства з
операцій на грошовому та валютному ринках.
01.07.2019 по теперішній час - АТ "БАНК АВАНГАРД" керівник Казначейства.
Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадова особа не володіє акціями Банку.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
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
ПАТ "СБЕРБАНК", 25959784, 15.10.2012-02.01.2018 Головний фахівець відділу
бухгалтерського та податкового обліку Управління бухгалтерського обліку та звітності
7. Опис: Головному бухгалтеру, члену Правління встановлений посадовий оклад, згідно
штатного розпису
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має
Стаж роботи 30 років
Перелік посад за останні 5 років:
15.10.2012-02.01.2018 - АТ "СБЕРБАНК РОСІЇ", Головний фахівець відділу бухгалтерського та
податкового обліку Управління бухгалтерського обліку та звітності;
02.01.2018 - 27.03.2019 - ПАТ "СБЕРБАНК", Заступник начальника відділу бухгалтерської та
статистичної звітності Управління бухгалтерського обліку та звітності;
28.03.2019 - 10.07.2019 - АТ "БАНК АВАНГАРД", Радник Голови Правління;
10.07.2019 - по теперішній час - АТ "БАНК АВАНГАРД", Головний бухгалтер.
Посадова особа не займає посад на будь-яких інших підприємствах
Посадова особа не володіє акціями Банку
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 не має.
Стаж роботи 21 років
Перелік посад за останні 5 років:
20.03.2014 - 31.10.2017 - Керуючий директор Директор ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ
УКРАЇНА»;
19.03.2014 - 31.05.2019 - член Наглядової Ради ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».
Строк протягом якого особа перебувала на посаді Голови Наглядової ради Банку з 02.03.2018 по
18.03.2021. Посадову особу переобрано згідно Рішення акціонера (єдиного) від 18.03.2021 про
обрання члена Наглядової ради.. Обрання посадової особи Головою Наглядової ради виконано
на підставі рішення Наглядової ради Банку (Протокол № 8 від 18.03.2021)
Голова Наглядової Ради є представником акціонера.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
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 не має.
Стаж роботи 24 роки.
Перелік посад за останні 5 років:
09.07.2009 р. - по теперішній час - Генеральний директор, Товариство з обмеженою
відповідальністю «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС»
Член Наглядової ради займає посаду Генеральний директор ТОВ"АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"
(місцезнаходження: 01030, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 38).
Строк протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Банку з 02.03.2018 по
18.03.2021. Посадову особу переобрано згідно Рішення акціонера (єдиного) від 18.03.2021 про
обрання члена Наглядової ради.
Посадова особа не володіє акціями Банку.
Член Наглядової Ради є незалежним членом.
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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).
17
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА
КОМПАНІЯ», 20041662, 12.12.2016 - по теперішній час – Генеральний директор
7. Опис: Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Стаж роботи 17 років
Перелік посад за останні 5 років:
18.05.2015 р. - 15.07.2016 р. – Заступник Голови Правління, Публічне акціонерне товариство
«Укргазвидобування»;
12.12.2016 р. по теперішній час – Генеральний директор, СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ
Член Наглядової ради займає посаду Генеральний директор, СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
«ПОЛТАВСЬКА ГАЗОНАФТОВА КОМПАНІЯ» (місцезнаходження: 36002, Полтавська обл.,
місто Полтава, ВУЛИЦЯ ЄВРОПЕЙСЬКА будинок 124а, кв. 77).
Строк протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Банку з 02.03.2018 по
18.03.2021. Посадову особу переобрано згідно Рішення акціонера (єдиного) від 18.03.2021 про
обрання члена Наглядової ради.
Посадова особа не володіє акціями Банку.
Член Наглядової Ради є незалежним членом.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
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).
27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Національний банк України, 00032106, з 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 не має
Стаж роботи 27 років.
Перелік посад за останні 5 років:
22.01.2015 по 28.03.2017 - Національний банк України, Директор Департаменту з управління
діяльністю Корпоративного недержавного пенсійного фонду Національного банку України.
Член Наглядової ради зареєстрований як фізична особа-підприємець.
Строк протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Банку з 02.03.2018 по
18.03.2021. Посадову особу переобрано згідно Рішення акціонера (єдиного) від 18.03.2021 про
обрання члена Наглядової ради.
Посадова особа не володіє акціями Банку.
Член Наглядової Ради є незалежним членом.

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 не має
Стаж роботи 22 рік.
Перелік посад за останні 5 років:
06.07.2009 - 31.10.2017 - Керуючий директор ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА»;
23.06.2014 – 31.05.2019 - голова Наглядової радиТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА».
Строк протягом якого особа перебувала на посаді члена Наглядової ради Банку з 02.03.2018 по
18.03.2021. Посадову особу переобрано згідно Рішення акціонера (єдиного) від 18.03.2021 про
обрання члена Наглядової ради.
Посадова особа не володіє акціями Банку.
Член Наглядової Ради є представником акціонера.
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V. Інформація про посадових осіб емітента (продовження)
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.
Загальний стаж роботи (років) -21
Попередні посади: ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА", 35649564, з 22.12.2010р. по
теперішній час - начальник відділу випуску боргових цінних паперів.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.
Посадову особу переобрано згідно Рішенням акціонера (єдиного) від 18.03.2021 про обрання
Члена Наглядової ради.
Посадова особа не володіє акціями Банку.
Посадова особа є представником акціонера.
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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

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.
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2. Інформація про облігації емітента
Дата
Найменування МіжнаОблігації
Номер
реєстрації свідоцтва про
органу, що
родний (відсоткові,
випуску
зареєстрував ідентифі- цільові,
реєстрацію
випуск
каційний дисконтні)
випуску
номер
1
2
3
4
5
02.04.2021 40/2/2021

Національна
UA50000 відсоткові
комісія з цінних 06388
паперів та
фондового
ринку

Строк
виплати
процентів

Сума
виплаченого
процентного
доходу у
звітному періоді
(грн)

Дата
погашення
облігацій

10

11

12

13

10

91 день

560925,00

08.04.2026

Номінальна Кількість у Форма існування
Загальна
Процентна
вартість (грн) випуску та форма випуску номінальна
ставка (у
(шт.)
вартість (грн) відсотках)
6

7

1000,00

100000

8

9

Бездокументарні 100000000,00
іменні

Опис: Внутрішній ринок, на якому здійснюється торгівля облігаціями: ПрАТ "ФБ "Перспектива", АТ "Фондова біржа ПФТС".
Облігації не включені в біржовий реєстр.
Мета емісії: Усю суму залучених від розміщення облігацій коштів заплановано спрямувати на збільшення кредитно-інвестиційного портфелю АТ «БАНК АВАНГАРД»
Спосіб розміщення: Закрите (приватне) розміщення.
Можливість дострокового погашення Емітентом облігацій за власною ініціативою не передбачена.
Можливість конвертації облігацій не передбачена;
Відсоткова ставка за облігаціями встановлюється у розмірі 10,0% річних у гривні на 1-4 відсоткові періоди (один період рівний 91 день). На кожні наступні 4 відсоткові періоди
відсоткова ставка встановлюється Банком за 14 днів до початку таких періодів, але не нижче 2% річних і не більше потрійної облікової ставки НБУ.
У звітному періоді викуп облігацій не здійснювався
У звітному періоді була здійснена виплата процентного доходу, відповідно до рішення про емісію, у розмірі 560 925,00 грн. за 2-й відсотковий період.
02.04.2021 41/2/2021
Національна
UA50000 відсоткові
1000,00
100000 Бездокументарні 100000000,00
11
91 день
68550,00
07.04.2027
комісія з цінних 06396
іменні
паперів та
фондового
ринку
Опис: Внутрішній ринок, на якому здійснюється торгівля облігаціями: ПрАТ "ФБ "Перспектива" та АТ "Фондова біржа ПФТС".
Облігації не включені в біржовий реєстр.
Мета емісії: Усю суму залучених від розміщення облігацій коштів заплановано спрямувати на збільшення кредитно-інвестиційного портфелю АТ «БАНК АВАНГАРД»
Спосіб розміщення: Закрите (приватне) розміщення.
Можливість дострокового погашення Емітентом облігацій за власною ініціативою не передбачена.
Можливість конвертації облігацій не передбачена;
Відсоткова ставка за облігаціями встановлюється у розмірі 11,0% річних у гривні на 1-4 відсоткові періоди (один період рівний 91 день). На кожні наступні 4 відсоткові періоди
відсоткова ставка встановлюється Банком за 14 днів до початку таких періодів, але не нижче 3% річних і не більше потрійної облікової ставки НБУ.
У звітному періоді викуп облігацій не здійснювався.
У звітному періоді була здійснена виплата процентного доходу, відповідно до рішення про емісію, у розмірі 68 550,00 грн. за 2-й відсотковий період.
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3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
Дата
випуску

1

Вид цінних паперів Найменування органу, що
Міжнародний
зареєстрував випуск
ідентифікаційний
номер
2
3
4

28.12.2021 Ощадний (депозитний)
сертифікат
бездокументарний
іменний
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ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
«НАЦІОНАЛЬНИЙ
ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ»

38690683

UA5000008749

Обсяг випуску Обсяг розміщених
цінних паперів на
звітну дату (грн)
5
6
1000000,00

Умови обігу та погашення

7

1000000,00 Строк обігу не менше 90 днів та не
більше строку, який починається з дня,
що настає за днем реєстрації
Центральним депозитарієм випуску
депозитних сертифікатів банку та
закінчується днем, що передує дню
початку погашення депозитних
сертифікатів банку.
Обіг депозитних сертифікатів банку
починається з дня, наступного за днем
реєстрації Центральним депозитарієм
випуску депозитних сертифікатів банку
та триває до 30.03.2022 р. (включно).
Погашення депозитних сертифікатів
банку Емітентом здійснюватиметься в
порядку, визначеному законодавством
про депозитарну систему України та
відповідно до чинного законодавства.
Якщо дата початку погашення
депозитних сертифікатів банку
припадає на святковий (вихідний,
неробочий) день за законодавством
України, виплата доходу здійснюється,
починаючи з наступного за святковим
(вихідним, неробочим) робочого дня.
Відсотки за депозитних сертифікатів
банку за такі святкові (вихідні,
неробочі) дні не нараховуються та не
сплачуються.
Погашення депозитних сертифікатів
банку здійснюється по номінальній
вартості в національній валюті України
– гривні.
У разі, якщо законодавством України
передбачено утримання на користь

1

2

3

4

5

6

7

бюджету з сум, що належать до
виплати власникам депозитних
сертифікатів банку, Емітент здійснює
таке утримання.
Дострокове погашення депозитних
сертифікатів банку з ініціативи
Емітента не передбачена.
За взаємною згодою власника
депозитних сертифікатів банку і
Емітента, Емітент має право викупити
у власника належні йому депозитні
сертифікати банку в будь-який час
протягом строку обігу депозитних
сертифікатів банку.
Власник депозитних сертифікатів
банку протягом строку обігу
депозитних сертифікатів банку може
звернутися до Емітента з пропозицією
здійснення викупу депозитних
сертифікатів банку, шляхом надання
повідомлення про викуп депозитних
сертифікатів банку.
Опис: Торгівля депозитними сертифікатами банку на зовнішніх ринках не здійснюється. Торгівля депозитними сертифікатами банку на внутрішньому ринку може здійснюватися
поза біржами.
Депозитні сертифікати банку не включені в біржовий реєстр.
Мета емісії: Усю суму залучених від розміщення облігацій коштів заплановано спрямувати на збільшення кредитно-інвестиційного портфелю АТ «БАНК АВАНГАРД»
Спосіб розміщення: Закрите (приватне) розміщення.
Можливість дострокового погашення Емітентом депозитних сертифікатів банку за власною ініціативою не передбачена.
Дохід (дисконт) виплачується власнику депозитного сертифікату банку під час його погашення та дорівнює різниці між ціною придбання та номінальною вартістю депозитного
сертифікату банку
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Х. Інформація про вчинення значних правочинів*
(за IV квартал 2021 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

11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

Предмет правочину

Дата
вчинення
правочину

4

5

6

7

8

9

10

345000

1941450

17,77022

21.12.2021

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

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

4 кв. 2021

© SMA

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

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

38690683

1
2

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
315000

5
1941450

6
16,22499

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
20.12.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
3 11.01.2021 Рішення
230000
1941450
11,84682
Купівля/продаж
17.12.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
220000

5
1941450

6
11,33174

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
16.12.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
5 11.01.2021 Рішення
230000
1941450
11,84682
Купівля/продаж
15.12.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
300000

5
1941450

6
15,45237

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
14.12.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
7 11.01.2021 Рішення
275000
1941450
14,16467
Купівля/продаж
13.12.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
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1
8

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
315000

5
1941450

6
16,22499

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
10.12.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
9 11.01.2021 Рішення
335000
1941450
17,25514
Купівля/продаж
09.12.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
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1
10

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
380000

5
1941450

6
19,573

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
08.12.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
11 11.01.2021 Рішення
305000
1941450
15,70991
Купівля/продаж
07.12.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
12

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
335000

5
1941450

6
17,25514

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
06.12.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
13 11.01.2021 Рішення
243000
1941450
12,51642
Купівля/продаж
03.12.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
14

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
338000

5
1941450

6
17,40967

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
02.12.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
15 11.01.2021 Рішення
440000
1941450
22,66347
Купівля/продаж
01.12.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
16

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
260000

5
1941450

6
13,39205

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
30.11.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
17 11.01.2021 Рішення
560000
1941450
28,84442
Купівля/продаж
29.11.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
18

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
410000

5
1941450

6
21,11824

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
26.11.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
19 11.01.2021 Рішення
270000
1941450
13,90713
Купівля/продаж
25.11.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
20

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
195000

5
1941450

6
10,04404

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
24.11.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
21 11.01.2021 Рішення
355000
1941450
18,2853
Купівля/продаж
22.11.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
22

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
505000

5
1941450

6
26,01149

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
19.11.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
23 11.01.2021 Рішення
200952
1941450
10,35061
Купівля/продаж ОВДП 17.11.2021
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
24

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
350000

5
1941450

6
18,02776

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
16.11.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
25 11.01.2021 Рішення
510000
1941450
26,26903
Купівля/продаж
15.11.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
26

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
275000

5
1941450

6
14,16467

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
11.11.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
27 11.01.2021 Рішення
230000
1941450
11,84682
Купівля/продаж
10.11.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
28

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
270000

5
1941450

6
13,90713

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
09.11.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
29 11.01.2021 Рішення
445000
1941450
22,92101
Купівля/продаж
08.11.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
30

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
290000

5
1941450

6
14,93729

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
05.11.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
31 11.01.2021 Рішення
245000
1941450
12,61943
Купівля/продаж
04.11.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
32

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
250000

5
1941450

6
12,87697

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
03.11.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
33 11.01.2021 Рішення
475000
1941450
24,46625
Купівля/продаж
02.11.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
34

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
440000

5
1941450

6
22,66347

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
01.11.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
35 11.01.2021 Рішення
520000
1941450
26,7841
Купівля/продаж
29.10.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
36

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
455000

5
1941450

6
23,43609

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
28.10.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
37 11.01.2021 Рішення
470000
1941450
24,20871
Купівля/продаж
27.10.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
38

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
200000

5
1941450

6
10,30158

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
25.10.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
39 11.01.2021 Рішення
208860
1941450
10,75794
Купівля/продаж ОВДП 21.10.2021
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
40

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
235000

5
1941450

6
12,10435

7
Купівля/продаж
депозитних
сертифікатів НБУ

8
21.10.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
41 11.01.2021 Рішення
208860
1941450
10,75794
Купівля/продаж ОВДП 21.10.2021
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
42

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
198302,92

5
1941450

6
10,21417

7
8
Купівля/продаж ОВДП 08.10.2021

9
12.01.2021

10
https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

12.01.2021

https://avgd.ua/about/i
nformatsiia-proemitenta/

Опис
Значний правочин був вчинений у звітному кварталі на підставі рішення, прийнятого у попередньому періоді
43 11.01.2021 Рішення
230000
1941450
11,84682
Купівля/продаж
01.10.2021
акціонера
депозитних
(єдиного) Банку,
сертифікатів НБУ
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

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

4 кв. 2021

© SMA

38690683

1
44

2
3
11.01.2021 Рішення
акціонера
(єдиного) Банку,
яке має статус
протоколу
Загальних зборів
акціонерів Банку

4
197228

5
1941450

6
10,1588

7
8
Купівля/продаж ОВДП 08.10.2021

Опис
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ХV. Проміжний звіт керівництва
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК АВАНГАРД» (далі за текстом «Банк») внесено до
Державного реєстру банків України 05 липня 2013 року за реєстраційним №346. Банк є
резидентом України, місцезнаходження Банку: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, будинок 3.
Банк є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, саморегульованої організації
професійних учасників ринку цінних паперів Асоціації «Українські фондові торговці»,
УКРСВІФТ.
Банк має кореспондентські відносини з найбільшими банками України та може здійснювати
розрахунки через провідні міжнародні банки в усіх основних валютах світу за допомогою
системи міжнародних розрахунків S.W.I.F.T. З грудня 2013 року співпрацює з
ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ» щодо передачі інформації за кредитними
історіями позичальників.
В 2014 році акціонером Банку став ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД (місцезнаходження: Евагора
Папахрістофору, 18 ПЕТУССІС БІЛДІНГ, оф.101Б Лімасол, Кіпр,3030), який є власником
істотної участі в Банку та безпосередньо володіє 100,00% статутного капіталу Банку.
Опосередковано власниками істотної участі в Банку є:
-Юридична особа АйСіЮ Холдінгз Лімітед (Місцезнаходження: Трайдент Чемберз, п/с 146, Роуд
Таун, Тортола, Британські Віргінські острови), яка опосередковано володіє:100,00% участі в
Банку через 100% участі в юридичній особі ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД;
-Юридична особа НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД (Місцезнаходження: Тортола Пьєр Парк, буд.1, 2й поверх, Вікгемс Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови) яка опосередковано
володіє: 50% участі в Банку через 50% участі в юридичній особі АйСіЮ Холдінгз Лімітед, яка
опосередковано володіє:100,00% участі в Банку через 100% участі в юридичній особі ВЕСТАЛ
ХОЛДІНГЗ ЛТД ;
-Юридична особа ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД (Місцезнаходження: Тортола Пьєр Парк, буд.1, 2-й
поверх, Вікгемс Кей 1, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови) яка опосередковано
володіє: 50% участі в Банку через 50% участі в юридичній особі АйСіЮ Холдінгз Лімітед, яка
опосередковано володіє:100,00% участі в Банку через 100% участі в юридичній особі ВЕСТАЛ
ХОЛДІНГЗ ЛТД та
-Група осіб, пов’язаних спільними економічними інтересами, а саме:
oФізична особа Стеценко Костянтин Вікторович, який опосередковано володіє50% участі в
Банку через 100% участі в юридичній особі НАРЕМІУС ХОЛДІНГЗ ЛТД, яка володіє 50% участі
в юридичній особі АйСіЮ Холдінгз Лімітед, яка опосередковано володіє:100,00% участі в Банку
через 100% участі в юридичній особі ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД; та
oФізична особа Пасенюк Макар Юрійович, який опосередковано володіє 50% участі в Банку
через 100% участі в юридичній особі ФІЛТЕСА ХОЛДІНГЗ ЛТД, яка володіє 50% участі в
юридичній особі АйСіЮ Холдінгз Лімітед, яка опосередковано володіє:100,00% участі в Банку
через 100% участі в юридичній особі ВЕСТАЛ ХОЛДІНГЗ ЛТД.
Керівництво Банку не володіє акціями Банку.
Незалежне рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» 29.07.2021 року підтвердило кредитний
рейтинг АТ «БАНК АВАНГАРД» на рівні uaАAA, прогноз «стабільний». Рейтинговий звіт
знаходиться за посиланням: https://avgd.ua/wp-content/uploads/AVNG-001-017-short.pdf
Банк функціонує як універсальний банк, діяльність якого направлена на комплексне
обслуговування клієнтів та надання послуг високого рівня якості, шляхом пропозиції широкого
спектру банківських послуг і продуктів, зосереджуючи свою основну діяльність на валютному,
грошовому та фондовому ринках, проводячи операції як за рахунок власних коштів, так і за
рахунок коштів клієнтів.
Банк не має філій, відділень та відокремлених структурних підрозділів. Обслуговування клієнтів
здійснюється в Головному офісі.
Стратегія банку
Банк створений за особливою концепцією казначейського банку, орієнтований на використання
великої експертизи щодо сфери своєї діяльності з максимальною операційною ефективністю за
рахунок цінової конкуренції та високих технологій. Основними напрямами роботи Банку наразі
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є: торгівля цінними паперами, активна участь на ринку міжбанківських кредитів, операції на
ринку «ФОРЕКС». Банк має на меті набуття статусу первинного дилера Міністерства фінансів
України з ОВДП.
Види діяльності, які здійснює Банк.
Банк здійснює банківські операції на грошовому та валютному ринках відповідно до отриманої
банківської ліцензії № 269 від 05 липня 2013 року
На дату складання звіту Банк має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового
ринку на провадження професійної діяльності на ринках капіталу з торгівлі фінансовими
інструментами, що передбачає дилерську діяльність.
Діяльність Банку ґрунтується на принципах надійності, прозорості, збалансованості фінансових
показників, дотриманні норм та передової практики банківської діяльності за такими
напрямками:
Казначейські операції: операції на грошовому ринку, операції на валютному ринку, операції з
цінними паперами, взаємовідносини з професійними учасниками фінансового ринку – банками,
страховими компаніями, фінансовими посередниками ринків капіталу. Операції з залучення
депозитів від клієнтів Банку розглядаються як операції на грошовому ринку, оскільки вони є
джерелом фінансування основної діяльності Банку. Для забезпечення такого фінансування
організовано обслуговування клієнтів, документообіг, що пов’язаний з усіма видами транзакцій і
операцій, обробка платіжних доручень та повідомлень в системі «Клієнт–банк», відкриття та
ведення поточних рахунків клієнтів і банків–кореспондентів, у тому числі переказ грошових
коштів за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на рахунки; ведення
рахунків клієнтів (резидентів та нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів нерезидентів у
грошовій одиниці України; ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів) в іноземній
валюті; відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній
валюті та здійснення операцій за ними.
Протягом ІV кварталу 2021 року Національний банк України не застосовував до Банку ніяких
заборон щодо обмеження видів діяльності, які може виконувати Банк згідно із наданими
дозволами та ліцензіями, та не було жодних обмежень щодо володіння активами.
У звітному періоді керівництвом Банку не приймалися рішення про злиття, приєднання, поділ,
виділення чи перетворення Банку чи про припинення окремих видів діяльності Банку.
Не мали місця порушення справи про банкрутство, чи винесення ухвали про санацію Банку,
вищим керівним органом Банку чи судом не приймалося рішення про припинення або
банкрутство Банку.
Позика або кредит, що перевищує 25% від суми активів Банку, не отримувались (крім операцій
рефінансування з НБУ) і не надавались.
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.
Протягом звітного періоду Банк дотримувався економічних нормативів Національного банку
України.
З метою контролю за станом ліквідності банків Національний банк установив такі нормативи
ліквідності: короткострокової ліквідності (Н6) та коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR), за
всіма валютами (LCRBB) та в іноземній валюті (LCRIB).
Коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) - норматив ліквідності, який установлює мінімально
необхідний рівень ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів
протягом 30 календарних днів з урахуванням стрес-сценарію (далі - чистий очікуваний відплив
грошових коштів).
Банк розраховує коефіцієнт покриття ліквідністю (LCR) щодня як співвідношення високоякісних
ліквідних активів до чистого очікуваного відпливу грошових коштів.
Управління Банком
Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів. В період між проведенням
Загальних зборів акціонерів захист прав акціонерів, а також контроль та регулювання діяльності
Правління здійснює Наглядова рада Банку у межах своєї компетенції.
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До виключної компетенції Наглядової ради відносяться питання затвердження Положень та
інших внутрішніх документів Банку, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Банку,
затвердження яких віднесено до компетенції Наглядової ради; затвердження положень, якими
регулюється діяльність Банку, крім тих, що віднесенні до виключної компетенції Загальних
зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Банку;
прийняття рішення щодо проведення Загальних зборів акціонерів, затвердження порядку
денного зборів та включення пропозицій до порядку денного зборів, обрання реєстраційної
комісії, прийняття рішення про дату їх проведення; прийняття рішення про викуп та емісію
Банком інших цінних паперів, крім акцій; затвердження ринкової вартості майна у випадках,
передбачених законодавством; обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління
Банку, контроль за діяльністю Правління; прийняття рішення про відсторонення Голови
Правління Банку від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово
здійснюватиме повноваження Голови Правління Банку; обрання аудитора Банку; створення
служби внутрішнього аудиту Банку та затвердження положення про неї, рішення про
призначення на посаду та звільнення керівника служби внутрішнього аудиту; визначення
зовнішнього аудитора та умов договору з ним; встановлення порядку проведення ревізій та
контролю за фінансово–господарською діяльністю Банку; винесення рішення щодо покриття
збитків; вирішення питань про участь Банку в об’єднаннях, про заснування, реорганізацію та
ліквідацію інших юридичних осіб, філій і представництв Банку, затвердження їх статутів і
положень; визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття
ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу
акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку; прийняття рішення про обрання
(заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Банку або депозитарія цінних паперів та
затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його
послуг; а також інші питання, що визначені чинним законодавством або статутом Банку.
Виконавчим органом Банку є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Банку,
формування фондів, необхідних для статутної діяльності банку, і несе відповідальність за
ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом банку,
рішеннями Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Банку. Правління Банку підзвітне
Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Банку та організовує виконання їх рішень.
Правління Банку вирішує питання керівництва діяльністю відокремлених структурних
підрозділів Банку, контролює дотримання Банком вимог чинного законодавства України;
здійснює організацію проведення операцій зберігання грошових коштів і цінностей Банка,
обліку і звітності, внутрішнього контролю та інші питання діяльності Банка; розглядає і
затверджує внутрішні документи Банку у межах своєї компетенції, приймає рішення про
створення, керівництво і ліквідацію структурних підрозділів Банку, крім тих, прийняття рішень
щодо яких є виключно компетенцією Наглядової ради Банку, а також здійснює інші
повноваження, передбачені чинним законодавством України.
Організаційна структура Банку побудована за основними лініями, кожна з яких підпорядкована
одному з членів Правління Банку.
Кількість працівників штатного складу банку на кінець ІV кварталу 2021 року складає 26 осіб.
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.
Економічне середовище, в умовах якого Банк здійснює свою діяльність
Заходи, що вживаються протягом 2020-2021 у всьому світі з метою боротьби з поширенням
COVID-19, 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.
Фінансовий сектор успішно проходить коронакризу та належним чином виконує свої функції.
Банки увійшли в період пандемії без помітних дисбалансів, достатньо капіталізованими та
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високоліквідними. Робота з очищення та підвищення стійкості банківської системи, проведена
від 2015 року, дала беззаперечний позитивний результат. Уперше в історії під час кризи
українські банки не стали фактором посилення економічної нестабільності. Навпаки, вони
підтримували бізнес до цього часу та сприятимуть відновленню економічного зростання в
майбутньому, надаючи кредити.
З часу розгортання кризи більшість банків досить швидко переорієнтувалася на роботу онлайн.
До певної міри відбулася структурна зміна у форматі роботи банківського сектору. Незважаючи
на тимчасове скорочення кількості працюючих відділень, доступність банківських сервісів не
знизилася.
Реальний сектор також відновлюється від коронакризи. Хоча динаміка галузей нерівномірна,
корпоративний сегмент в цілому виявся стійким. Якість корпоративних портфелів банків не
погіршилась суттєво. Консервативні стандарти кредитування сприяли стійкості позичальників.
Вчасні реструктуризації та мала частка кредитів вразливим галузям забезпечили рівне
проходження кризи. Нове кредитування призупинялося лише на короткий період у другому
кварталі. Проте з вересня фінансова система повною мірою відновила функцію фінансового
посередництва та потроху нарощує кредитний портфель. Кредити підприємствам почали
зростати. Найкращу динаміку демонструє кредитування малого бізнесу. Низькі ставки та помірна
закредитованість корпоративного сектору створюють основу для зростання кредитування і
надалі.
Споживче кредитування суттєво уповільнилося з розгортанням кризи – зменшилися як попит,
так і пропозиція на ринку. У цьому сегменті протягом другого кварталу відбувся суттєвий
приріст обсягів прострочення, а тому деякі банки реструктуризовували незабезпечені споживчі
кредити в значних обсягах. НБУ вважає, що ризики цього сегмента для банків є високими, а тому
підтверджує підвищення ваг ризику за такими банківськими кредитами до 150% протягом 2021
року.
Розвитку кредитування надалі сприятиме зниження кредитних ставок. Із 2020 року банківська
система працює з однознаковими процентними ставками за депозитами. Інфляція протягом року
залишалася низькою, а монетарна політика стимулюючою. На сьогодні ставки за вкладами та
активами є найнижчими в історії українського банківського сектору. За збереження
макроекономічної стабільності ставки за кредитами знижуватимуться і надалі. Водночас простір
для зниження депозитних ставок дуже обмежений.
Український банківський сектор залишається високоприбутковим завдяки стійкості операційних
прибутків та відсутності значних кредитних втрат. Чисті комісійні доходи лише тимчасово
знизилися на піку кризи, проте стрімко відновилися в подальші місяці. Чисті процентні доходи
зростали завдяки збереженню високого процентного спреду –протягом року ставки за активами
та зобов’язаннями знижувалися паралельно. Водночас звуження спреду в середньостроковій
перспективі неминуче. Це ключовий ризик для прибутковості банків у наступні роки. Викликом
для банків є і скорочення можливостей використання валютних коштів. Попит на валютні
кредити суттєво впав в останні роки, а ставки за валютними урядовими цінними паперами
знижуються. Це посилює стимули для банків активніше дедоларизувати свої баланси.
За даними експертів Національного банку України, відповідно до макроекономічного та
монетарного огляду, грудні 2021 року невизначеність, пов’язана з поширенням Omicron у низці
країн, стримувала зростання світової економіки. В умовах часткового вивільнення стратегічних
запасів США, Китаєм, Японією це продовжило тиснути у бік здешевлення нафти. Натомість ціни
на природний газ на європейському ринку досягнули нового історичного максимуму через
значний попит на тлі відмови Росією постачати понадконтрактні обсяги газу. Додатковим
чинником стало використання в реверсному режимі газогону Ямал – Європа (з Німеччини до
Польщі). Лише збільшення обсягів імпорту СПГ зі США та вироблення вітрової генерації
скоригували ціни наприкінці місяця. Сталь продовжила дешевшати через слабкий попит з боку
Китаю та вичікувальну позицію інших покупців. Натомість залізна руда здорожчала завдяки
активному накопиченню запасів в очікуванні відновлення виробництва сталі в Китаї. Ціни на
зернові, зокрема пшеницю та кукурудзу, коливалися на високих рівнях з тиском угору через
активний попит, перегляд оцінок врожаїв у різних країнах і підвищення собівартості унаслідок
подорожчання природного газу.
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На світових фінансових ринках інтерес до активів країн ЕМ зменшився через зростання інфляції
у світі, прискорене посилення монетарної політики ФРС (попри продовження м’якої політики
ЄЦБ) і повільне відновлення економік країн ЕМ, зважаючи на низький рівень вакцинації та
меншу фіскальну підтримку. Водночас активізація підвищення ключових ставок більшістю
центральних банків країн ЕМ призвела до зміцнення обмінних курсів їх валют до долара США.
У листопаді 2021 року споживча інфляція сповільнилась (до 10.3% р/р), насамперед під впливом
ефектів гарних врожаїв і зміцнення гривні в попередні періоди. Також тривало сповільнення
адміністративно регульованих цін завдяки дії річних контрактів з фіксованою ціною на газ для
населення та незмінним тарифам на інші ЖКП. Водночас базова інфляція зросла (до 7.7% р/р) на
тлі подорожчання оброблених продовольчих товарів і послуг унаслідок високих цін на сировину,
енергоносії та підвищення інших виробничих витрат, зокрема на оплату праці.
Промислова інфляція надалі прискорювалася (до 60.7% р/р) через стрімке підвищення цін у
постачанні енергії та у галузях з великою часткою витрат на газ (хімічна, гумова і пластмасова).
Водночас зниження цін на цукор, соняшникову олію, залізну руду, а також припинення
зростання цін на сталь стримувало підвищення ІЦВ.
Попит і пропозиція робочої сили дещо послабилися в період посиленого карантину. Попри це,
зростання заробітних плат у листопаді прискорилося (до 19.2% р/р у номінальному та до 8% р/р у
номінальному вимірі). Так, високими темпами зростали зарплати в охороні здоров'я – ймовірно,
у зв'язку із доплатами на тлі поширення захворюваності на COVID-19, готельно-ресторанному
бізнесі – завдяки меншому впливу карантину, ніж торік, у тому числі через звільнення від
обмежень вакцинованих осіб, с/г – завдяки високим врожаям і фінансовим результатам.
Державний бюджет у листопаді виконано із помірним дефіцитом (11.5 млрд грн) незважаючи на
стрімке прискорення зростання видатків (до 37.2% р/р з 1.9% р/р у жовтні). Видатки зростали
насамперед за рахунок більших витрат на дорожню інфраструктуру, охорону здоров’я
(ураховуючи поширення захворюваності на Covid-19) та соціальний захист. Водночас зростання
доходів також пришвидшилося (до 36% р/р). Зокрема, податкові надходження збільшилися
завдяки високим фінансовим результатам підприємств, зростанню заробітних плат і
нарощуванню імпорту. Завдяки внутрішнім і зовнішнім залученням не лише профінансовано
дефіцит за листопад, а й накопичено суттєві обсяги коштів у національній і іноземній валюті на
рахунках уряду. З огляду на значні залучення в грудні очікується суттєве надолуження виконання
видатків наприкінці року.
У грудні НБУ підвищив облікову ставку на 0.5 в. п. – до 9.0%. Рішення зумовлювалося
необхідністю нівелювання додаткових проінфляційних ризиків і поліпшення інфляційних
очікувань, що сприятиме поступовому зниженню інфляції до цілі. Індекс міжбанківських ставок
овернайт UONIA також зріс, але залишився близько нижньої межі в коридорі ставок НБУ через
збереження значного обсягу ліквідності банківської системи. Зросла і дохідність гривневих
ОВДП під час первинного розміщення, відображаючи потреби уряду у фінансуванні наприкінці
року. Це дозволило Мінфіну залучити значний обсяг коштів, в т. ч. і за рахунок попиту з боку
нерезидентів.
У листопаді банки підвищили ставки за гривневими депозитами, поступово реагуючи на
попередні рішення НБУ з посилення монетарної політики. Ставки за кредитами не мали чіткої
траєкторії. Середньозважена вартість кредитів для домогосподарствам суттєво зменшилася через
значні обсяги акційних кредитів, виданих одним із державних банків. Натомість середньозважені
ставки за кредитами нефінансовим корпораціям залишилася на рівні попереднього місяця. Банки
й надалі активно нарощували свої кредитні і депозитні портфелі.
У грудні валютний ринок був переважно збалансований. Цьому сприяло збільшення надходжень
експортної виручки, зокрема підприємств АПК, і чиста пропозиція готівкової іноземної валюти.
Утім, збереження геополітичної напруги негативно позначалося на настроях учасників ринку.
Протягом місяця Національний банк для згладжування надмірних коливань на ринку виходив як
з продажем, так і з купівлею іноземної валюти. Обсяги продажів були порівняно більшими та
сформували від’ємне сальдо інтервенцій НБУ (0.2 млрд. дол. США).
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
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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. 2021 року. Відповідно, фінансовий стан Банку на 31.12.2021 та результати діяльності за
звітний період, що закінчився 31 грудня 2021 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.
Система ризик–менеджменту Банку
Система ризик–менеджменту Банку спрямована на забезпечення виконання бізнес–цілей
відповідно до визначеної стратегії розвитку Банку та підвищення його вартості, оптимізацію
співвідношення потенційних можливостей і ризиків, розміру капіталу і темпів зростання Банку.
Головними інструментами реалізації визначених цілей є створена в Банку комплексна система
управління ризиками, що передбачає узгодженість дій усіх підрозділів у межах єдиної стратегії
щодо ризик–менеджменту, що затверджується Наглядовою радою Банку. Формування
комплексної системи спрямоване на максимальну концентрацію функцій управління ризиками
в Банку, безперервним процесом аналізу ситуації та оточення, в яких виникають ризики, і
прийняття управлінських рішень щодо впливу на самі ризики та/або на рівень уразливості
(експозиції) Банку до таких ризиків.
Система управління ризиками Банку базується на визначених регулятивними органами засадах
та рекомендаціях Базельського комітету.
Розподіл функцій і повноважень при управлінні ризиком охоплює всі організаційні рівні і
підрозділи Банку. Принципова структура ризик–менеджменту Банку передбачає участь
Наглядової ради, Правління, профільних комітетів, Служби управління ризиками та структурних
підрозділів Банку в процесі управління ризиками.
Загальний контроль за реалізацією управління ризиками в Банку здійснює Наглядова рада Банку,
реалізацію системи управління ризиками здійснює Правління Банку.
Комітет з управління активами та пасивами визначає оптимальну структуру балансу, планує
фінансові показники діяльності та контролює їх виконання, розглядає собівартість джерел
фінансування, контролює ризик ліквідності, процентний та валютний ризики.
Кредитний комітет керує кредитно–інвестиційною діяльністю та контролює кредитні ризики,
пов’язані з окремими клієнтами та кредитно–інвестиційним портфелем у цілому.
Тарифний комітет регулює комісійні доходи, аналізує конкурентоспроможність діючих тарифів.
Підрозділ ризик–менеджменту здійснює кількісну та якісну оцінку ризиків, на які наражається
Банк, або які можуть в подальшому виникнути в його діяльності, здійснює моніторинг стану та
розміру ризиків.
Служба управління ризиками здійснює кількісну та якісну оцінку ризиків, на які наражається
Банк, або які можуть в подальшому виникнути в його діяльності, здійснює моніторинг стану та
розміру ризиків, а саме:
-кредитного ризику;
-ризику ліквідності;
-ризику зміни процентної ставки;
-ринкового ризику;
-валютного ризику;
-операційного ризику;
-комплаєнс-ризику;
-ризику репутації;
-стратегічного ризику.
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Підрозділ внутрішнього аудиту оцінює адекватність систем керування ризиками потребам Банку.
Структурні підрозділи Банку здійснюють оперативне управління ризиками, що пов’язані з їх
діяльністю, згідно встановлених рівнів толерантності до ризиків та лімітів, та відповідають за
результати від прийняття цих ризиків. Перегляд системи управління ризиками вдосконалюється
Банком на постійній основі та забезпечується своєчасна актуалізація внутрішньобанківської
нормативної бази у разі зміни вимог законодавчого, регулятивного чи нормативного характеру,
організаційної структури Банку та зміни рівня толерантності Банку до ризику.
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