
Титульний аркуш 
 

29.01.2021 

(дата реєстрації емітентом електронного документа) 

№ 11-1/218 

(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). 

 

В.о. Голови Правлiння    Воробйова Н.Л. 
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 

особи емітента) 

 

 

Проміжна інформація емітента цінних паперів 

за 4 квартал 2020 року 

 

I. Загальні відомості 

 

1. Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "АЛЬТБАНК" 

2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство 

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 19358784 

4. Місцезнаходження: 03037, м. Київ, Вузiвська, 5 

5. Міжміський код, телефон та факс: 0443644111, - 

6. Адреса електронної пошти: contact@altbank.ua 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені 

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

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

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та 

номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги 

на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає 

Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): 

Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, 

Україна, DR/00002/ARM 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації 

 

Проміжну інформацію розміщено на 

власному веб-сайті учасника фондового 

ринку https://altbank.ua/about-altbank 29.01.2021 

 (URL-адреса сторінки) (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності X 

3. Інформація про посадових осіб емітента X 

4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

    1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента  

    2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

    3) інформація про собівартість реалізованої продукції  

5. Відомості про цінні папери емітента:  

    1) інформація про випуски акцій емітента X 

    2) інформація про облігації емітента  

    3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

    4) інформація про похідні цінні папери емітента  

6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах   

7. Інформація щодо корпоративного секретаря  

8. Інформація про вчинення значних правочинів X 

9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, 

осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 

обставини, існування яких створює заінтересованість   

10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому 

числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди 

на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість 

голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а 

також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження 

таких прав передано іншій особі  

11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

12. Інформація про конвертацію цінних паперів  

13. Інформація про заміну управителя  

14. Інформація про керуючого іпотекою  

15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  

16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним 

консолідованим іпотечним боргом  

17. Інформація про іпотечне покриття:  

    1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  

    2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

    3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну 

дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись 

протягом звітного періоду  

    4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття   

18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування 

іпотечних активів  

19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення 

окремо)  

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  



виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 

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

бухгалтерського обліку  

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами 

фінансової звітності  

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором 

(аудиторською фірмою)  

24. Проміжний звіт керівництва X 

25. Твердження щодо проміжної інформації  

26. Примітки: 

Iнформацiя про засновникiв надана вiдповiдно до Реєстру власникiв iменних цiнних паперiв 

АТ "АЛЬТБАНК", складеного Публiчним акцiонерним товариством "Нацiональний 

депозитарiй України" станом на 31.12.2020. Iнформацiя про зобов'язання та забезпечення 

емiтента не надається у вiдповiдностi до п.3 глави 3 роздiлу II Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 

№2826; Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не 

надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується як переробна, 

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

класiфiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої 

продукцiї не надається, оскiльки емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкується 

як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та 

води за класiфiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про облiгацiї емiтента не 

надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери, 

випущенi емiтентом не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iнших цiнних 

паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, оскiльки емiтент не 

здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв. Вiдомостi щодо участi емiтента в юридичних 

особах не надається, оскiльки вiдсоток акцiй, що належать емiтенту в юридичних особах не 

перевищує 5 вiдсоткiв. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, 

оскiльки в штатному розписi емiтента вiдсутня посада корпоративного секретаря. Iнформацiя 

про вчинення правочинiв, щодо яких є заiнтересованiсть не надається, оскiльки такi рiшення 

емiтентом не приймались. Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв 

емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних 

паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв та iнформацiя про загальну кiлькiсть 

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

кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав 

передано iншiй особi не надається у зв'язку з вiдсутнiстю подiї. Iнформацiя про забезпечення 

випуску боргових цiнних паперiв не надається, оскiльки емiтент не здiйснював випуск 

боргових цiнних паперiв. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки емiтент не 

здiйснював випуск цiльових облiгацiй. Квартальна (промiжна) фiнансова звiтнiсть поручителя 

(страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення випуску боргових цiнних паперiв (за кожним 

суб'єктом забезпечення окремо) вiдсутня. Промiжна фiнансова звiтнiсть емiтента, складена за 

мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, твердження щодо промiжної iнформацiї та 

висновок про огляд промiжної фiнансової звiтностi, пiдготовлений аудитором (аудиторською 

фiрмою) не розкриваються вiдповiдно до п.3 глави 3 роздiлу II Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 

№2826.  



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 Акцiонерне товариство "АЛЬТБАНК" 

2. Дата проведення державної реєстрації 

 21.10.1991 

3. Територія (область) 

 м.Київ 

4. Статутний капітал (грн)  

 227777777,8 

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) 

 80 

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

 64.19 - Iншi види грошового посередництва 

9. Органи управління підприємства 

 Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння 

10. Засновники 

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо 

засновник - фізична особа; 

найменування, якщо засновник - 

юридична особа 

Місцезнаходження, якщо засновник - 

юридична особа 

Ідентифікаційний 

код юридичної 

особи, якщо 

засновник - 

юридична особа 

Дегода Андрiй Сергiйович   

Стольнiков Леонiд Олiмпiйович   

Артюх Сергiй Костянтинович   

Волох Iгор Олегович   

Жукотський Андрiй Борисович   

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається 

загальна кількість фізичних осіб: 

 5 

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 

 UA083000010000032004108001026 

3) поточний рахунок 

 UA083000010000032004108001026 

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

рахунком в іноземній валюті 

 Публiчне акцiонерне товариство "Державний експортно-iмпортний банк України", МФО 

322313 

5) IBAN 

 UA673223130000016007012113412 

6) поточний рахунок 

 UA673223130000016007012113412 

 



IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності 

Вид діяльності 
Номер 

ліцензії 

Дата 

видачі 

Орган державної влади, що 

видав ліцензію 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(за 

наявності) 

1 2 3 4 5 

Банкiвськi послуги 106 19.11.2018 Нацiональний банк України  

Опис 

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених 

частиною третьою статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську 

дiяльнiсть". 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку (ринку цiнних 

паперiв) - дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами Брокерська 

дiяльнiсть 

- 25.09.2012 Нацiональна  комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Лiцензiя видана, згiдно рiшення №825 вiд 25.09.2012. Термiн дiї не 

обмежено. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку (ринку цiнних 

паперiв) - дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами Дилерська 

дiяльнiсть 

- 25.09.2012 Нацiональна  комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Лiцензiя видана, згiдно рiшення №825 вiд 25.09.2012. Термiн дiї не 

обмежено. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть Депозитарна 

дiяльнiсть депозитарної 

установи 

- 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Лiцензiя видана, згiдно рiшення №1954 вiд 24.09.2013. Термiн дiї не 

обмежено. 

Професiйна дiяльнiсть на 

фондовому ринку - депозитарна 

дiяльнiсть Дiяльнiсть iз 

зберiгання активiв iнститутiв 

спiльного iнвестування 

- 24.09.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних 

паперiв та фондового ринку 

 

Опис 
Лiцензiя видана, згiдно рiшення №1954 вiд 24.09.2013. Термiн дiї не 

обмежено. 

 

 

V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Посада 

 Виконуючий обов'язки Голови Правлiння, Член Правлiння, Операцiйний директор 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Воробйова Надiя Леонiдiвна 

3. Рік народження 

 1976 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 23 

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



 ПАТ "Унiверсал Банк", 21133352, директор департаменту операцiйного управлiння 

7. Опис 

 У звiтному кварталi вiдбулись змiни за займаною посадою, а саме: Наглядова рада Банку 

18 грудня 2020 року прийняла рiшення покласти на члена Правлiння, Операцiйного директора 

Банку Воробйову Надiю Леонiдiвну виконання обов'язкiв Голови Правлiння Банку з 22 грудня 

2020 року. Рiшення прийняте у зв'язку зi звiльненням Волоха Iгоря Олеговича з посади Голови 

Правлiння Банку. Строк, на який покладено виконання обов'язкiв Голови Правлiння, не 

визначено. Часткою в статутному капiталi та акцiями емiтента не володiє. Непогашеної 

судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

 

1. Посада 

 Член Правлiння, Директор з правових питань 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Сорока Арсен Васильович 

3. Рік народження 

 1973 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 25 

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

 ПАТ "Унiверсал Банк", 21133352, директор юридичного департаменту 

7. Опис 

 У звiтному кварталi вiдсутнi змiни за займаною посадою члена Правлiння, Директора з 

правових питань. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не 

має.  

 

1. Посада 

 Головний бухгалтер 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Iзмайлова Iрина Дамирiвна 

3. Рік народження 

 1970 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 АТ "АЛЬТБАНК", 19358784, начальник центру фiнансової аналiтики та звiтностi 

7. Опис 

 У звiтному кварталi вiдсутнi змiни за займаною посадою Головний бухгалтер. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Голова Наглядової ради, незалежний член 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Горбачов Вiктор Михайлович 

3. Рік народження 

 1960 

4. Освіта 

 Вища 



5. Стаж роботи (років) 

 33 

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

 ТОВ "АВIГО КОНСАЛТИНГ", 42336967, директор  

7. Опис 

 У звiтному кварталi вiдсутнi змiни у персональному складi Наглядової ради. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, незалежний член 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Коноваленко Надiя Костянтинiвна 

3. Рік народження 

 1954 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 39 

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

 ТОВ "Ернст енд Янг", 33306921, головний фахiвець з бухгалтерського облiку 

7. Опис 

 У звiтному кварталi вiдсутнi змiни у персональному складi Наглядової ради. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, незалежний член 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Кораблiн Сергiй Олександрович 

3. Рік народження 

 1958 

4. Освіта 

 Доктор економiчних наук 

5. Стаж роботи (років) 

 37 

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

 ДУ "Iнститут економiки та прогнозування НАН України", 25199155, заступник директора 

з наукової роботи  

7. Опис 

 У звiтному кварталi вiдсутнi змiни у персональному складi Наглядової ради. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Рицький Сергiй Володимирович 

3. Рік народження 

 1980 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 15 



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

 Пiдприємство зi 100% iноземною iнвестицiєю "МОНБЛАН", 32671445, юрист; Iноземне 

пiдприємство "ЛОГIН", 38204178, юрист (за сумiсництвом)      

7. Опис 

 У звiтному кварталi вiдсутнi змiни у персональному складi Наглядової ради. 

Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Рицький Сергiй 

Володимирович є представником акцiонера Дегоди Андрiя Сергiйовича. 

 

1. Посада 

 Член Наглядової ради, незалежний член 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Саналатiй Вiктор Iванович 

3. Рік народження 

 1966 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 29 

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

 ТОВ "Скайтранс", 39268578, директор; ТОВ "ЛОГIК ОРIЕНТАЛ", 41856756, директор (за 

сумiсництвом). 

7. Опис 

 У звiтному кварталi вiдсутнi змiни у персональному складi Наглядової ради. Посадова 

особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.  

 

1. Посада 

 Заступник Голови Правлiння 

2. Прізвище, ім'я, по батькові 

 Бойко Олександр Борисович 

3. Рік народження 

 1971 

4. Освіта 

 Вища 

5. Стаж роботи (років) 

 27 

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

 АТ "АЛЬТБАНК", 19358784, радник Голови Правлiння.  

7. Опис 

 У звiтному кварталi вiдсутнi змiни за займаною посадою Заступника Голови Правлiння. 

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

 



VII. Відомості про цінні папери емітента 

 
1. Інформація про випуски акцій емітента 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер  

Тип 

цінного 

папера 

Форма 

існування та 

форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій (шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30.07.2019 41/1/2019 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA0800941009 Акція 

проста 

бездокумент

арна іменна 

Бездокумента

рні іменні 

0,2 1138888889 227777777,8 100 

Опис Торгiвля акцiями емiтента на внутрiшнiх та зовнiшнiх ринках не здiйснюється.  

 



X. Інформація про вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменуванн

я 

уповноважен

ого органу, 

що прийняв 

рішення 

Ринкова 

вартість 

майна або 

послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість 

активів 

емітента за 

даними 

останньої 

річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношен

ня 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 

Дата розміщення 

інформації про 

прийняття 

рішення щодо 

надання згоди на 

вчинення значних 

правочинів у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних 

Національної 

комісії з цінних 

паперів та 

фондового ринку 

або через особу, 

яка провадить 

діяльність з 

оприлюднення 

регульованої 

інформації від 

імені учасників 

фондового ринку  

URL-адреса 

сторінки власного 

веб-сайту 

товариства, на якій 

розміщена особлива 

інформація про 

прийняття рішення 

щодо надання згоди 

на вчинення 

значних правочинів  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 02.05.2018 Наглядова 

рада 

220 000 1 359 358 16,18 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

02.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

2 02.05.2018 Наглядова 

рада 

230 000 1 359 358 16,92 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

05.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

3 02.05.2018 Наглядова 

рада 

240 000 1 359 358 17,66 придбання 

депозитних 

06.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 



сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

4 02.05.2018 Наглядова 

рада 

260 000 1 359 358 19,13 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

07.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

5 02.05.2018 Наглядова 

рада 

210 000 1 359 358 15,45 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

08.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

6 02.05.2018 Наглядова 

рада 

145 000 1 359 358 10,67 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

12.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

7 02.05.2018 Наглядова 

рада 

175 000 1 359 358 12,87 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

13.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

8 02.05.2018 Наглядова 

рада 

150 000 1 359 358 11,03 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

19.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 



Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

9 02.05.2018 Наглядова 

рада 

155 000 1 359 358 11,4 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

20.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

10 02.05.2018 Наглядова 

рада 

160 000 1 359 358 11,77 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

21.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

11 02.05.2018 Наглядова 

рада 

190 000 1 359 358 13,98 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

22.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

12 02.05.2018 Наглядова 

рада 

165 000 1 359 358 12,14 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

26.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

13 02.05.2018 Наглядова 

рада 

140 000 1 359 358 10,3 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

30.10.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

14 02.05.2018 Наглядова 

рада 

215 000 1 359 358 15,82 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

02.11.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 



Нацiонального 

банку України 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

15 02.05.2018 Наглядова 

рада 

170 000 1 359 358 12,51 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

03.11.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

16 02.05.2018 Наглядова 

рада 

180 000 1 359 358 13,24 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

04.11.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

17 02.05.2018 Наглядова 

рада 

185 000 1 359 358 13,61 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

05.11.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

18 02.05.2018 Наглядова 

рада 

160 000 1 359 358 11,77 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

24.11.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

19 02.05.2018 Наглядова 

рада 

145 000 1 359 358 10,67 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

26.11.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 



20 02.05.2018 Наглядова 

рада 

170 000 1 359 358 12,51 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

27.11.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

21 02.05.2018 Наглядова 

рада 

165 000 1 359 358 12,14 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

30.11.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

22 02.05.2018 Наглядова 

рада 

270 000 1 359 358 19,86 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

01.12.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

23 02.05.2018 Наглядова 

рада 

160 000 1 359 358 11,77 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

02.12.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

24 02.05.2018 Наглядова 

рада 

165 000 1 359 358 12,14 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

04.12.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

25 02.05.2018 Наглядова 

рада 

150 000 1 359 358 11,03 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

09.12.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 



Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

26 02.05.2018 Наглядова 

рада 

190 000 1 359 358 13,98 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

21.12.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

27 02.05.2018 Наглядова 

рада 

340 000 1 359 358 25,01 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

22.12.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

28 02.05.2018 Наглядова 

рада 

210 000 1 359 358 15,45 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

23.12.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

29 02.05.2018 Наглядова 

рада 

270 000 1 359 358 19,86 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

24.12.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

30 02.05.2018 Наглядова 

рада 

360 000 1 359 358 26,48 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

28.12.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

31 02.05.2018 Наглядова 

рада 

475 000 1 359 358 34,94 придбання 

депозитних 

29.12.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 



сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

32 02.05.2018 Наглядова 

рада 

570 000 1 359 358 41,93 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

30.12.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

33 02.05.2018 Наглядова 

рада 

675 000 1 359 358 49,66 придбання 

депозитних 

сертифiкатiв 

Нацiонального 

банку України 

31.12.2020 03.05.2018 https://altbank.ua/about

-altbank 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

34 17.12.2020 Наглядова 

рада 

194 161 1 359 358 14,2833 Укладення 

Банком з 

одним iз 

клiєнтiв 

договору про 

внесення змiн 

до Договору 

про 

встановлення 

лiмiту на 

здiйснення 

гарантiйних 

операцiй, 

вiдповiдно до 

якого 

загальний 

лiмiт на 

проведення 

документарни

х операцiй 

становитиме 7 

000 000,00 

18.12.2020 18.12.2020 https://altbank.ua/about

-altbank 



(сiм 

мiльйонiв) 

доларiв США, 

що за курсом 

Нацiонального 

банку України 

на дату 

рiшення 

становить 194 

161 тис. грн.) 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 

35 19.11.2020 Наглядова 

рада 

168 780 1 359 358 12,4162 Укладення 

Банком з 

одним iз 

клiєнтiв 

договору про 

внесення змiн 

до Договору 

про 

встановлення 

лiмiту на 

здiйснення 

гарантiйних 

операцiй, 

вiдповiдно до 

якого 

загальний 

лiмiт на 

проведення 

документарни

х операцiй 

становитиме 6 

000 000,00 

(шiсть 

мiльйонiв) 

доларiв США, 

що за курсом 

Нацiонального 

банку України 

на дату 

рiшення 

становить 168 

19.11.2020 20.11.2020 https://altbank.ua/about

-altbank 



780 тис. грн. 

Опис: 

Значний правочин був вчинений у звiтному кварталi. 



ХV. Проміжний звіт керівництва 
Iнформацiя про важливi подiї, якi вiдбулися протягом четвертого кварталу 2020 року та мали 

вплив на фiнансову звiтнiсть АТ "АЛЬТБАНК", буде наведена в рiчнiй фiнансовiй звiтностi АТ 

"АЛЬТБАНК" за 2020 рiк. 

 

Опис основних ризикiв та невизначеностей. 

 

В своїй дiяльностi Банк керується основними принципами управлiння ризиками, якi спрямованi 

на забезпечення стiйкого розвитку Банку в рамках реалiзацiї стратегiї розвитку. Система 

управлiння ризиками базується на стандартах та iнструментах, рекомендованих Базельським 

комiтетом з банкiвського нагляду.  

 

Банк дотримується наступних основних принципiв щодо системи управлiння ризиками: 

  ефективнiсть - забезпечення об'єктивної оцiнки розмiру ризикiв Банку та повноти заходiв 

щодо управлiння ризиками з оптимальним використанням фiнансових ресурсiв, персоналу та 

iнформацiйних систем щодо управлiння ризиками Банку; 

  своєчаснiсть - забезпечення своєчасного (на раннiй стадiї) виявлення, вимiрювання, 

монiторингу, контролю, звiтування та пом'якшення усiх видiв ризикiв на всiх органiзацiйних 

рiвнях; 

  структурованiсть - чiткий розподiл функцiй, обов'язкiв i повноважень з управлiння 

ризиками мiж усiма структурними пiдроздiлами та працiвниками Банку, та їх вiдповiдальнiсть 

згiдно з таким розподiлом; 

  розмежування обов'язкiв (вiдокремлення функцiї контролю вiд здiйснення операцiй 

Банку) - уникнення ситуацiї, за якої одна особа здiйснює операцiї Банку та виконує функцiї 

контролю, тобто вiдповiдає за повний контроль над функцiєю та/чи видом дiяльностi Банку; 

  усебiчнiсть та комплекснiсть - охоплення всiх видiв дiяльностi Банку на всiх 

органiзацiйних рiвнях та у всiх його структурних пiдроздiлах, оцiнка взаємного впливу ризикiв; 

  пропорцiйнiсть - вiдповiднiсть системи управлiння ризиками бiзнес-моделi Банку, його 

системнiй важливостi, а також рiвню складностi операцiй, що здiйснюються Банком; 

  незалежнiсть - свобода вiд обставин, що становлять загрозу для неупередженого 

виконання пiдроздiлом з управлiння ризиками та пiдроздiлом контролю за дотриманням норм 

(комплаєнс) своїх функцiй; 

  конфiденцiйнiсть - обмеження доступу до iнформацiї, яка має бути захищеною вiд 

несанкцiонованого ознайомлення; 

  прозорiсть - оприлюднення Банком iнформацiї щодо системи управлiння ризиками та 

профiлю ризику. 

 

Органiзацiйна структура управлiння ризиками базується на розподiлi обов'язкiв мiж 

пiдроздiлами Банку з використанням принципу "трьох лiнiй захисту": 

  перша лiнiя захисту органiзована на рiвнi бiзнес-пiдроздiлiв та пiдроздiлiв пiдтримки 

дiяльностi Банку, що є власниками всiх ризикiв, що виникають у сферi їх вiдповiдальностi, вони 

вiдповiдають за виявлення та оцiнювання ризикiв, ужиття управлiнських заходiв та звiтування 

щодо таких ризикiв. 

  друга лiнiя захисту органiзована на рiвнi пiдроздiлiв з управлiння ризиками (Центр з 

управлiння ризиками) та пiдроздiлу комплаєнс (Вiддiл контролю за дотриманням норм 

(комплаєнс)). 

  третя лiнiя захисту на рiвнi Вiддiлу внутрiшнього аудиту, який здiйснює перевiрку та 

оцiнку ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками. 

 

Загальний контроль за реалiзацiєю управлiння ризиками в Банку здiйснює Наглядова рада 

Банку, реалiзацiю системи управлiння ризиками здiйснює Правлiння Банку. Для поточного 



управлiння ризиками створюються постiйно дiючi комiтети: Комiтет з питань управлiння 

активами та пасивами та Кредитний комiтет.  

 

Одним iз ключових компонентiв системи управлiння ризиками є визначення величини 

ризик-апетиту, толерантностi до ризику та лiмiтiв ризику, якi є кiлькiсними параметрами 

вимiрювання ризику. Величина ризик-апетиту визначається як окремо за кожним видом ризику, 

так i за всiма видами ризикiв сукупно.  

 

Найбiльш часто вживаними методами управлiння ризиками в Банку є наступнi: 

  уникнення ризику - свiдоме рiшення не наражатися на певний вид ризику; 

  пом'якшення ризику - комплекс заходiв, спрямованих на зменшення ймовiрностi 

виникнення ризику та/або зменшення впливу ризику на результати дiяльностi Банку; 

  прийняття ризику- покриття наявних або потенцiйних збиткiв за рахунок власних 

ресурсiв; 

  перенесення ризику - перенесення ризику на iнших суб'єктiв, яке проводиться за 

допомогою хеджування, страхування та диверсифiкацiї; 

  хеджування - має мiсце в тих випадках, коли захiд, застосований для зменшення ризику 

втрат, одночасно призводить до неможливостi отримання додаткового доходу у випадку 

виникнення сприятливої ситуацiї протягом перiоду дiї хеджування; 

  страхування - передбачає попередню виплату страхового внеску, або премiї, з метою 

уникнення або зменшення обсягiв збиткiв через отримання страхових виплат за настання 

страхового випадку; 

  диверсифiкацiя - полягає у вкладеннi коштiв у рiзнi активи замiсть концентрацiї вкладень 

лише в одному або кiлькох з можливих iнструментiв або сферах (галузях); 

  лiмiтування - встановлення обмежень на обсяги та характер операцiй. 

 

Банк на постiйнiй основi, не рiдше одного разу на рiк переглядає Стратегiю управлiння 

ризиками та капiталом, перелiк суттєвих ризикiв, встановлених значень ризик-апетитiв та 

толерантностi до ризикiв, лiмiтiв ризику  в залежностi вiд зовнiшнiх та внутрiшнiх умов та з 

метою їх вiдповiдностi Стратегiї розвитку Банку.  

 

 

 


