ЗАТВЕРДЖЕНО
рiшенням рiчних
Загальних зборiв акцiонерiв

Ат "АкБ "конкорд"

Протокол

Звiт Наглядовоi

j\Ъ 45

вiд 01.03.2022

pa/I1,1

ДКIllОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА,,АКIIIОНЕРНИЙ КОМЕРЦtЙНИЙ БАIIК
"KOHKOPf{" про резуJIы-а,tи дiяlльностi за 2021 piK

АкцIоrIЕрноI-о
товАриСтвА "дКцIонЕрНий комВрцIЙниЙ БднК "конкОРД" в цiлому, ii
(вк.rrlочilс: caMool-(iHKy ефективностi дiяльносr,i Ilаг.lIядовоТ радци

KoMiTeTiB i кожного члена НаглядовоТ рали)

З метою забезпе.lеtlня налеrttноТ органiзацii корпоратиI]ного управлiння у Ат "АкБ
"конкоРД" (далi - Банк), здiйснення ефективного управлiння, прийпяття керiвниками
БанкУ узгодженИх рiшень, пiдвищенНя вiдповiдальностi, уникнення конфлiкту itlTepeciB,
посилення гliдзвiтнос,гi членiв Наглядовоi рали та забезпечення дiевого коII],ролIо
акцiонерами дт кдкБ кконкорд> за ефективгtiстю дiяльгlостi I Iаглядовот ради А,г
(АКБ (KOIJKOP/{> ск;tадено настуIIrrий Звiт.
IIаг;tяltова рада БанкУ (далi - LIаглядова рада) с колегiаr:tьIlим оргаI{ом, що здiйсrrtос
:]ахист' прав акцitlнерitз Банку, вклалникiв та iнших кредиторiв Банку, i в Mextax KoMrteTeHt{iT,
,"at,u.r"roT Ста,гутом та LIиIIним законодавством УкраIни, контролюс Til peI,yJtIoc дiяrльttiсть
llрав,чilrrlя Банку, не бере участi в Itоточному уtrравлiIrнi Баttкопл.
У своТЙ дiяльностi I]агrIялова Рада керуетьсЯ дiкrчим зако}Iодавотвом УкраТttи,
C,l.aTyToM Банку, ГIсl.llотtенrlям про FIаt,лядову pa/Iy Банку та iнrпими внутрilttнiми
llоложенняN,lи.

LIаг.llядова рада обираеться Загальними зборами акцiонерiв Банку шляхом
кумуJIятивного гоJIосування з LIисла акшiонерiв Банку, Тх представникiв та незалежних
ч.ltенiв. Ч:tегtи I-IаглядовоТ рали обираються акцiонерами пiд LIac IIровеllен]{я Зага"llыtих
зборiв акцiонерiв, на строк, визIIачений законолавством Украiни.
Оцiнко сlопаDу НаzлtяDово|рпDu Бпнку, сmрукmурu mа diяльносmi як колеziальl!оZО
opZaHy

Скла/i НаглядовоТ рали на початок звiтного перiоду:
- I'олова I-lаглядовоi ради Соссдка О.R., акцiонер Банку;
- LIлетt I Iаг;lядовоТ рали Соссдка IO.B.. акIliоllер Банку;
().В.;
_ LIлеlr l,{аг;rя,r{овоТ
рiuiи Мiняlйло М.Ф., прсJ1с,I,zII]IIик ztKtliotlella СОСС:,rtКИ
- Llлен НагляловоТ ра:tи CeMetltlBa О.О., гlезалелtний члеtl (незzшlетtrtий 21ирскт,ор);
- Ll;tett Наглядовоi рали Адамський П,С., незалехtний член (незалеrкний лиреrtгор);
- ЧлеiI t]аl.:tядовоТ ради Капустiн l.B., незалежний член (незалежltий лиректор).
У 202l poui на рi.ttlих Загалыlих зборах aKrlioHepiB бу;lо припиFIеFIо IlовноваженнЯ
.tлetliB LIаглядовilТ ради r,a обрано оновлений скJIад IIаглядовоТ рали Ат "АкБ "конкорд"
"АкБ "конкорд" вiд
Загальних зборiв акцiонерiв
(l1ротокол лъ4з

2].04,202|р.).

Ат

рi.tних

Ск.llад llагляz{овоi ради станом на

.12.2021
- Голова I{аглядовоi рали Соссдка О.В.. акцiоrлер БаIlку;
- LIлеtt IlаглядовоТ ра:lи CoccllKa Iо.R., акцiогtер Банку;
- L[:leH I-IагляловоТ рirltи Мilrяйло м.Ф., IIредс,гавIIик aKliitrttcpa Соссдки о.В.;
З

1

l

LIлен Наглядовоi рали Щолхtеtлtсо О.В., незалежний ,tлен (незале>tсrrий лиректор),
I]стуIIила на посалу 09.08.2021 пiсля погодlltенFlя Нацiональним банком УкраТни;
- Llлен Ilаглядовоi ради Адамсьttий П,С., незалеllсний,tлен (неза.ltежний директор);
- Ч,пен IIаглядовоi ради Капустiн I.B., незалежний член (незалежний директор).
ЧисельниЙ склаД Наглядовоi ради становить б (шiсть) осiб, в тому числi 3 (три)
незчL.Iежних члена (незалежних директорiв) Наглядовоi Ради що е оllтимальним та

-

достатнiм.

I,Iаглядовою радою у.гворено наступнi комiтети НаглядоlзоТ рали:
- ItoMiTeT з питань аудиту;
- KoMiTeT з управлiння ризиками.

Склад Наглядовоi ради с збалансованим та покривае Bci напрямки дiяльностi Банку, за
якимИ НагrIялова рада здiйснIос контроль. Склад НаглядовоТ рали та кiлькiсть незалежFIих
,гако)к
.t.llettiB Наг.lrядоlзоТ ради вiдповiдас вимогаМ LIиI-iноl-о законодавства УкраТни, а
банкiвських та iH tпих
розмiру, особливостяlчI лiя1.1тьtlостi IiaHKy, характеру й обсяt,ам
t}liнансових IIосJIуг, проt]liлrо ризи]tу Банку.
Структура IIагляlдовоТ ради забезпе.tус моrl<rlивiс,гь виконання I-IаглядовоIо ралоIо
LIиIIом,
функцiй напежним
ГIротягом 2021 року Наглядовою радою Банку проведено l l0 засiдань, на яких були
гlрийняЪi вiдповiднi рiшеннЯ вiднесенi до компе,генцiТ I-IагляловоТ ради Статутом БаIlку,
ГIолоlttенняNI про Наглядову ралу БанкУ, Дilочим законодавством УкраТни. LIаглядовою
Банку, яtti
радою Банку здiйснювались функцii контролю та нагляду за дiя,llьнiстю
згiдно
tсомпстегtl{ii
виклIо,ttlоi
вимагаються rIинним законодавством УкраIлrи та належать до
зi статтеЮ З9 ЗаконУ УкраТнИ <ПрО банкИ i банrсiвську дiяльнiсть>.

Вir)повiDнiсmь ct<ltctdy НоzляDовоi' раdч Баttку, кiлькосmi незOJlежн.t,ж duрекmорiв,
сюлаDу комimеmiв Ноzляlовоi| paDu Банку, tx сmрукmурu, lloBl!oBaJKellb вu"моZол|
tt
зсtконоdсtВспtва YKpct1'ttlt, ct пlaаoJlc розмiру, особлttвосmялl diяльноспl.i Бсtнку, харакпtеру
обсяzuлl. баt1кiвськuх mа iHtl,tusc rllittaHcoBux l,locJlyz, профliлкl рttзtlку Банку

Склад НаглядовоТ рали Баrtку, кiлl,кiсть незаJIежних дирскторiв, склад

комi,ге,гiв

IIаглядовоi рали Банку, iх структУра, повI-IоважеIIня вiдrrовiдатоть вимоI-ам закоIIодавс,гва
УкраТни, а TaKo)I( розп,riру, особливостям дiялыtостi Баrlку, характеру й обсягам баltкiвських
та iнurих фiнаltсових послуг, профiлю ризику Банку.

Оцiнка незолеJtсНосmi KoшcHozo з пезаЛurcrluХ членiв Наzляdовоi раiu

Баttк забезпеtIус контроль за вiдповiднiстю незаJIеIIних членiв FIаглядовоТ рали
(незалехtнИх директОрiв) вимоГам щодО Тх незалеrкностi, устаIIовленим Законом УкраТни
,<ПрО aKrlioHepHi товариства) та I]орN,IативНо-правовиМи актами Нацiонального банку
УкраТни.

вiдповiдrrо до проведенот перевiрки членiв Наглядовот рали Банку щодо вимог

незале)tностi Квалiфiкацiйною KoMicieto Банку встаFIовлено:

.

LIлен 1{аг:IяловоТ раziи (незалеrкнИй диреrt,гор):
\o:tlKeTtKo ольl.а Rолсlдимирiвна
вiдповiдаС загальFIиМ виN4огаМ щоlIо lIeзilJle)ItHocтi. устаItовлеIIим у ста,г,r,i 53-i Закоttу
укратни кпро акцiонергri товариства), та лодатковим вимогам щодо незалехtttсlстi,
Володiе
встановJIеним нормативно _ правовими актами Наl{iонального банitу Укратни.
та iх регулювання
знаI-Iнями у сферах корпоративного управлiнllя i банкiвськоТ дiяrtьностi
НаглядовоI ради
члена
в обсязi, необхiднОму для ефективного виконання обов'язкiв

f

Баlrку.

ДдамськиЙ ПавлО Самуiлов1{rl --- IIJleFi LIаглядовоТ ради (незалехсний диреtстор): вiдповiдас
загаJIьним вимогам п{одо незалежностi, установленим у cTaTTi 53-1 Закону Украiни KI[po
акцiонерI{i товариства), та додатковим вимогам щодо незалетtностi, встановлеI{им
норматиI]FIо - правовими ак,гами FIацiоrIаJIьного баrrку Украiпи. Володiс знаriI{яп,Iи у
,га iх
регулювання в обсязi,
сферах корпора.гивI.1ого управлiння i баlrкiвськоi дiяльttос,гi
,t.lteHa
Ilаглядовоi ради Банtсу.
необхiднОму длЯ ефективllОго I]иI(оiIаНttя обоIз'яЗtсiв
ItапустirТ Iвап ВадимовиLI - .IлеFI Наглядовоi рали (нсзалежtlий директор): вiлповiдас
загальним вимогам шодо незалежностi, установленим у с,гагтi 53-1 Закону УкраТни <Про
акцiонернi товариства), та додатковим вимогам шодо незалежностi, ВстановJIениivl
нормативI.Iо - правовими актами НацiональFIого баrrку Утсратни. Володiе знаннями у
сфераХ корпоратИвного управлiння i банкiвськоi дiяльнос,гi та iх регулюваI]ня в обсязi,
необхiдному для ефективного виконання обов'язкiв члена Наглядовоi рали Банку,

Профлесiйно пlludаmнiсmь членiв HctzлltdoBoi' poDtt Бпнку з урохувOннrlл|,
ефлекmttвноспli ix робопtu в IIаzляDовiй podi БrtttKy, 0 mако)rc dompuMallHя, нllлtu обов'язкiв
ЛояЛI)НосПлi mа Dбайлtlвоzо спlOвлеНня, КолеКпхuвна прuOоmпiсmь НаzляDовоi 1lctdt,t з
Бrutку, хOракmеру й обсяziв банкiвськuх
ур(lхуваннлtлt розмiрч, особлttвосплей. Diяльносm,i
пl(t iHutttx clliHпrtcoBttx 11ослуZ, ltporlliltto рuз.lку Бпнку :J урохувапllял| особлtlвосmей
о с lot i б п t Ki в с ь Ko/ zlly lt tt, D о с Klt п 0у я Ktli' вхо d tt пtь Б а н к
r) iя л ь
t t

t

коrкного
рада Баrrка злiйснила rцорiчну оцirrку IrрофесiйноТ при,цатttос,гi
LIJteHa IIагляtдовоТ рали та щорiчrrу оцiнку колективноТ придатнос,гi Нагляловоi ради Баrrку,
Маr.ри1.1яl профiлrО lIаглядовОi радИ БанкУ :]аIIовIIена з урахуванням необхiдних
спецiальнИх зI]анЬ у сферах yItpaB:riHHя ризиками, контролIо за до,гриманн,{м порм
(компласнс), внутрiшнього аудиту, фiнансового облiку та звiтностi, iнформачiйних
технологiй i безпекИ, бiзнесУ Банку (видiв дiя.lrьностi), стратегiчrтого пJIануванI{я,
I-Iаt.:rяд(ова

управлiння Банком.

Матриця профiлю I-Iагляловоi ради Банку вклIоtIас ква"тIiфiкаuiйнi вимоги

I-Iацiонаrrыlого банку ло професiйilоТ придатностi та дi-ltовоi репутацii ЧЛеlrа НаГЛЯДОВОi
а також додатковi
ради БанКу, вимогИ IцодО незалежнОстi - длЯ незалежнИх директорiв,
ltри,геlэii' ,lкиМ ма€ вiдповiдаr,И LIлеtl IIаглядовОi ралИ БанкУ з урахуванням розмiру,
,га ilttпих
фiтtансових
особливос1ей дiяльнос,t,i Баttку, характеру i обсягiв банкiвсьltих
якоТ
складу
послуг, профi:lЮ ризикУ Баtлку, особ.lтивостей лiялыrостi багlкiвсt,тtоТ групи, до
вхоl(ить Банк.
,га
Наглядова рада мас доста1IJю кiлькiсть .tлеFIiв, яrсi володiю,гь знанFIями, I,Iавичками
овотх
лсlсвiдом у rзсiх сферах дiяльнос,гi Банrсу на piBtti, tлеобхizlному лля виконаtrня
обов'язкiв, а .гаI(о)I( iIаJIсжIIого та професiйного обг,овоlэlоваlltrя пи,гань" tцо.Цо ,Ii(их
ttриймаються рiшепня. Склад наглядовоi ради та кiлькiсть незаJrежних членiв I-Iаглядовоi
LIинного законодавства Украiни,
ради вiдпОвiдас вимОгам
поточrlий склад Наглядовот ради е збалансованим i представ;tений професiонаJIами,
Bci члеl1И I,]аглядовоТ ради мають багаторi.Irtий досвiд роботи на керiвних посадах. KpiM
Ili;lготсlвку з питань
.гого, .IJIсIlи IIаt.лядовоТ
ради N4aIo,TL достатнiй вiдtповiдriу lrроtРесiйну
та
дiяльI,1остi в банкiвськiй сферi, управлiння ризиками, (liHaHciB, розлрiбrrого
корпоративI]ого бiзнесу, безпеки, iнформачiйних технологiй, роботи з проблемними
активами, казна,lейства, корпоративного управлiння,

Члени НаглядовоТ ради володiють навиLIками для вiдстоювання СвОiХ ПОГЛЯДiВ i
впливу на проце0 колективного прийняття рiшень. Члени Наглядовот ради спiльно маю,гь

можливiсть ефсктивtIо здiйснювати контроль за дiяльнiстю Правлiння,
Голова та LIлени I-Iаглядовоi ради мають достатньо часу для виконаI{ня своТх функuiЙ
та обов'язlсiв.
Голова та LIлени НаглядовоТ ради лотримуються обов'язкiв дбайливого ставленlIя та
лояльностi шlодо Баlrку вiдповiдно до законодавства УкраТни, дотримуються обмежень)
визнаtIелIИх стаг,tеIО 26 ЗаконУ Украiни кПро запобiганt,tя коруrlцiТ> та статтею 65 Закону
Уrсраiни <ГIро Нацiональний банк Украiни>.
Беручi до уваги аналiз особових crlpaB .IлelliB I,Iаглядовоi ради, врахову}оLIи резуJtьтати
rrеревiрtсИ вiдповiднОс,гi ч.ltеt-liВ НагляtдовОТ ралИ установленим закоtIодавством Уrtраittи
квалiфirtаШiйниМ вимогаМ у членiв I[аг.lIядовоТ рали дос,га,гlIьо коJ]ективних (спi.lrьrlих)
зIIаIlь, [Iавичок, гrрофссiйr,rого та управлiнськоt,о лосвiду лля розумitrня Bcix аспектiв
прийняття
/tiяльностi Банку, алекватI{оТ оцiнки ризикiв, на якi Банк мотtе наражаl,ися,
за дiяльнiстю Баttку в цiлому з
рiшеtlь, забезпечення ефективного управлiння та контролtо
його структури та здiйснюваних
урахуванням розмiру Банку, його бiзнес-моделi, складностi
ним операцiй, а також профiлю ризику Банку.
наглядова рада Банку професiйно та колективно придатна,
7\iлова репуmацiя членi.в Наzляdовоi pпt)tt Бпнку

вiдповiдtlостi ло вимог пунктiв 359 та 360 глави 4З роздi:rу VI Полоlкення про
лiцензуваrtня банкiв, затвердженого Постановою Прав,тriнrrя IIацiонального баrrку УrtраТгrи
ьiл 22.12.2018 ]ф |49, Банк здiйснив перевiрку вiдповiдностi ,tленiв НаглядовоТ радИ
вимогам на пiдставi о,грип,rаноi
ус1ановлеНим :]aKoHo}(aBcTI]oM УкраТни квалiфirсацiйrtим
iнформачii iЗ анкеТ самооцiнtоваIlня керiвникiв, вис1,Iовкiв служб Банку, iH(lopruraшii,
(он"rlайноr.риманоi iз особових справ .utetliB I]аl,,ltядовоi ради, iз загалыtодостуIIIIих llжерел
pecypciB/PeccTpiB). Вiдповiдно до висновку квалi(liкаlliйноТ KoMiciI Банку вiл 17.|2,202| Bcl
LlJlеFIи НаглядовоТ рали вiдповiдаютL вимогам trlодо гrроdtесiйноТ придатностi, iIrформацiI

У

щодо наявностi у rIих ознак пебездоганноI дiловоi репутацii не виявлено.

Оцiнка кОмпеmенmносmi mа ес|лекmuвносmi Koxtcltozo |lлеlltl HпumDoBo[paDtt Бсtнку,
осiб
Bl{,,llo.1{llollu iнс|лор,мацilо tlpo liozo iiяльнiсmь як ttocadoBoi' особu itttuttx lopltDll,tttж
або iHtuy Diяльнiсmь - оllлачусану i безоплапtну.
MeTolo оцiнки KoMпeTeI-ITHocTi та ефективностi кожного члена Наглядовоi рали
здiйснено irrдивiдуальну оцiнку .tленiв Наглядовоi ради, за результатами якот:

З

Голова НаглядовОi рали, мас лilсвill робо,ги у банкiвськiй
сферi з 2О02 ро](у, ttеребувас гlа посалi Го:rови LIагля/tовоТ БанкУ рали З 2008 року. Мас
виIIlУ eKoHoMi.ttty осtзiту, о,гриN,IаJIа додаткову ocBiTy :]а IIапрямами корпоративrIе
гrро(lесiйна дiя.ltьнiсть на фондовому риtlку - лiяльrIiсть з торгiвлi цiнними
Соседка ОлеrIа Вiлiiвна

-

1,1rрав:Iiння,

lIаперами.

з урахуванняtм знань' навичок' професiйного та управлitlсьlсого l1освlду дJIя
з
забезпеченtlя е(lективного управлiння та koHTpoJIIo за дiяльнiстю Банку в цiлому

структури та здiйснюваних ним операцiй, а
урахуванНям розмiрУ Банку, його бiзнес-моделi,
також профiлто ризику Банку сприяс ефективному управJtiнню Банком при здiйсненнi
та
НаглядовОю радоЮ повнова)Itень за наступними напрямами дiяльностi Банку; роздрiбний
I(орпора.гивний бiзllес; iнформацiйнi технологiт; iнвестиt.tiйна дiяльнiсть.
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основгlе Micrte роботи - д]' кАКБ (КОIIКоРЩ>; дiя.lIьнiсть ятс посадовоТ особи в
iнших юрилиLIних особах або iнlша дiяльнiсть - оIIJIачуваIIа i безоплатна: директор
1овдристI]д З оБМЕ}КЕFIОIО ВIДI1ОВIДАЛЬНIСТЮ (СИFIКОМ), Голова [Iравлiння
БлдгодIЙноТ оргАI-{IзАцIт БлАгодIЙниЙ ФоНд "сЕрLIЯ трьох", член lТравJliння

БJIдго/IIЙноI оргдtIIзАцIi "БлАгоДlйуlиЙ ФонД "Бlр}кА БлАr,одIйнос,гI

"l1оБродlй", .1r.,, Ради АСОI]IАЦII кLIЕЗАЛЕЖFIА АСОЦIАЦIЯ БАНКIВ УКРАII-IИ),
ФоП Соссдка о.в. очолюс та органiзовус роботу НаглядовоТ ради Банку та l]ece
вiдповiдальнiсть за ii ефективну робо,гу; забезпе.lус чiткий розподiл обов'язкiв Mirk членами

обмiн irrфорпrацiсто Mixc ними; забезпе,lус, прийняття
якi FIаглядова рада
рiшень LIаглядовою раlIою Банку на пiдставi документiв та iнформацiт,
БанкУ отримуС завLIаснО llереД засiданняМ, абИ мати змоГу вивчитИ питаIIня (злiйснити
всебiчr,у Ьцir,ку наданоi iнформачii) та прийтlяти щодо нього виважеIlе рitпення; забезпечус"
tlрiоритетtliсть стратегiчних питаЕIь Банrtу в обговореннi гlа засiданttях FIаглядовоТ ради
Баrrку; заохоtIус та сприяс вiдttритому та критичному обговореllню питань на засiданняlх
IlаглядовОТ ради Баrrку, забезпечуе, щоб думка, яка розходиться з поглядами бiльшrостi,
була висЛовлена та обговОрена дО прийняттЯ оста*гочнОго рiшетtня; скликас засiданltя
llаt..lIядовоТ рzrди,га головус на lIих, l]изIlаrlас поря/{оl( /{егtгlий заrсiдань Ilаг;lядоtзоТ рали
Банку; спiвпрачlос з чJIеIIами I[равлiння БаItку, акrliоltерапли Банtсу; спi-пьно з itlrшип,Iи
LIJIенамИ Наг.llядовОi ралИ БагIкУ викоFIуе функrдiТ Нагля/lовоТ рали Банку; здiйснтос itltлi
IloBHoBa)ItcIilIrl LIJIeIIa НагляловоТ ради, вирiшуе питанI,Iя передбаченi Статутом Банку,
ГIо"rtохсенtляМ прО FIагляловУ радУ АТ "АкБ "коI]корд", виконуе, передба,lенi
,за дiя.ltьнiстю ГIравлiння Банку, а ,гако)It
закоIlолавством дiТ для здiйснеtlня I(онТролЮ
забезпс.lення захисту прав вIшадникiв, iгtших кредиторiв та акцiоttерiв Банку.
С компетентниМ членоМ Наглядовоi ради, мае належнi професiйний r,a ocBiTHi piBHi;
володiе цiнниМ досвiдом i знаннями та в цiлому вносить серйозний Bнecot( у виконаннrl
Наглядовою радоЮ своiх функцiй, мас та придiляе достатI]ьо часу лля викопаннrI обов'язкiв
у Наглядовiй ралi.
IJаглядовОТ ралИ БанкУ та ефективний

з

Соссдка Iолiя ВiлiТвна - член НаглядовоТ ради; мас досвiд роботи у баrlкiвськiй сферi
2О02 РокУ, перебуваС на посадi члена НаглядовОТ ради БанкУ з 2015 року, Мас вищу

eKoHoMi.lHy ocBiTy.

професiйного l,а управлittсысого досвiду для
,га
коI]тролю за l(iяльгtiстю Баrrrtу в tliлому з
е(lектиtзного управлirtня

З урахуваIIням знаIIь,

забе:lпе.tенt,tяt

I-IaBиtIoK,

r,a з/liйстttt-lваIIих IIим оIlерtlrtiй, а
урахуваIlIIям 1,1озмiру Баttку, його бi:зrtес-пцоле;ri. струItтурИ
Tai(o)I( про(liлrо ризику Банку сtIрияс сtРективttому управлiнt,tю Банком при зlliйсtIенlтяI
Наг;lядовою радоIо пoBIloBaжeIIb :]а rIаступними напрямами дiяльностi Баrtку: роздрiбний та
корпорагивниri бiзнес; iнвес,гицiйна дiяльгliсть; корпоративне управлiння,
основне мiсце роботи - дТ кдКБ (КоНКоРД>; дiяльнiсть як посадовоТ особи в
iнших юридични" о.обu" або iнпrа дiяльнiсть - оплаLIувана i безоплаТна: члеН ПеаВ{iЧ'::

БJIдгоЛIЙноТ оргднIздцIi,,БлАгодlйllиЙ Фонл "БIржА БJIАгодIиностI
,,доБродIЙ,,, президент громАдСькоi оргАнIзАLIII "АрТ квАртирА", керiвник
млINDЕRмдN OU. Спi,lrЬно з iншИми членаМи Наг;lядовоi радлt БаIrку викоI]ус tЬункцii

Наглядовоi ради Банку; здiйснюс iHtшi повноваження члена I,IаглядовоТ ради, вирiшус
IIитання передбаченi Статутом Банку, Полотсенням про l{аглядову раду дт "АкБ
,,коIIкорд"' виконуе' передба.Iенi законода]]ствоМ дiТ для злiйснсння контролЮ за
iнпtих
дiяльнiсткl lIравлiння Баtlку, а також забезпе.tеllня захисту прав вкладниlсiв,
ltреди,горiв,га акцiогlерiв Банку,
С комгlе.l.ентIIим LIJIеFIoM IIаглядовоi ради. мас IIале)кнi професiйt,tий та ocBiTHi piBНi;

во;tодiс цiнгlим лосвiдопц i знанltями та в цiлому вIlосить серйозний BIIecok у виконання
IIаглядовою pallolo своТх (lyгrKrliii, мас та гlридi;rяс достатlIьо часу дjIя виItонzllIIIя обов'язкiв
у Нагляловiй радi.
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Мirrяйло Валентин Францевич член Наглядовоi рали; мас лосвiд роботи у
банкiвсьttiй crPepi з l985 року (у 2009-2014 та201]-2018 роках Го;lова Гlравлiнгlя Банку),
11еребуваС на посалi члена НаглядовОТ радИ БанкУ з 2019 року.Мас вищу етtономiчну ocBiTy,

отримав долаткову ocBiTy за напрямами корпоративне управлiння, професiйна лiяльгIiсть На

фондовомУ ринкУ - lliяльнiс,гЬ з торгiвлi цiнними паперами, депозитарна дiя.ltьнiс,t,ь,
,га
tРiнанси' управлiння ризиками. З урахуванняМ знань' FIавиLIок, професiйного
,га
контролю за
управлitтського ztосвiду дJIя забезпе.lеtlня ефективttого утIравлiгlttя
lliяльttiстю Баlлку в цiлому з урахуванням розмiру Банку, його бiзitес-моделi, структури Ttl
здiйсrIIованих IIиМ операlliй, а також профiзrrо ризику Баrrку сприяс ефективному
управлiнl"ltо Банком прИ здiйсltення LIаглядоtзою радою повноважеFIь за I,iаступними
напрямами дiя-шьностi Банку: управлiння ризиками; безпека.

основне мiсце роботи АТ (АКБ (КОНКОРД). Спiльно з iншrими LIленамИ
iJаглядовоi ради Банку виконус функцii Наглядовоi ради Банку; здiйснюе iншi
повноваження LIлена НаглядовоТ ради, вирiшуе питанFIя передбаченi Статутом БагIку,
ПолохtенняМ прО НаглядовУ радУ АТ "АкБ "коLlкорд", виконус, передбаченi
законодавством дii для здiйснення контролю за дiяlльнiс,гю Правлiнl,tя Банку, а також
забезltе.tення :]ахисту прав вкJIадникiв, iнtпих rсредиторiв та акцiоt,tерiв Банку.
,га ocBiTHi piBHi;
С компетентI{иМ LIлеIIoM НаглядовОТ ради, мас належнi lIрофесiйний
володiе цiнгlиМ досвiдоМ i знаннями та в цiлому вносить серйозний внесок у викоFIання

FIаглядовою радою своiх функцiй, мас та придiляс достатньо llacy для виконання обов'язtсiв
у [IаглялОвiй ралi. ВходитЬ /]о складУ KoMiTeTiB НаглядовОТ ралИ БаItкУ з питань ауди,гу та
уllравлiнttяI ризиками.

Ддамський IlaB;to СамуТ.ltовиLI LIJIеII Ilаг;tядilвоI рали (не:залежtlий диреr<тор); Mtac
виt-tlу освi,гу, о1римав долаткову ocBiTy за наIIрямами: ltорllора,гиI]Ftе уrrравлiння, гlрофесiйrlа
дtiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами. З урахуванням
знаLIь, I]ztRич()tt, rlрофесiйrlого та управлiнського досвiду д"lrя забезпе,lеllня ефективI]ого
Баrrку, його
управлiння Ttl контролю за дiяльнiстю Банку в цiлому з урахуванням розмiру
профiлlо
а
також
ризику Банку
бiзнес-моДелi, струКтури та здiйснюваних ниМ операцiй,
сприя€ ефективtлому управЛiнню Банком при здiйснення FIаглядовою радою Ilовноважень
за нас.гуПI{имИ Ilапрямами дiяльностi Банку: управлiння ризиками, фiнанси, робота з
проблемниN{и аIстивами, казначейство, корпоративне управлiнtlя. Виконуе повнова}кеIIня
члена НаглядовоТ ради дТ кдItБ кКоНКоРДu з 12,04.2018 року на пiдставi цивiлыtоправовоI,о договорУ; дiяльнiсть як посаJ{овоi особи в irtшtих IоридиLIних особах або iHrшa
дiяльнiстЬ - оlrлачувана i безоПлатна: директоР тов "АлЪ,гЕрнАтИвА -II-IRЕСТ"; ФОП
Ддамський Гl.С. з itlшrип.tи !tленами IlаглядовоТ рали Банку виItонус фунrсцiТ НаглядовоТ ради
Баlrку; злiйснrое ittuti гtоlзt,tова)кеI,Itlя LIлена FIаглядовоi ради, вирilпус питаIIня передба,lенi
Ста,гутоп,t БаIrку, Полохсенням про Наглядову раду A,r "АкБ "коLIкорд", викоIlус,
гrередба.lенi законолавством дiТ для злiйснеttttя KoII,гpOJlIo за lliялыtiсr,rо Прав;riння Банку, а
.гако)l( забезпечення захисту прав вкладltиttiв, iнших кредlи,горiв т,а aKr(ioHepiB Банку.
С комгlе,t,ентниМ чле}IоМ IIагляловОТ ради, мас IIaJIcЖiri rrpo(leciйllий,Ta ocBiTHi piBrri;
во.ttодiС 1_1iнниМ ltосвiдоМ i зtланнями та в цiлому вI{осить серйозний BIIecoK у виконаI,Iня
I-1аглядовою радою cBoix фунrtцiй, мас та придiляе достатньо часу для виконання обов'язкiв
у Наглядовiй радi. Входить до складу koMiTeTiB Наглядовоi рали Банку з питаtIь аудиту
(Голова rcoMiTeTy) та управлiння ризиками.

ольга Володимирiвна - LIлен НаглядовоТ ради (незалежний директор);
обрана членоМ НаглядовОТ ралИ АТ кАКБ (КоНкоР Щ> з 27.04.2021 року на пiдставi
цивiльно-ПравовогО догоl]ору, вступила на посадУ 09.08.2021 пiсля погодження
f1о"п>ttсгtко

LIацiоrrальниIu банком УкраТни.
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Mzrc досtзi/1 роботи у банкiвськiй сферi з 2000 року (У 201]-2020 роках I'o.1toBa
I1равлiння ПрДт кБанк Фамiльний>). Мас виLцу ocBiTy за спецiальнiстю облiк та аудит,
,lислi
отримала додатI(ову ocBiTy за напрямами корпоративне управлiння МБд (в тому
<Банк Фамiльний) та ПС KFlashPay>, що
фiнанси), фiнанси. Мас досвiд керiв}Iицтва ПрДт
спецiалiзУютьсЯ на регуляРFIих платеЖах та фунКцiях бiл-iНтегратора, З урахуваllНЯМ ЗНаНЬ,
I]авичок, професiйного та управлiнського досвiду для забезпечення ефекr,ивFIого управлiнняt
та кон.гролю за дiяльнiстю Банrсу в цiлому з урахуванням розмiру Банку, його бiзнес_моделi,
с1руктурИ та здiйснIованиХ ниМ операцiй, а також профiлю ризику Баlrку сприяс
за
ефеtстивному управлiнt1ю Банком при здiйсI:IенFIя Наглядовою радою повноважень
наступними напрямап,ти лiяльностi Банку : фiнаtrси, транзакцiйний бiз tlec,
З iнrпими членами НаглядовоТ рали Банку виконус функuiТ НаглядовоТ рали Банку;
злiйсгttос iHrrri повнова}кення un.*ru НаглядовоТ рали, вирiшrус питання llередбачеtIi
виконус,
С,гатутомт Банку, Полоrкенгtям про Наглядову ралу д,Г "дкБ "конкорд",
а
п.р"лбuч.,li заttонодавс1вом дii для здiйсненrIя контролю за дiяlльlliстrо Правлiння Банку,
IiaHKy,
такоll( забезпечення захисту llpaB вкJlадникiв, iнtпих lсlэелиторiв та акцiонерiв
га
ocBi,t,tli lэiвтri;
С компеr.еI{ТI.Iип,I LIлеIIоМ IfаглядовОТ рали, мас налеЖнi професiйгlий
,га в цi.ltому вIIосить серйозний BItecoK у викоIrаtIrIя
во:tодiС цittниМ досвiдоМ i знаннями
обов'язкiв
1-Iагляловою радою своiх фуrrкчiй, мас та придiляс лостатFIьо часу для виItонаIIня
у Наглядовiй ралi.
КапустiН IBaH ВадИмовиЧ - чJIен НаглядовоТ ради (незалеiкний директор); займас
LIлена НаглядовоТ рали (тlезалетtного
KepiBrri посади з 2015 року, перебувас на посадi
дирек,гора) Багlку з 20t9 року.
Мае випlУ еltономiчну ocBiTy та за спецiа_ltьнiстю iHtPopMarriйHi управляIо,ti системи
та техноJIогii. з урахуванI{ям знаItь, навиLIок, професiйrrого та УПРавЛiНСЬКОГО ДОСВiДУ ДtЛЯ
в цiлому з
забезпе.lення .фraпr"urrо.о управлiння та контролю за дiяльгtiстю Банку
операцiй, а
1,Iим
структури та здiйснtоваIIих
урахуваIrНям розмiру Баlлку, i;oi,o бiзнес-моделi,
..unon rlрофi.irrо ризику Баllку сприяс ефекr,ивIто]\,{у yl]pal]JlittHro Банком при здiйсrrеннi
IIагляl(овОю радоrО IIовнова)(ень за наступниI\4 наlIрямом lliяlльt-lост,i Банку: управltiгtlтя
1)изиt(ами.

I3иtсонус повI,IоваженIIя Llлена НагляловоТ рали A'I- кАItБ KI{OIlKOPl{> з 25,01,2019
як посадовоi особи в iнших
року на rliдсгавi цивiльно-t]равового договору; лiя:rьнiсть
Ьрrд"".rrх особах або iнша дiялылiстr, - oпJlaLIyBaHa i безоплаIна: фiнансовий директор
тов вкФ <Велта>, лиректоР ТоВ (КоГортА ГРУП). З itтшими членами _[,Iаглядовоi ради
Банку; здiйснюе iншi повнова}кеFIня члена
Наглядовоi

Банку виконус функцiт
рали
передбаченi Статутом Банку, ГIололtенням Itpo
питання
вирiшуе
наглядовоi рали,
;дкЬ "конкоРЩ", виконус, передбаченi законолавством дiТ лля
I-1аг;Iядову раду ДТ
прав

захисту
здiйстtенtля контролю за дiяльнiстю Правлiння Банку, а також забезпе,lенFIя
вклалникiв, iнших креди,горiв та акцiонерiв Банку,
С компете}I.гниМ LIленоМ Наг;rяловtlТ рали, мас HaJleжrri llро(lесiйrrий та ocBiTrri piBHi;
виконаI]ня
володiс цiнним досвiдсlм i знанl{ями та в цiлому вносить серйозний внесок у
Llacy для виконаI,Iня обов'язttiв
Наглядовою радоЮ своiх функцiй, N,IaC та гIридiляс достатньо
,га
Бalltty :] питаIIь аулиту
у l-IагrrядОвiй радi, ВходитЬ до скJIадУ ttoMiTeTiB I-IаглядовОТ ралИ
управ:titl t яl ризиками (I'orloBa KoMiTeTy).
I

пtп еrРекmuвноспti ctlKoHaHltrt сllункцiЙ i, t,toBttoBtt,Jtcettb
п,еllелiк пtсt
K()JKH,Z, :з Ko"цitl1eПliB НпutяDовоi' роdч Бсtнку, зокре.м.а iнфlормацitо про

Оlqiнкп

кол4пепхенпtносmi.

комimеmiв, IxHi t|лункцiональtti повнов0)!сенtlя, KiltbKicпtb tl1loBedeHt,tx
засir)ань mа опLlс основнu)с t7umо.нь, якllмll зайлtплuся комiплепlu
11,I)COH{lЛl,ttttй сt<лсtd

11аглядовОю радоЮ БанкУ створенО KoMiTeT з ltитаttЬ аудитУ НаглядовоТ рали Банку та
KoMiTeT з управ;liння ризиками НаглядовоТ ради Банку.

IlитаIIь ау/{иту IlаглядовоТ ради здiйснював cBolo дiя.ltьнiсть rra ltiдставi
Полоrкеr,lня IIро Комi,гет з пи1ань аудит)/ I-Iагляllовоi ради Баltку, Статуту БаtIку, I Iринuипiв
(Колексу) корпоратИвногО управлirrlIя Баltку, ПололtенНя ПрО LIаглялову ралу Баrlку.
koMiTeT з питаFIь аудиту Наглядовоi ради дiяв з метою пiдвиrцення ефективностi
звiтностi та
роботи Наглядовоi ради Банку з питань нагляду за питаннями фiнансовоi
внутрiшньогО контролю, пiдвищення ефективностi дiяльностi служби
Комiте.г

"r.r.r"
внутрiшнЬого

з

аудитУ Баrлку та зв'язками iз зовнiпIнiN,Iи аудиторами.

11ерсональний склад KoMiTeTy з питань аудиту на початку звiтнот,о перiолу:
- Семенова Олена Олександрiвна (Голова KoMiTeTy);
- Адамський Павло Самуiлович (член KoMiTeTy);
-

Мiняйло Валентин Францевич (член KoMiTeTy),

IIерсональний склад Itомir,е,гу з пи,гань аудиту з 28.04.2021 (рirпеrlняпц Ilаг;tядовоi ради з
28.04.202l обраrrо новий скJIад KoMiTeTy):
- Адамський Павло СамуТ:rович (Голова KoMiTeT,y);
- Капусr,iтr IBaH Вадимович (член KoMiTeTy);
- Мiняйло Валентин Францевич (член KoMiTeTy).
Протягомт 2021 року KoMiTeToM з питань аудиту проведено 16 засiдаrrь,
,Iлеttiв. Зафiксована
ЗасiданнЯ Комiте,гУ проводились регулярно та за участi ycix йогсl
наступЕIа присутнiсть членiв KoMiTeTy у засiданнях KoMiTeTy:
- Семенова олена Олександрiвна (Голова KoMiTeTy в перiод з 01.01.2021 по
27.о4.2о21) присутня на б iз б засiдань, tIроведених у перiод tIовlIоважень;
- Ддамський Павло СамуТлович (член KoMiTeTy в перiо;t з 01.01.202l по 27.04,2021
Голова KoMiTeTy з28.О4.2021) присутгliй rrа 16 iз 16 засiдагlь;
- Мir1яйло Валентин Францевич (член KoMiTeTy) присутнiй на 1 б iЗ 16 ЗаСiДаНЬ;
_ капустiн IBa Вадимович (член KoMiTeTy з 28.О4.2О21) присутнiй на 10 iЗ 10 ЗаСiДаНЬ В
перiод його повнова}кснь.
KoMiTeT :з управлiнIIя ри:]иками Нагля/iовоТ рали Баtlку з/tiйсrIював ct]olo /{iяльнiс,t,ь tla
Iliдстаtзi ПололсеtrНя прО Комi,геТ з уrrравлiНня ризиками LIагляЛовоI ради Бatrtcy, Статут,у
Банку, Принципiв (Колеrссу) корпоративLIого управлiнrrя Банку, Полохсення про Наглядову
раду Банку.
KoMi,reT з управлiНня ризикаМи дiяв з метою ефективtлого управrriння ризиками Банку.
Персональний склад KoMiTeTy з управлiння ризиками:
- Капустiн IBaH Вадимович (Голова KoMiTeTy);
- Адамський IТавло Самуiлович (член KoMiTeTy);
- Мiняй:rо Валентин Францеви,l (член KoMiTeTy).
Комiтети регулярного звiтують перед НаглядовоIо ра/Iою про cвolo лiяльгtiсть, Bci
ttомiтети cTBopeHi у вiлповiднсlстi до вимог чинного законолавстIза Украiни щодо кiлькостi
.tленiв. Тх не:залежностi, а .гакож в частинi гIовноважеIIь Ilих колегiальних оргаtriв. Комi,гети
Баrrrtу виклюLIно Ti питання, якi
ради вивrIаю.гь i FIадаIотЬ на розгJIяД Наг;rядовiй радi
входять до iх повноважень.
IIротягомr 2021 року KoMiTeToM з управлiння ризиками провеl(ено 9 засiдагtь.
в

ЗасiданнЯ ItoMiTeTy проводились регуJIярrIо та за участi ycix його членiв. Зафiксоваrlа
наступна присутнiсть членiв KoMiTeTy у засiданнях KoMiTeTy:
- Капустiн IBaH Вадимович (Голова KoMiTeTy) присутнiй на 9 iз 9 засiдань;
- Ддамський Павло СамуТлович (член KoMiTeTy) присутнiй на 9 iз 9 засiдань;
- Мirrяйло Валентиtл Францевич (член ItoMiTeTy) прису'гrIiЙ rrа 9 iз 9 ЗаСiДаНЬ.

Bci засiдання

KoMiTeTiB були lrравомочними, сlскiльки
половини його складу.
Засiдання ItoMiTeTiB проводились в Mipy необхiдностi,

в них

брала участь бiльшtе

Гlротягоrи звi,гtlоt,о перiолу вiлсутнi:
- рilпення, вiл прийнятI]я яких ч.пен ItoMiTeTy вiдмовивQя, оскi.llьtси коlt(lлiкт it,t,герссiв
Банку;
I.Ie давав змоги IIoBHoIo мiрою викоIIати своТ обов'язки в iHтepecax
- повiдом.ltенi членом KoMiTeTy випадки про наявний у llього або потенцiйний
конфлiкт iн,гересiв;
- пiдтверлrкенi факти неприйнятноi поведiнки LIлена KoMiTeTy (уключаючи Ti, що
повiдомленi конфiденцiйним шляхом) та вrкитi за результатами розслiдування заходи.
Llacy лля
Члегtи KoMiTeTiB колективно мають вiдповiдrri знання i досвiд, дос,гатньо
якiсногО виконаннЯ своiХ фуrrкцiй з урахуванням особливостей дiяльностi Банку, вiлсу,гнi
за[школити належному викоFIаннIо
реальний або потеtlцiйний конфлiкт iHTepeciB, що може
ними обов'язкiв. Головою кожного KoMiTeTy е незаJIежний член Наглядовоi ради, який
здiйснюС ефективне tсерiвництво дiяльнiстю вiдповiдгtого KoMiTeTy.
Yci рiшсttня, прийняr,гi комiтетами FIагэtядс,lвоТ ра2lи, належним LIиIIом

,uonn*oo'o,u.l]i

KoMiTeTiB IlаглядовоТ рали с достатFIьою та задовiлыlою, еtРективнiсть
лiяtлыtостii KoMi,r,eTiB оцiнtостьСя на досить високому piBHi,
EфleKпtltBtticпtb м.епt,оr)iв i ltроцеDур робопtu Нсtzля,Dовоi' раdu Бсtнку, KoMimemiB
НаzляDовоi' podu Банку, уl<JлIоцаю|lч взае,ллоdiю з Правлiнням Бсtнку mа пiDрозDiлалtu
,tпc засiDсtнttя
конmролlо; якiсmь взсtсltлоDii' llliж ,lленп,uu Наzляdовоt раdu Банку пid
НоzляOовоi padtt Бапку, tцо пiDmверr)нсуеmься з,цiспtом пропlоколу засiDання Ноzляlовоi'
padu Банку, i якiспль вuконOttня ltрuйняпtuх НаzляDовою pпDottl Баttку 1littt.eHb, Bll3lltl,t,eH.lx
у проmоколпх зосiDань НсtzляDовоi рпDu Баttку
органiзаrliйното формоло роботи Наглядовот ради Банку е засiдання. Наглядова pa/Ia
,rпuпу.Ъuою дiяльнiсть та затверд)iус план роботи (графiк засiдань). Члени Наглядовоi рали
прийня,гтя
завLIасI{О оl,римуtOТь плzr,гсрiа;tи, яttti мiстя,l,Ь вичсрпtIУ iнформаrдirо, гtсобхiлIIу /Iля
часу
Ki.ltbKicTb
ллrl ре,l,еJlьного
рirшень. l|ля проведення засiдань видiзtясться дос,гатIlя
llаг.llядовоi
засiданняlх
IIa
рали
поря/Iку.rIенl{ого.
ycix
питань
ро.rr,"ду r.a обговорсFIня
,га
iдей
IIових
висJIовJIеIIнЯ
.uбa:,п".,уaться вiльний та вiдкритий обмiн Думок, :]аохоtlусl,Ься
пропозиiliЙ. НагlrялоВа рада отримуС звiт rцодО виконаItня рiшtень Ilагляtдовоi ради.
Нагляllова рада вирiшу6_ питання щодо признаLIення Голови та членiв Правлiння,
ltерiвниtсiв пiдроздiлу коIлтроJIю,.встановлюе розIчriр Тх винагороди, затверджус BHyTplIпHl
Банку
положеннЯ, що регламентуютЬ дtяrIьнiстЬ структурНих пiдрозДiлiв, НаглЯдова рада
Банку.
здiйснюс постiйний контроль за дiяльнiстю Правлiння
Правлiння БанкУ звiтус на р".уп"рrчiй ocHoBi cTocoB}Io фiнансових та бiзнес
показникiв на звiтну да,гу,
результатiв дiялы.tостi Банку, виконанFIя бюдrкетних
звil,
iЛопuuр.1опьно Наглядовiй ралi rIадаеться коIIсолiдований :]BiT з управлiння ризиками,
9

rriлрозлiлу контролю за дотрип,Iанням tlорм (компласItс), звiт про операrtiТ :] tlов'язаниМИ
особами, ill(lopMyBaHHrI про виявленi в лiя;lыrостi }iагrку поруIIIенIIя :]аконоllавс,гва УкраТllи,
вимог BHyTpirrrHix документiв Банку та про погiрtLlенllя (iiнансового cTal{y Банку або
загрозу такого rrсlгiршення, про Hecвocrlacнe або неналежне виконання пов'яЗаниМИ З
Банком особами зобов'язань перед Банком, про piBeHb ризикiв, що виникають у резу.ltьтатi
лiяльностi Банrсу. За результатами розглялу звiтiв Нагляtдова рада надас рекомендацii
Правлiнtttо.
I-{аглядова рада i ГIравлiння мають рiзнi функцiТ та офери вiдповiда.lrьIlосr'i, I]ОнИ
ефективнО спiвпрацIоIоть на користь Ба1-1ку i не втручаIоться у виконання функцiй та сфери
вiдповiдальtлостi один одного.

наглядова рада розглядас звiти про дiялыriсть /{епартаменту внутрiшrнього аудиту,
придiляс особливу у]]агу рекоменлацiям внутрiпrнього та зовнiшнього аУДИТУ,
I-1аглядова рада маС свосLIасI{Ий достуП дtо BcicT iнформачiТ, яIса с суттсl]оIо дJlя
прийняття вива}кених рiшень I-Iаглядовоtо радоIо, забезпечус Bi.llbHy комунiкацiто з
керiвtlиками Банку та пiд,гримус продуктивнi вiдносини iз LIJIенами Правлiння i
керilзникапли пiдроздiлiв ttоll1ролю та iнших пiдроздiлiв Балlку. I-Iаглядова рада до/tатково до
плаIIових засiдань IIаглядовоТ рали, з MeToIo пiдготовки питань до засiлань FIагrrядовоI
,га пJIанус
ради, здiйсtttос постiйний KoHTpoJlb та монiторигtг за /(iяльtriстто Банку, обговорюс
стра.гегiчНi бiзrrес-irriцiативИ або проеltТи тощо, LIJIенИ I-Iагляl/{овоi рали IIрово/lять зустрi,ri з
LIJIенами 11равлiння, lсерiвниками пiдрозлiлiв контролIо Банttу, у тому ,lисlti засобами
вiлеокоrlференцiт, r,еле(lонних нарад, листування; пiд час робочих зус,грiчей з Гоlrово}о та
tIJIеIIамИ Правлiнttяt обговорюються стратегi.Iнi питання, планува]{ня, очiкування,
iнiцiативи.
Хiд засiдань та гrрийнятi на них рiшенttя зафiксованi у протоколах Наг.llядовоi ради
Банку. У Bcix засiданнях НаглядовоТ рали приймала yLIacTb бiльшiсть tT члеtliв, тому
вiдttовiдно до Статуту Банку, Bci засiдання та прийня,гi на tтих рiпtення були гIравомоLtIlими.
Рiшеllня з ycix питань приймались бiльшiстю вiд загальноi кi"lIькос,гi ,tлetIiB Наглядовоi ради
шляхом вiдкритого голосуваIIня.
кон alll tя. Нсtzля DoBoKl 1лсtdою Бott ку поспlпвJl ен uх цiле й.
у 2о21 рочi серед осIIовIIих завдаl{ь та цiлей I-Iагля/(овоТ рали бу:Iи:
- захиот прав та iHTepeciB вк.ltалниtсilз, iнtпих крелиторiв та акцiонерiв Багrку;

О цiн

ка

в u

- коIlтроль за реалiзацiсtо с,гратегiТ Батlку;
- кон.гроль за досяl,ненням заплановаI]их фiнансових пока:]IIикiв

lliялыlостi Банку;

- забе:зпе.lе[II{я належного рiвгIя корпоративLIого управлirrня в Баttку;
- виконанIlяl НагляловоIо радою своiх функцiй т,а обов'язкiв належниN{ LIиrIом.

якi

приймrала НагrIядова рада, базувалася
регулярного аItалiзу дiяльtlостi Банку.

рiшеtлня.

на результатах уважного та

За резуль,I,атами попередньоТ оцiнки ефективнос,гi робо,ги Наr-llядовоi ради
2020 piK (злiйсненоТу 202l роцi), коригуl}альlli заходи IIе встаIIовJIIоваJIись.

з:l

За резу.rrr,т.атамИ 2021 року Наr-;lядовою радою IIоставлеIri цi.lIi дtlсягнутi. Робоr,у
НагляловоТ ради у 2021. роцi визнано задовiльноIо.

За рOзуJIьтатами оttiнки ефективностi роботи НаглядовоТ рали за 2021 piK

Ilаг.llядоtза рirда розроби.ilа насryпllий Il;raH :raxolliB:
,га
ро:]витI(у
l. З ог:lядУ IIа oclIoBtti страт,егi.rt,ti lii.lri IцолО lli/lrки,галiтаuriзаrtiТ
iнформаuiйrrих
в
облас,гi
LlаглялоtзсlТ
комIIете1,lцiТ
рали
банкiвських IIродукl,iв покращити
технолоl,iйliнформацiйrrоТ безпеки.
2. Нагляловiй радi у 2022 роцi приДiлити достатню увагу контролю за виконаFIllям
l0

позаплановот
рекомелIдаIIiй, наданих Нацiональним банком Укратни за результатами
01.06,2019
З
ДО
iнсllекцiйноi перевiрки Бантсу з окремих питань за перiод дiяльностi

29.10.2021.

3. Вжити додатковi заходи щодо зменшення кiлькостi засiдань НаглядовоТ ради з
гIитанЬ Iцодо змiни умов крелитних операчiй по контрагентам, заг€L'тьна сума заборгованостi
,га lIравлiпня Банr<у.
яких переВиlllуС лiмiТ повноважень КредиТного ttомiТету

Голова Зборiв

о.М. Антоненко

Секретар Зборiв

Л.Я. Хоторнiчан

r,:,;yiii

Голова Правлiння
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