Титульний аркуш
27.01.2022
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 01-6-04
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Зiннiков Вiталiй Олександрович
(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів
за 4 квартал 2021 року
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Банк iнвестицiй та заощаджень"
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 33695095
4. Місцезнаходження: 04119, Київська обл., мiсто Київ, вулиця Юрiя Iллєнка 83-д
5. Міжміський код, телефон та факс: 38044-207-70-20, 38044-207-70-22
6. Адреса електронної пошти: info@bisbank.com.ua
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені
учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з
розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та
номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги
на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає
Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262,
Україна, DR/00002/ARM
II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації
Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

27.01.2022
(URL-адреса сторінки)

(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
3. Інформація про посадових осіб емітента
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
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,

X
X
X

X

X
X

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами)
бухгалтерського обліку
22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами
фінансової звітності
23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором
(аудиторською фірмою)
24. Проміжний звіт керівництва
25. Твердження щодо проміжної інформації
26. Примітки:
У звiтi вiдсутня iнформацiя про:

X

- "господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента", оскiльки ця iнформацiя не розкривається
при звiтуваннi за 4 квартал,
- "промiжна фiнансова звiтнiсть", оскiльки ця iнформацiя не розкривається при звiтуваннi за
4 квартал,
- "твердження щодо промiжної iнформацiї", оскiльки ця iнформацiя не розкривається при
звiтуваннi за 4 квартал,
" обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї", "про собiвартiсть
реалiзованої продукцiї" оскiльки емiтент є банк,
- " облiгацiї емiтента", "iншi цiннi папери, випущенi емiтентом", "похiднi цiннi папери
емiтента" оскiльки емiтент не здiйснював випуску даних цiнних паперiв,
- " вчинення значних правочинiв", "вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть, осiб, заiнтересованих у вчиненнi товариством правочинiв iз
заiнтересованiстю, та обставини, iснування яких створює заiнтересованiсть " оскiльки пртягом
звiтного перiоду значнi правочини не вчинялись,
- "будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть
отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних
паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй,
права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими
за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi" у зв'язку з вiдсутнiстю будь-якi
обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента,
- " забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" оскiльки емiтент не здiйснював випуску
боргових цiнних паперiв,
- " конвертацiю цiнних паперiв" оскiльки емiтент не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв,
- " конвертацiю цiнних паперiв", "замiну управителя", "керуючого iпотекою", "трансформацiю
(перетворення) iпотечних активiв", "змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за
кожним консолiдованим iпотечним боргом", "iпотечне покриття" , "замiну фiнансової
установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв" оскiльки дана дiяльнiсть не
здiйснювалась емiтентом,

- "промiжна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)", "звiт про стан
об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за
якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)"
оскiльки емiтент не здiйснював випуску даних видiв облiгацiй,
- "висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором
(аудиторською фiрмою)", оскiльки квартальна звiтнiсть не перевiрялась зовнiшнiм
аудитором.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Акцiонерне товариство "Банк iнвестицiй та заощаджень"
2. Дата проведення державної реєстрації
29.10.2009
3. Територія (область)
м.Київ
4. Статутний капітал (грн)
500000000
5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
7. Середня кількість працівників (осіб)
705
8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 - Iншi види грошового посередництва
----9. Органи управління підприємства
1. Загальнi збори акцiонерiв.2. Наглядова рада.3. Правлiння.
10. Засновники
Прізвище, ім'я, по батькові, якщо
засновник - фізична особа;
найменування, якщо засновник юридична особа
Iвахiв Степан Петрович
Лагур Сергiй Миколайович
Попов Андрiй Володимирович
Москаленко Iнна Олександрiвна
Горбатюк Валерiй Васильович
Галущак Олег Iгорович
КулебаВалерiя Iванiвна
Деревянчук Ольга Iванiвна
Гаврилюк Лариса Ростиславiвна
Романiв Михайло Петрович
Волинець Оксана Вiталiївна
ТОВ "КАПIТАЛ СТАНДАРТ ГРУП"
ТОВ "Компанiя "Єврорезерв""

Місцезнаходження, якщо засновник юридична особа
Україна, Волинська область, м. Луцьк,
вул. Даргомижського 7
Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелi 16

Ідентифікаційний
код юридичної
особи, якщо
засновник юридична особа
39043319
25641935

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається
загальна кількість фізичних осіб:
11
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України, МФО 300001
2) IBAN
UA293000010000032002115201026

3) поточний рахунок
UA293000010000032002115201026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком в іноземній валюті
АТ Акцiонерний банк "УКРГАЗБАНК", МФО 320478
5) IBAN
UA563204780000000016008125910
6) поточний рахунок
UA563204780000000016008125910

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
Банкiвська

Дата
закінчення
Номер
Дата
Орган державної влади, що
дії ліцензії
ліцензії
видачі
видав ліцензію
(за
наявності)
2
3
4
5
221
24.10.2011 Нацiональний банк України
Банкiвська лiцензiя видаєтья без обмеження термiну дiї
286951
25.07.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку

Опис
Професiйна дiяльнiсть на
ринках капiталу з торгiвлi
фiнансовими iнструментами, що
передбачає брокерську
дiяльнiсть
Опис
Термiн дiї необмежений
Професiйна дiяльнiсть на
286952
25.07.2014 Нацiональна комiсiя з цiнних
ринках капiталу з торгiвлi
паперiв та фондового ринку
фiнансовими iнструментами, що
передбачає дилерську дiяльнiсть
Опис
Термiн дiї необмежений
Субброкерська дiяльнiсть
420
01.07.2021 Нацiональна комiсiя з цiнних
паперiв та фондового ринку
Опис
термiн дiї не обмежений

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Посада
Головний бухгалтер
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Кирилюк Ярослава Миколаївна
3. Рік народження
1967
4. Освіта
Вища, Київський iнститут народного господарства
5. Стаж роботи (років)
25
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", 33695095, Кирилюк Я. М. протягом останнiх п'яти
рокiв обiймала посади:
з 15.01.2013 по 01.03.2013 - ПАТ "БАНК ПЕРШИЙ", заступник головного бухгалтера-директор
департаменту бухгалтерського облiку та звiтностi,

з 18.09.2013 по 03.11.2013 - ПАТ "ЮНЕКС БАНК", заступник головного бухгалтера,
з 04.11.2013 по 08.05.2014 - ПАТ "ЮНЕКС БАНК", в.о. головного бухгалтера,
з
12.05.2014
по
30.06.2014
внутрiшньобанкiвських операцiй,

-

АТ

"ТАСКОМБАНК",

начальник

управлiння

з 01.07.2014 по 30.03.2018 - АТ "ТАСКОМБАНК", головний бухгалтер,
з 02.05.2018 по 02.09.2018 роук - ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", заступник
фiнансового директора.
з 03.09.2018 року по теперiшнiй час - АТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", головний
бухгалтер
7. Опис
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного
розкладу емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Головний бухгалтера у межах своєї компетенцiї здiйснює керiвництво роботою
операцiйного департаменту; управлiння iнформацiйних технологiй, з питань бухгалтерського
облiку; управлiння бухгалтерського облiку; управлiння внутрiшньобанкiвського контролю;
управлiння методологiї з питань бухгалтерського облiку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Голова Правлiння
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Зiннiков Вiталiй Олександрович
3. Рік народження
1971
4. Освіта
Вища, Київська вища банкiвська школа Iнститут ринкових вiдносин та пiдприємництва
Мiжнародного центру "Ринок"
5. Стаж роботи (років)
19
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", 33695095, Протягом останнiх п'яти рокiв
працював:
з 2006 по 2014 роки - директор департаменту фондових операцiй i довiрчого управлiння ПАТ
<Кредитпромбанк>,
з 2014 по 2015 роки - виконавчий директор по роботi з клiєнтами ПАТ <Кредитпромбанк>,
з 2016 по 2017 роки - директор ТОВ <ФК <Композит-факторинг>>,
з 06.01.2017 року по 15.02.2017 року - радник Голови Спостережної ради ПАТ <Банк iнвестицiй
та заощаджень>

з 16.02.2017 року по 20.06.2018 року - Фiнансовий директор, член Правлiння ПАТ <Банк
iнвестицiй та заощаджень>
з 21.06.2018 року по 31.03.2019 року - виконуючим обов'язки Голови Правлiння, фiнансового
директора, члена Правлiння ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>
з 01.04.2019 року - по теперiшнiй час Голова Правлiння АТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>

7. Опис
Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно
Статуту Банку.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу
емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
Голова Правлiння керує роботою Правлiння та має такi повноваження:
-пропонує Наглядовiй радi кандидатури осiб для призначення їх до складу Правлiння;
-органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання Правлiння, визначає їх порядок денний та
головує на них;
-забезпечує ведення протоколiв засiдань Правлiння;
-доповiдає про дiяльнiсть Правлiння Загальним зборам акцiонерiв;
-щоквартально доповiдає про дiяльнiсть Правлiння Наглядовiй радi;
-здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку на пiдставi рiшень та доручень Правлiння;
-видає довiреностi на вчинення правочинiв вiд iменi Банку чи для представництва iнтересiв
Банку;
-без довiреностi дiє вiд iменi Банку та представляє його iнтереси у вiдносинах з державними
органами, пiдприємствами, органiзацiями, установами, iншими юридичними особами всiх
органiзацiйно-правових форм, громадськими органiзацiями, фiзичними особами, iншими
суб'єктами, якi виступають у правових вiдносинах як на територiї України, так i за її межами,
враховуючи рiшення та рекомендацiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради;
-самостiйно (без попереднього чи додаткового погодження органами Банку) вчиняє (чи надає
прав/доручення на вчинення) будь-якi правочини вiд iменi Банку, окрiм випадкiв, коли
вiдповiдно до законодавства України, Статуту, рiшення про вчинення такого правочину
вiднесено до компетенцiї Наглядової ради або Загальних зборiв акцiонерiв чи коли вимагається
погодження (отримання дозволу) вiд зазначених органiв на укладення правочину;

-пiдписує вiд iменi Банку кредитнi, депозитнi, господарськi та iншi договори, пов'язанi з
дiяльнiстю Банку, договори стосовно розпорядження майном Банку тощо - у порядку та з
урахуванням обмежень, встановлених Статутом, контрактом, укладеним iз Головою Правлiння,
та законодавством України;
-вживає заходи з досудового врегулювання спорiв, звернення стягнення на предмет застави,
пiдписує позови та скарги, будь-якi iншi документи, що стосуються судових розглядiв, позовiв
та скарг, представляє iнтереси Банку в судах, органах державної виконавчої служби чи iнших
органах з усiма правами, наданими законом позивачу, вiдповiдачу, третiй особi в судовому
процесi, в тому числi повнiстю або частково вiдмовлятися вiд позовних вимог, визнавати позов,
змiнювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рiшення суду, подавати
виконавчий документ до стягнення;
-затверджує штатний розпис Банку;
-наймає та звiльняє працiвникiв Банку, застосовує до них заходи заохочення та накладає
дисциплiнарнi стягнення вiдповiдно до законодавства України, Статуту та внутрiшнiх
документiв Банку;
-у межах своєї компетенцiї видає накази, розпорядження, дає вказiвки, обов'язковi для
виконання всiма працiвниками Банку;
-установлює форми, системи та порядок оплати працi працiвникiв Банку вiдповiдно до вимог
законодавства України;
-пiдписує вiд iменi Банку Колективний договiр;
-пiдписує вiд iменi Банку цивiльно-правовi та трудовi договори з Головою та членами
Наглядової ради щодо виконання ними функцiй Голови, члена Наглядової ради ради на
умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв;
-затверджує посадовi iнструкцiї працiвникiв Банку;
-в межах своєї компетенцiї приймає рiшення про розпорядження майном та коштами Банку
вiдповiдно до законодавства України, Статуту Банку;
-органiзовує скликання позачергових засiдань Наглядової ради ради, має право бути присутнiм
на засiданнях Наглядової ради;
-має право бути присутнiм на засiданнях Загальних зборiв акцiонерiв;
-виносить в установленому порядку на розгляд Правлiння, Наглядової ради, Загальних зборiв
акцiонерiв Банку питання, пов'язанi з дiяльнiстю Банку;
-виконує iншi функцiї, необхiднi для забезпечення поточної дiяльностi
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Незалежний Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові

Гончаренко Iгор Володимирович
3. Рік народження
1964
4. Освіта
Вища, Бiлгородська державна технологiчна академiя будiвельних матерiалiв
5. Стаж роботи (років)
34
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", 33695095, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
посади:
з 09.1997 року по 10.2014 року - ПАТ "Банк "Український капiтал", Заступник Голови
Правлiння,
з 10.2014 року по 24.04.2017 року - Заступник директора, Дочiрнє пiдприємство "Укравтогаз"
Нацiональної акцiонерної компанiї "Нафтогаз України",
з 15.08.2016 по 30.04.2018 року - Член Спостережної ради ради ПАТ <Банк iнвестицiй та
заощаджень>,
з 01.05.2018 року по теперiшнiй час - Член Наглядової ради АТ <Банк iнвестицiй та
заощаджень>.

7. Опис
Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого
фiнансування Банку;
6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку,
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння,
заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;

9) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших
юридичних особах,
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть,
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства
пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного
капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй
особi);
Гончаренко I.В. обраний Головою Комiтету з питань аудиту Наглядової ради банку.
Згiдно розподiлу сфер контролю мiж членами Наглядової ради банку Гончаренко I.В. контролює
дiяльнiсть комплаєнс-контролю та СУIБ в банку.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй
особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член Правлiння, Директор з правових питань
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Шиянюк Микола Васильович
3. Рік народження
1976
4. Освіта
Вища, Львiвський державний унiверситет iменi Iвана Франка
5. Стаж роботи (років)
18
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", 33695095, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
посади:
02.2011 - 05.2013 - ПАТ "НЕОС БАНК" начальник вiддiлу судового захисту iнтересiв банку
юридичного управлiння;
з 05.2013 року по 06.2014 року - ПАТ "НЕОС БАНК" начальник юридичного управлiння;
з 25.06.2014 року по 13.08.2016 року - ПАТ "НЕОС БАНК", Член Правлiння;

з 14.08.2016 року по 25.12.2017 року - ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, Член Правлiння,
Директор з ризикiв;
з 26.12.2017 року по 22.07.2018 року - ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, Член Правлiння,
Директором з правових питань та комплаєнс-контролю,
з 23.07.2018 року по 28.11.2018 року - ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, Член Правлiння,
Директор з ризикiв,
з 29.11.2018 року по теперiшнiй час - АТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, Член Правлiння,
Директором з правових питань
7. Опис
Правлiння є колегiальним органом.
Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту
Банку.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу
емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Банку
Зокрема до компетенцiї Правлiння належить:
1) органiзацiя та керiвництво поточною дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка та передача на розгляд Наглядовiй радi проектiв бюджету Банку, стратегiї та
бiзнес-плану розвитку Банку;
3 )реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками;
4) затвердження внутрiшнiх документiв Банку (полiтик, положень, порядкiв, регламентiв,
процедур, iнструкцiй тощо),
5) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для
зберiгання активiв клiєнтiв;
6) здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Банком статутної дiяльностi;
7) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги та спонсорської пiдтримки в межах
сум, затверджених Наглядовою радою;
8) прийняття рiшень про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних
активiв, залишкова балансова вартiсть яких не перевищує 200 000 гривень;
9) прийняття рiшень та надання дозволiв на реалiзацiю заставного майна (крiм нерухомого
майна), залишкова балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень;
10) прийняття рiшень про вiдчуження майна Банку (крiм нерухомого майна, залишкова
балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень,
11) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства
пов'язаним з банком особам (крiм банкiв) у сумi, що не перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного
капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй
особi);
12) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку.
Правлiння забезпечує органiзацiю системи внутрiшнього контролю.
Директор з ризикiв забезпечує правову пiдтримку дiяльностi Банку в питаннях здiйснення
безризикової дiяльностi.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член Правлiння, Директор з корпоративного бiзнесу
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Батраков Роман Анатолiйович
3. Рік народження
1972
4. Освіта
Вища, Київський державний економiчний унiверситет
5. Стаж роботи (років)
23
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", 33695095, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
посади:
червень 2012 р. - вересень 2020 р. - АТ "Укрексiмбанк", Начальник управлiння по роботi з
пiдприємствами промисловостi та енергетики,
12.04.2021 р - 31.08.2021 року
Правлiння,

- АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", Радник голови

з 01.09.2021 року по теперiшнiй час - АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень",Член Правлiння,
Директор з корпоративного бiзнесу.
7. Опис
Правлiння є колегiальним органом.
Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту
Банку.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу
емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Банку
Зокрема до компетенцiї Правлiння належить:
1) органiзацiя та керiвництво поточною дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка та передача на розгляд Наглядовiй радi проектiв бюджету Банку, стратегiї та
бiзнес-плану розвитку Банку;
3 ) реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками;
4) затвердження внутрiшнiх документiв Банку (полiтик, положень, порядкiв, регламентiв,
процедур, iнструкцiй тощо),
5) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для
зберiгання активiв клiєнтiв;
6) здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Банком статутної дiяльностi;
7) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги та спонсорської пiдтримки в межах
сум, затверджених Спостережною радою;
8) прийняття рiшень про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних
активiв, залишкова балансова вартiсть яких не перевищує 200 000 гривень;
9) прийняття рiшень та надання дозволiв на реалiзацiю заставного майна (крiм нерухомого
майна), залишкова балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень;
10) прийняття рiшень про вiдчуження майна Банку (крiм нерухомого майна, залишкова
балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень,
11) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства

пов'язаним з банком особам (крiм банкiв) у сумi, що не перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного
капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй
особi);
12) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку.
Правлiння забезпечує органiзацiю системи внутрiшнього контролю.
Директор з корпоративного бiзнесу забезпечує пiдвищення ефективностi залучення та
комплексного обслуговування клiєнтiв Банку.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Член Наглядової ради, представник акцiонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Попов Олексiй Михайлович
3. Рік народження
1991
4. Освіта
Вища, Нацiональний унiверситет "Юридична академiя України iм. Ярослава Мудрого"
5. Стаж роботи (років)
5
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", 33695095, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав
посади:
07.04.2017 - по теперiшнiй час ТОВ "КУА "АДК ДЕВЕЛОПМЕНТ" фахiвець з управлiння
активами iнституцiйних iнвесторiв. (за сумiсництвом), член Наглядової ради "АТ "Банк
iнвестицiй та заощаджень"
05.04.2017 - по теперiшнiй час ТОВ "Компанiя "Єврорезерв" Директор,
01.02.2017 - 04.04.2017 ТОВ "УкрНДIм'ясомолпром" юрист,
18.11.2015 - 30.06.2016 ПАТ "Банк iнвестицiй
претнзiйно-позовної роботи юридичного управлiння,

та

заощаджень"

начальник

вiддiлу

05.08.2013 - 30.06.2016 ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" юрисконсульт вiддiлу правового
забезпечння дiяльностi банку юридичного управлiння.
7. Опис
Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого

фiнансування Банку;
6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку,
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння,
заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;
9) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших
юридичних особах,
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть,
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства
пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного
капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй
особi).
Згiдно розподiлу сфер контролю мiж членами Наглядової ради банку Попов О.М. котролює:
- управлiння юридичними ризиками (правовий захист, судовий захист);
- контроль за дотриманням норм чинного законодавства;
- банкiвська безпека.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй
особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член Правлiння, начальник департаменту фiнансового та валютного монiторингу
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Снiгур Людмила Петрiвна
3. Рік народження
1980
4. Освіта
Вища, Київський нацiональний унiверситет технологiй та дизайну
5. Стаж роботи (років)
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6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПАТ "Райффазен Банк Аваль", 14305909, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади:
- з 18.03.2010 по 31.01.2012 - Акцiонерно-комерцiний Банк соцiального розвитку "Укрсоцбанк,
Головний аудитор вiддiлу аудиту Головного офiсу та дочiрнiх компанiй управлiння виїзних
аудиторських перевiрок Служби внутрiшнього аудиту,
- з 01.02.2012 по 07.01.2014 - ПАТ "Укрсоцбанк", Головний аудитор вiддiлу аудиту Головного
офiсу та дочiрнiх компанiй управлiння аудиту процесiв Головного офiсу та дочiрнiх компанiй
Служби внутрiшнього аудиту,
- з 08.01.2014 по 07.07.2017 - ПАТ "Укрсоцбанк", Начальник вiддiлу комплаєнсу у сферi
програми "знай свого клiєнта" управлiння комплаєнсу у сферi боротьби з вiдмиванням коштiв та
фiнансуванням тероризму Департаменту комплаєнсу,
- з 12.07.2017 по 31.08.2018 - ПАТ "Райффазен Банк Аваль", Старший менеджер з
iдентифiкацiї управлiння комплаєнсу та фiнансового монiторингу Департаменту правового
забезпечення, комплаєнсу та iнформацiйної безпеки ,
- з 01.09.2018 по 13.12.2018 - ПАТ "Райффазен Банк Аваль", Старший менеджер Управлiння
комплаєнсу та фiнансового монiторингу ,
- з 14.12.2018 по 10.05.2019 - ПАТ "Райффазен Банк Аваль", Головний менеджер з фiнансового
монiторингу Управлiння запобiгання легалiзацiї доходiв отриманних злочинним шляхом
Департаменту комплаєнсу,
- з 13.05.2019 по теперiшнiй час - ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", Член Правлiння,
Начальник Департаменту з фiнансового монiторингу та валютного монiторингу.
7. Опис
Правлiння є колегiальним органом.
Правлiння уповноважене вчиняти дiї та нести вiдповiдальнiсть за їх здiйснення згiдно Статуту
Банку.
Розмiр винагороди, а саме розмiр заробiтної плати, визначається вiдповiдно штатного розкладу
емiтента, який є конфiденцiйною iнформацiєю.
До компетенцiї Правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом
поточною дiяльнiстю Банку
Зокрема до компетенцiї Правлiння належить:
1) органiзацiя та керiвництво поточною дiяльнiстю Банку;
2) пiдготовка та передача на розгляд Наглядовiй радi проектiв бюджету Банку, стратегiї та
бiзнес-плану розвитку Банку;
3 )реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками;
4) затвердження внутрiшнiх документiв Банку (полiтик, положень, порядкiв, регламентiв,
процедур, iнструкцiй тощо),

5) забезпечення безпеки iнформацiйних систем Банку i систем, що застосовуються для
зберiгання активiв клiєнтiв;
6) здiйснення формування фондiв, необхiдних для проведення Банком статутної дiяльностi;
7) прийняття рiшення про надання благодiйної допомоги та спонсорської пiдтримки в межах
сум, затверджених Спостережною радою;
8) прийняття рiшень про списання з балансу Банку основних засобiв та iнших необоротних
активiв, залишкова балансова вартiсть яких не перевищує 200 000 гривень;
9) прийняття рiшень та надання дозволiв на реалiзацiю заставного майна (крiм нерухомого
майна), залишкова балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень;
10) прийняття рiшень про вiдчуження майна Банку (крiм нерухомого майна, залишкова
балансова вартiсть якого не перевищує 200 000 гривень,
11) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства
пов'язаним з банком особам (крiм банкiв) у сумi, що не перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного
капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй
особi);
12) вирiшення iнших питань, пов'язаних з управлiнням поточною дiяльнiстю Банку.
Правлiння забезпечує органiзацiю системи внутрiшнього контролю.
Член Правлiння, Начальник Департаменту з фiнансового монiторингу та валютного монiторингу
забезпечує дотримання вимог внутрiшньобанкiвської системи Банку у сферi запобiгання
легалiзацiї кримiнальних доходiв/фiнансування тероризму.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1. Посада
Незалежний Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Бiлоус Вiталiй Володимирович
3. Рік народження
1971
4. Освіта
Вища, Український державний хiмiко-технологiчний унiверситет
5. Стаж роботи (років)
27
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Сбербанк", 25959784, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
23.06.2021 - по теперiшнiй час Голова Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень"
08.2016-02.2017 р. - заступник Голови Правлiння ПАТ "Сбербанк"
08.2016-08.2016 р. - радник Голови Правлiння ПАТ "Сбербанк".

7. Опис
Голова Нагядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання ради та головує на них,
вiдкриває Загальнi збори акцiонерiв та головує на них, якщо радою не прийнято iнше рiшення,
та виконує iншi функцiї у випадку надання йому повноважень Голови Загальних зборiв
акцiонерiв, здiйснює iншi повноваження, передбаченi Статутом банку та положенням про
Наглядову раду.
До основних обов'язкiв Голови Ради належить:
-

визначення порядку денного засiдань Ради;

-

забезпечення ефективного функцiонування Ради шляхом призначення засiдань;

забезпечення вiдкритого обговорення на засiданнях та належного рiвня розгляду на них
усiх питань;
-

спiвпраця з Правлiнням та акцiонерами Банку.

Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого
фiнансування Банку;
6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку,
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння,
заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;
9) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших
юридичних особах,
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть,
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства

пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного
капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй
особi);
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй
особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Незалежний Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Дутлова Марина Володимирiвна
3. Рік народження
1976
4. Освіта
Вища, Саратовський державний унiверситет iменi Чернишевського
5. Стаж роботи (років)
24
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "Альфа-Банк", 23494714, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади:
08.06.2015- 01.09.2017 р.р. - член Правлiння ПАТ "Страхова компанiя "Рiтейл-Страхування"(з
23.08.2017 року перейменовано у ПрАТ "СК"Брiтiш Авто Клаб")
20.09.2017 - 05.07.2019 р.р. - радник з питань роздрiбного кредитування, директор з
роздрiбного бiзнесу ПАТ "Банк Кредит Днiпро"
15.01.2020 - 31.05.2020 р.р. - радник департаменту малого та середнього бiзнесу, радник Блоку
"Корпоративно-Iнвестицiйний" АТ "Альфа-Банк"
01.06.2021 - по теперiшнiй час - член Наглядової ради АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень"
7. Опис
Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого
фiнансування Банку;

6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку,
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння,
заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;
9) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших
юридичних особах,
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть,
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства
пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного
капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй
особi);
Згiдно розподiлу сфер контролю мiж членами Наглядової ради банку Дутлова М.В.. котролює:
- роздрiбний бiзнес;
- розвиток та впровадження iнформацiйних технологiй.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй
особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Незалежний Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Калiнiченко Iдея Олексiївна
3. Рік народження
1965
4. Освіта
Вища, Донецький державний унiверситет
5. Стаж роботи (років)
30
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "КОМIНВЕСТБАНК", 19355562, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала посади:

2016-2017 р.р. - ПАТ "КБ "ГЕФЕСТ" - начальник управлiння фiнансового монiторингу та
валютного контролю,
2017-2018 р.р. Донецьке обласне управлiння ПАТ "Державний ощадний банк" - начальник
вiддiлу грошового обiгу та касових операцiй
2018-2020 р.р. - АТ "КОМIНВЕСТБАНК" -директор департаменту операцiйної роботи та
валютного контролю
2020- 2021 р.р. - АТ "КОМIНВЕСТБАНК" - Голова Правлiння
15.06.2021 р. - по теперiшнiй час - АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", член Нглядової ради
7. Опис
Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого
фiнансування Банку;
6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку,
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння,
заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;
9) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших
юридичних особах,
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть,
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства
пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного
капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй
особi);

Згiдно розподiлу сфер контролю мiж членами Наглядової ради банку Калiнiченко I.О. котролює:
- управлiння операцiйними ризиками;
- фiнансовий та валютний монiторинг.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй
особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Незалежний Член Наглядової ради
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Макаров Павло Олександрович
3. Рік народження
1974
4. Освіта
Вища, Московський державний унiверситет iменi М.В. Ломоносова
5. Стаж роботи (років)
26
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
АТ "РВС БАНК", 39849797, Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади:
15.06.2021 р. - по теперiшнiй час - АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень", член Нглядової ради
16.11. 2020 року - 07.05.2021 року - Член Наглядової ради АТ "РВС Банк",
20.12.2019 - 06.05.2020 р. - радник Голови Правлiння АТ "Банк Сiч",
18.08.2017 р. - 23.10.2017 р. - помiчник генерального директора з економiчних питань АТ
"Трансненфтьметрологiя"
7. Опис
Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого

фiнансування Банку;
6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку,
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння,
заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;
9) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших
юридичних особах,
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть,
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства
пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного
капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй
особi);
Згiдно розподiлу сфер контролю мiж членами Наглядової ради банку Макаров П.О. котролює:
- управлiння ризиками;
- управлiння бiзнесом на фiнансових ринках.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй
особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

1. Посада
Член Наглядової ради, представник акцiонера
2. Прізвище, ім'я, по батькові
Рубаник Юрiй Ваильович
3. Рік народження
1984
4. Освіта
Вища, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка
5. Стаж роботи (років)
15
6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ", 42663493, 04.06.2021 - по теперiшнiй час - АТ "Банк
iнвестицiй та заощаджкень", член Наглядової ради, представник акцiонера Iвахiва С.П.
23.05.2019 - по теперiшнiй час ТОВ "ВЕСТ ПЕТРОЛ МАРКЕТ", Перший заступник фiнансового
директора Фiнансової дирекцiї.
23.08.2018 - 22.05.2019 ТОВ "ЦЕНТУРIОН-ДIСТРIБЮШИН" Перший заступник фiнансового
директора Фiнансової дирекцiї
23.05.2018 - 22.05.2018 ТОВ "ВОГ РИТЕЙЛ" Перший заступник фiнансового директора
Фiнансової дирекцiї
02.01.2014 - 31.01.2017 ТОВ "ВОГ РIТЕЙЛ" Начальник Вiддiлу бiзнес-аналiзу та МСФЗ
7. Опис
Серед основних питань, що вiднесено до виключної компетенцiї Наглядової ради є:
1) затвердження стратегiї розвитку Банку,
2) затвердження бюджету та бiзнес-плану розвитку Банку;
3) визначення i затвердження стратегiї та полiтики управлiння ризиками,
4) забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку,
5) затвердження плану вiдновлення дiяльностi Банку; визначення джерел капiталiзацiї та iншого
фiнансування Банку;
6) визначення та затвердження органiзацiйної структури Банку,
7) скликання Загальних зборiв акцiонерiв;
8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звiльнення) Голови Правлiння,
заступникiв Голови Правлiння та членiв Правлiння;
9) визначення аудиторської фiрми для проведення зовнiшнього аудиту,
10) вирiшення питань про участь Банку у групах, або про заснування та участь Банку в iнших
юридичних особах,
11) прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або
послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними
останньої рiчної фiнансової звiтностi Банку;
12) прийняття рiшення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть,
13) прийняття рiшення про надання Банком кредиту, позики, гарантiї чи поручительства
пов'язаним з Банком особам (крiм банкiв) у сумi, що перевищує 1 вiдсоток вiд регулятивного
капiталу Банку (фiзичнiй особi) або 3 вiдсотки вiд регулятивного капiталу Банку (юридичнiй
особi);

Згiдно розподiлу сфер контролю мiж членами Наглядової ради банку Рубаник Ю.В. котролює:
- стратегiчне планування;
- iнвестицiйна дiяльнiсть;
- внутрiшнiй аудит.
Протягом звiтного року винагорода, у т.ч. у натуральнiй формi, емiтентом вказанiй посадовiй
особi не виплачувалась.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

VII. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій емітента
Номер
Дата
свідоцтва
реєстрації
про
випуску реєстрацію
випуску
1
2
02.07.2014
65/1/2014

Опис

-

Найменування
органу, що
зареєстрував випуск

Міжнародний
ідентифікацій
ний номер

Тип
цінного
папера

3
Нацiональна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

4
UA4000057756

5
Акція
проста
бездокумент
арна іменна

Форма
існування та
форма
випуску
6
Бездокумента
рні іменні

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
акцій
(шт.)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

7
1000

8
500000

9
500000000

10
100

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах
1. Найменування
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БIЗНЕС IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Ідентифікаційний код юридичної особи
38237418
4. Місцезнаходження
03150, м. Київ, вул. Червоноармiйська 143/2
5. Опис
АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" станом на звiтну дату володiє часткою у розмiрi
4,9% статуного капiталу ТОВ "БIЗНЕС IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ". Частка в
статутному капiталi придбана за рахунок грошових коштiв. Права, що належать АТ "Банк
iнвестицiй та заощаджень" стосовно управлiння товариства, включають в себе:
- брати участь в управлiннi справами товариства,
- брати участь в розподiлi прибутку товариства та одержуннiйого частки та iншi права згiдно
установчих документiв товариства.

IX. Інформація щодо корпоративного секретаря
(для акціонерних товариств)
Дата призначення
Прізвище, ім'я, по батькові особи,
особи на посаду
призначеної на посаду корпоративного
корпоративного
секретаря
секретаря
1
2
21.12.2009
Стеценко Наталiя Анатолiївна

Контактні дані: телефон та адреса
електронної пошти корпоративного
секретаря

3
(044)207-70-28,
Natalya.Stetsenko@bisbank.com.ua
Стеценко Н.А. станом на звiтну дату має досвiд корпоративного секретаря
протягом 12 рокiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
В АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" працює з моменту його створення.
Функцiональнi обов'язки :
1) вивчення iснуючих практик корпоративного управлiння. Подання Наглядовiй
радi пропозицiй щодо впровадження практик корпоративного управлiння в Банку;

Опис

2) прийняття участi у розробцi проектiв статуту, внутрiшнiх положень та iнших
внутрiшнiх нормативних документiв Банку, а також змiн та доповнень до них;
3) здiйснення монiторингу за дотриманням органами управлiння внутрiшнiх
корпоративних процедур, передбачених законодавством України, статутом
Банку, його внутрiшнiми положеннями, iншими внутрiшнiми документами та
рiшеннями органiв управлiння Банку. Iнформування Наглядовiй ради про виявленi
недолiки та порушення. Подання Наглядовiй радi пропозицiй щодо
удосконалення внутрiшнiх корпоративних процедур, перерозподiлу функцiй та
повноважень органiв управлiння та контролю Банку;

4) забезпечення
обмiну
iнформацiєю
мiж
органами
управлiння та
акцiонерами, iншими, заiнтересованими у дiяльностi Банку особами та iнвесторами
згiдно з встановленими Банком процедурами щодо надання iнформацiї;
5) забезпечення взаємодiї з професiйними учасниками депозитарної системи
України щодо ведення облiку цiнних паперiв Банку;
9) забезпечення взаємодiї Банку iз фондовою бiржею, до бiржового списку
якої включенi цiннi папери Банку;
10) координацiя роботи органiв управлiння та вiдповiдних структурних пiдроздiлiв
Банку пiд час виплати Банком доходiв за випущеними цiнними паперами, емiсiї
цiнних паперiв, викупу (в тому числi, обов'язкового викупу) та продажу цiнних
паперiв Банку, iнших операцiй iз цiнними паперами банку та корпоративних подiй;
11) забезпечення, в межах компетенцiї, взаємодiї органiв управлiння та вiдповiдних
структурних
пiдроздiлiв
Банку
пiд
час
проведення перевiрок Банку
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку, Антимонопольним
комiтетом України, представлення iнтересiв Банку при розглядi справ щодо
правопорушень на ринку цiнних паперiв та у сферi корпоративного управлiння,
порушених Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку;
12) пiдготовка проекту рiшення Наглядової ради про скликання загальних
зборiв Товариства та проекту їх порядку денного;
13) забезпечення у порядку, передбаченому законодавством України, статутом та
положенням
про
загальнi
збори
Банку,
персонального повiдомлення
акцiонерiв та оприлюднення повiдомлення про проведення загальних зборiв
Банку; повiдомлення про проведення загальних зборiв Банку осiб, якi не є
акцiонерами, але участь яких в загальних зборах Банку є необхiдною;
14) координацiя пiдготовки проектiв рiшень, матерiалiв та документiв щодо питань
порядку денного загальних зборiв Банку;
15) забезпечення процесу ознайомлення акцiонерiв (їх представникiв) та посадових
осiб Банку з матерiалами та документами щодо питань порядку денного
загальних зборiв Банку а у порядку, передбаченому законодавством
України, статутом та положенням про загальнi збори Банку;
16) узагальнення та внесення на розгляд Наглядовiй радi пропозицiй акцiонерiв
щодо питань порядку денного загальних зборiв Банку, проектiв рiшень та
кандидатiв до складу органiв управлiння;
17) органiзацiя технiчного супроводу проведення загальних зборiв Банку, в
тому числi вiдео-та аудiо запису;
18) контроль за роботою реєстрацiйної комiсiї загальних зборiв Банку з
метою недопущення порушення прав акцiонерiв пiд
час здiйснення
реєстрацiї для участi у загальних зборах Банку;
19) забезпечення взаємодiї посадових осiб Банку, голови загальних зборiв
Банку, членiв реєстрацiйної та лiчильної комiсiй з представниками Нацiональної
комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та акцiонерiв, пiд час здiйснення
ними нагляду за реєстрацiєю акцiонерiв, проведенням загальних зборiв

Банку, голосуванням та пiдбиттям пiдсумкiв;
20) надання консультацiй особам, якi присутнi на загальних зборах Банку та
акцiонерам, якi беруть участь у загальних зборах Банку щодо порядку проведення
загальних зборiв Банку;
21) забезпечення повiдомлення акцiонерiв та iнших зацiкавлених осiб, у порядку,
передбаченому законодавством України, статутом та положенням про загальнi
збори Банку, про пiдсумки голосування на загальних зборах Банку;
22) забезпечення отримання членами Наглядової ради iнформацiї, необхiдної
для виконання ними своїх посадових обов'язкiв;
23) забезпечення пiдготовки та проведення у порядку, передбаченому
законодавством України, статутом та положенням про Наглядову раду,
засiдань Наглядової ради, в тому числi у формi заочного опитування;
24) забезпечення контролю за виконанням рiшень Наглядової ради;
25) надання Наглядовiй радi iнформацiї щодо виконання або невиконання
прийнятих нею рiшень, а також про виявленi порушення, допущенi при їх
виконаннi;
26) органiзацiя процесу самооцiнки Наглядової ради та її членiв,
проведення пiдготовки опитувальних листiв, оброблення та узагальнення
даних, надання iнформацiї про результати самооцiнки Наглядової радi;
27) забезпечення пiдготовки та розкриття у встановленому порядку особливої та
регулярної iнформацiї Банку як емiтенту;
28) надання акцiонерам Банку роз'яснень
передбачених чинним законодавством України;

щодо

їх

прав

та обов'язкiв,

29) вжиття заходiв для попередження порушень прав акцiонерiв та прийняття
участi у розв'язаннi спорiв, якi виникають у зв'язку з порушенням прав акцiонерiв
Банку, його органами та посадовими особами;
30) вжиття, в межах компетенцiї,
корпоративних конфлiктiв;

заходiв

для

попередження виникнення

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ХV. Проміжний звіт керівництва
Промiжний звiт керiвництва за 4 квартал 2021 року:

Керiвництво АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" доводить до вiдома, що протягом четвертого
кварталу 2021 року:

1. Нацiональне рейтингове Агентство "Рюрiк" та рейтингове агентство ТОВ "Кредит-Рейтинг"
пiдтвердили довгостроковий кредитний рейтинг АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" на рiвнi
uaAА ("iнвестицiйний рiвень") з прогнозом "стабiльний".

2. Банком, в цiлому, стратегiя розвитку на 2021-2023 роки виконувалась, запланований
стратегiєю Банку рiвень чистого прибутку на 2021 рiк перевиконаний на 41% та склав 58,5 млн.
грн. Також, у 4 кварталi 2021 року було затверджено та подано до НБУ стратегiю розвитку
Банку на 2022-2024 рр.

3. Економiчнi нормативи регулювання дiяльностi Банком виконуються i станом на 01.01.2022
перебувають в межах встановлених НБУ.

4. Банк є учасником фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.

5. Злиття, приєднання, подiл, видiлення Банку у звiтному перiодi не вiдбувалось.

Валюта балансу за 4 квартал 2021 року збiльшилась на 0.20 млрд. грн. i складає на 01.01.2022р.
3.941 млрд. грн. Одночасно з загальним приростом активiв, Банком було значно пiдвищено їх
лiквiднiсть. Так, доля лiквiдних активiв (залишки в касi банку, на кореспондентських рахунках в
НБУ та в банках, кошти в депозитних сертифiкатах НБУ та ОВДП) на кiнець 4 кварталу 2021
року складає 65% в загальних активах Банку та дорiвнює 2.568 млрд. грн.

Кредитний портфель юридичних осiб зменшився на 0.53 млрд. грн., та складає на 01.01.2022р.
1.200 млрд. грн. Кредитний портфель фiзичних осiб за жовтень-грудень 2021р. зменшився на
0.19 млрд.грн., та станом на 01.01.2022р. складає 0.366 млрд. грн.

Розмiщення коштiв в цiннi папери збiльшилось на 0.13 млрд. грн. та складає 1.047 млрд. грн.

Кошти, розмiщенi на коррахунках iнших банках зменшились на 0.17 млрд.грн. i складають
0.365 млрд.грн.

Портфель депозитiв та коштiв на поточних рахунках юридичних осiб за жовтень-грудень
2021р. збiльшився на 0.12 млрд. грн. (+8%) до 1.648 млрд. грн. Залишки на депозитних,
поточних та карткових рахунках фiзичних осiб за 4 квартал 2021 р. збiльшились на 7% та
складають 1.503 млрд.грн.

Фiнансова звiтнiсть за перiод, який закiнчився 31 грудня 2021 року, пiдготовлена Банком
вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), прийнятих та випущених
Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), та пояснень, опублiкованих
Мiжнародним Комiтетом з тлумачення фiнансової звiтностi (МКТФЗ).

Фiнансова звiтнiсть за 4 квартал 2021 року пiдготовлена на пiдставi припущення, що Банк
здатний продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому.
Керiвництво та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати дiяльнiсть Банку в Українi. На
думку керiвництва застосування припущення щодо здатностi Банку продовжувати свою
дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним, враховуючи належний рiвень достатностi
капiталу, намiри акцiонерiв надавати пiдтримку Банку, а також iсторичний досвiд, який
свiдчить, що короткостроковi зобов'язання будуть рефiнансованi у ходi звичайної господарської
дiяльностi.

Функцiональна валюта та валюта подання.

Функцiональною валютою, у якiй ведеться бухгалтерський облiк та складається фiнансова
звiтнiсть Банку, є українська гривня. Звiтнiсть представлена у гривнях та округлена до тисяч,
якщо не вказано iнше. Залишки коштiв, якi станом на звiтну дату облiковуються у валютi, що є
iншою, нiж функцiональна валюта, перерахованi у функцiональну валюту за офiцiйними
курсами гривнi до iноземних валют.

Промiжний звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї вiдповiдно до
частини четвертої статтi 40/1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Керiвництво АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" стверджує, що, наскiльки це їм вiдомо,

промiжна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку,
згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть", мiстить
достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан,
прибутки та збитки емiтента.

