
Затверджено рішенням 

 Наглядової ради 

 ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» 

 від 17.04.2019 року (Протокол 56/15) 

 

Звіт про корпоративне управління 

ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» 

за 2018 рік 

 
Цей Звіт про корпоративне управління створений на підставі п.6 Розділу VII додатка 38 

«Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 

НКЦПФР від 03.12.2013 року №2826 (зі змінами) в якості частини Річної інформації емітента 

цінних паперів, яким саме є ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (надалі за текстом -Банк), 

що формуються Банком на виконання вимог ст.40 та 41 Закону України «Про цінні папери та 

фондовий ринок» №3480-IV  від 23.03.2006 року (зі змінами). 

 

Метою дiяльностi ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" є задоволення суспiльних 

потреб у банкiвських та iнших фiнансових послугах, забезпечення економiчного зростання 

Банку та отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв. 

 

Банк має розроблений та затверджений загальними зборами акцiонерiв Кодекс 

корпоративного управлiння  ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (протокол вiд 

22.04.2018 №16). Вказаний кодекс розмiщено на сайтi Банку за посиланням 

https://www.bisbank.com.ua/images/general/Kodeks%20korporatyvnoho%20upravlinny.pdf. 

Вимоги Кодексу корпоративного управлiння ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" протягом 2018 року дотримано. 

 

 

Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) 
 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 22.04.2018 

Кворум зборів 72,7476 

Опис Особи, що iнiцiювали пропозицiї до перелiку питань порядку денного 

загальних зборiв Голова Спостережної Ради ПАТ "Банк iнвестицiй та 

заощаджень" Зiнченка В.I. та член Спостережної Ради Гончаренко I.В.  

 

Порядок денний. 

1. Обрання лiчильної комiсiї. 

2. Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Банк 

iнвестицiй та заощаджень".  

3. Розгляд звiту Спостережної ради ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень".  

4. Розгляд звiту Правлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". 

5. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту про перевiрку рiчної фiнансової 

звiтностi ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" та затвердження заходiв за 

результатами його розгляду. 

6. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Спостережної ради та 



звiту Правлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень". 

7. Затвердження рiчного звiту  ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" за 

2017 рiк. 

8. Затвердження розподiлу прибутку i збиткiв ПАТ "Банк iнвестицiй та 

заощаджень". 

9. Затвердження змiн до Статуту ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень> . 

10. Затвердження нових редакцiй <Положення про загальнi збори 

акцiонерiв ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>>, <Положення про 

Правлiння ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>>, <Положення про 

Наглядову раду ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>>, Кодексу 

корпоративного управлiння ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>. 

11. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Спостережної 

ради у зв'язку з їх переобранням. 

12. Обрання членiв Наглядової ради ПАТ <Банк iнвестицiй та 

заощаджень>, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових 

договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв 

(контрактiв) з членами Наглядової ради. 

 

По першому питанню порядку денного вирiшили: 

Обрати лiчильну комiсiю у складi  

- Заступника начальника юридичного управлiння ПАТ <Банк iнвестицiй та 

заощаджень> Сабадашової Свiтлани Сергiївни, 

-    Начальника юридичного управлiння ПАТ <Банк iнвестицiй та 

заощаджень> Войтовича Сергiя Олександровича. 

 

По другому питанню порядку денного вирiшили: 

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв: 

- для доповiдi по третьому - п'ятому питаннях порядку денного - до 

15 хвилин;  

- для доповiдi по iншим питанням - до 5 хвилин; 

- всi питання до доповiдачiв надаються в письмовiй формi iз 

зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера та кiлькостi належних 

йому акцiй. 

Прийняття рiшення з питання оголошення перерви у ходi загальних зборiв 

акцiонерiв та змiни черговостi розгляду питань порядку денного 

вiдбувається загальними зборами акцiонерiв у вiдповiдностi до вимог 

чинного законодавства, шляхом пiдняття мандатiв. 

 

По третьому питанню порядку денного вирiшили : 

Затвердити Звiт Спостережної ради ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень> 

за 2017 рiк. 

 

По четвертому питанню порядку денного вирiшили: 

Затвердити Звiт Правлiння ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень> за 2017 

рiк. 

 

По п'ятому питанню порядку денного вирiшили: 

Затвердити аудиторський звiт та висновок незалежної аудиторської 



перевiрки аудиторською фiрмою ТОВ "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит - 

фiнанси", за результатами дiяльностi Товариства за 2017 рiк. 

Рекомендувати Правлiнню Товариства у своїй дiяльностi i надалi 

неухильно притримуватись вимог чинного законодавства. 

 

По шостому питанню порядку денного вирiшили: 

Визнати дiяльнiсть Спостережної ради у 2017 роцi задовiльною та такою, 

що сприяла пiдвищенню фiнансової стiйкостi та незалежностi Товариства, 

посиленню контролю за його дiяльнiстю. 

Визнати роботу Правлiння у 2017 роцi задовiльною та такою, що сприяла 

виконанню планових показникiв дiяльностi Товариства. 

 

По сьомому питанню порядку денного вирiшили: 

Затвердити рiчний звiт ПАТ "Банк iнвестицiй та заощаджень> за 2017 рiк. 

 

По восьмому питанню порядку денного вирiшили: 

Затвердити розподiлення прибутку Товариства, отриманого у 2017 роцi, в 

сумi                 9 333 362,42  гривень, наступним чином: 

- згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" та Закону України 

"Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 5% прибутку, тобто 466 668,12  

гривень, перерахувати до резервного фонду Товариства; 

- решту 95% прибутку в сумi 8 866 694,30   гривень направити на виплату 

дивiдендiв акцiонерам власникам простих iменних акцiй Товариства. 

Здiйснити виплату дивiдендiв через депозитарну систему України у строк, 

що не перевищує шiсть мiсяцiв з дати прийняття цього рiшення. 

Провести засiдання новообраної Наглядової ради Товариства для 

визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання 

дивiдендiв, порядку та строку  виплати дивiдендiв. 

 

По дев'ятому питанню порядку денного вирiшили: 

Внести змiни до Статуту ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>, виклавши 

його в запропонованiй новiй редакцiї. 

Доручити Головi Правлiння ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень> 

пiдписати нову редакцiю Статуту ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень> 

та здiйснити всi необхiднi дiї для державної реєстрацiї нової редакцiї 

Статуту ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень> з правом передоручення. 

 

По десятому питанню порядку денного вирiшили: 

Затвердити новi редакцiї <Положення про загальнi збори акцiонерiв ПАТ 

<Банк iнвестицiй та заощаджень>>, <Положення про Правлiння ПАТ 

<Банк iнвестицiй та заощаджень>>, <Положення про Наглядову раду ПАТ 

<Банк iнвестицiй та заощаджень>>, Кодексу корпоративного управлiння 

ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень> та ввести їх в дiю з моменту 

державної реєстрацiї Статуту ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>. 

 

По одиннадцятому питанню порядку денного вирiшили:        

Припинити повноваження всiх членiв Спостережної ради Товариства з 

01.05.2018 року з метою їх наступного переобранням. 

 



По дванадцятому питанню порядку денного вирiшили: 

Обрати Наглядову раду Товариства у кiлькостi 6 осiб у складi: 

1. Голова Наглядової ради - Зiнченко Вiктор Iгорович, як незалежний член, 

2. Гончаренко Iгор Володимирович, як незалежний член, 

3. Потапенко Ольга Григорiвна, як незалежний член, 

4. Грицюк Андрiй Iванович, як незалежний член, 

5. Гришко Олена Анатолiївна, як представник акцiонера ПАТ <Банк 

iнвестицiй та заощаджень> Iвахiва С. П. 

6. Попов Олексiй Михайлович, як представник акцiонера ПАТ <Банк 

iнвестицiй та заощаджень> ТОВ <Компанiя <Єврорезерв>. 

Новообранiй Наглядовiй радi приступити до виконання своїх обов'язкiв з 1 

травня 2018 року. 

Наглядова рада вважається обраною на строк не бiльше нiж три роки. 

Укласти з новообраними Членами Наглядової ради Товариства цивiльно-

правовi та  трудовi договори (контракти) на умовах згiдно внутрiшнiх 

нормативних документiв Товариства щодо функцiонування Наглядової 

ради. 

Затвердити кошторис витрат на оплату працi Членiв Наглядової ради. 

Обрати Голову Правлiння Товариства особою, яка уповноважується на 

пiдписання договорiв /контрактiв iз членами Наглядової ради ПАТ <Банк 

iнвестицiй та заощаджень>. 

 

 

         

 

 

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(зазначити) 

- 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників 

для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 

відсотками акцій 
X  

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу? 

 Так Ні 



Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук X  

Інше 

(зазначити) 

- 

 

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 

Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту X  

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
X  

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(зазначити) 

- 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування 

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги 

сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків 

простих акцій товариства  

- 

Інше (зазначити) - 

 

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: - 

 

У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається 

причина їх непроведення: - 

 

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента 
 

Склад наглядової ради? 



 
Кількість 

осіб 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 2 

членів наглядової ради - незалежних директорів 4 

 

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)? 

 Так Ні 

З питань аудиту X  

З питань призначень  X 

З винагород  X 

Інше (зазначити) 

Рiшенням засiдання Наглядової ради вiд 26.12.2018 року 

Управлiнню методологiї, ревiзiй та контролю спiльно з 

вiдповiдальними структурними пiдроздiлами Банку надано 

завдання до 01.02.2019 року розробити  та подати на 

затвердження Наглядовiй радi Положення <Про Комiтет з 

управлiння ризиками Наглядової ради ПАТ <Банк iнвестицiй та 

заощаджень> та Положення Про Комiтет з питань аудиту 

Наглядової ради ПАТ <Банк iнвестицiй та заощаджень>  

Управлiнню по роботi з персоналом надано завдання до 

28.02.2019 р. подати Наглядовiй радi Товариства  оновлену 

органiзацiйну структуру банку, приведену у вiдповiднiсть до 

прийнятих рiшень, з визначенням дати її вступу в 

силу.Новостворенi комiтети Наглядової ради розпочнуть свою 

дiяльнiсть пiсля виконання вищевикладених рiшень Наглядової 

ради. 

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
Основними функцiями зазначених комiтетiв Наглядової ради є: 

Комiтет з управлiння ризиками: 

  забезпечує розробку/затвердження/перегляд/ внутрiшньобанкiвських документiв щодо 

системи управлiння ризиками та контроль за їх впровадженням; 

  контролює стан виконання заходiв щодо оперативного усунення недолiкiв у 

функцiонуваннi системи управлiння ризиками, виконання рекомендацiй i зауважень 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, зовнiшнiх аудиторiв, НБУ та iнших контролюючих органiв;  

  здiйснює контроль за тим, щоб цiноутворення/установлення тарифiв на банкiвськi 

продукти враховувало бiзнес-модель Банку та стратегiю управлiння ризиками; 

  готує та не рiдше одного разу на квартал надає звiти про виконання покладених на 

нього функцiй в частинi функцiонування системи управлiння ризиками Наглядовiй Радi 

Банку;  

  приймає попереднi рiшення у межах своїх повноважень щодо здiйснення банкiвських 

активних операцiй з фiзичними особами, юридичними особами, банкiвськими установами, 

здiйснення активних операцiй Банком, якi перевищують розмiр повноважень (прав, лiмiтiв) 

Правлiння, Кредитного комiтету, Малого кредитного комiтету, Роздрiбного кредитного 

комiтету та уповноважених осiб; 

  забезпечує виконання iнших функцiй та повноважень з питань управлiння ризиками, 

визначених Наглядовою Радою Банку.  

Комiтет з питань аудиту здiйснює: 



  пiдготовку матерiалiв до засiдань Ради та надання звiтiв Радi з питань, вiднесених до 

сфери його вiдповiдальностi;  

  монiторинг процесу складання фiнансової звiтностi, отриманого фiнансового 

результату дiяльностi Банку, впровадження Банком облiкових полiтик, дiючих суттєвих 

якiсних практик з бухгалтерського облiку, включаючи розрахунки та розкриття фiнансової 

звiтностi;  

  монiторинг цiлiсностi фiнансової звiтностi Банку та будь-яких офiцiйних заяв, якi 

стосуються фiнансових результатiв Банку;  

  вжиття визначених Радою заходiв щодо впровадження та забезпечення керiвниками 

Банку та керiвниками структурних пiдроздiлiв Банку контролю функцiонування ефективної 

системи внутрiшнього контролю;  

   погодження та надання Радi на затвердження положення про пiдроздiл внутрiшнього 

аудиту Банку, посадових iнструкцiй працiвникiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку, 

iнших внутрiшнiх нормативних документiв, що регламентують дiяльнiсть пiдроздiлу 

внутрiшнього аудиту; 

  погодження та надання рекомендацiй Радi щодо рiчного плану роботи та бюджету 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в Банку;  

  контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку в частинi своєчасного забезпечення 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту в Банку достатнiми ресурсами для виконання рiчного плану 

аудиторських перевiрок; 

  монiторинг ефективностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту Банку, розгляд та надання 

на затвердження Радi звiту про оцiнку дiяльностi пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, розгляд 

звiтiв пiдроздiлу внутрiшнього аудиту за результатами здiйснених ним перевiрок та 

перiодичних звiтiв про роботу пiдроздiлу внутрiшнього аудиту; 

  iншi функцiї вiдповiдно до Положення про Комiтет. 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради: 

Новостворенi у груднi 2018 року комiтети Наглядової ради розпочнуть свою дiяльнiсть пiсля 

виконання вищевикладених рiшень Наглядової ради вiд 26.12.2018 року .Протягом звiтного 

(2018) року вiдбулось 145 засiдання ради, на яких рiшення приймались усiм складом 

Наглядової ради.Рiшення по кредитним питанням приймаються таємним голосуванням. Усi 

iншi шляхом вiдкритого голосування. Заочне голосування не вiдбувалось. Рiшеням 

приймаються бiльшiстю голосiв. Були неоднократнi прийняття рiшень, де один або декiлька 

членiв ради голосували "проти". Пiд час усiх засiдань усi члени ради мали можливiсть у 

режимi реального часу висловлювати свої позицiї щодо усiх питань порядку денного. 

 

Персональний склад наглядової ради  
 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 
Посада 

Незалежний член 

Так Ні 

Гришко Олена 

Анатолiївна 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Зiнченко Вiктор Iгорович Голова Наглядової ради X  

Опис:  

Попов Олексiй 

Михайлович 

Член Наглядової ради  X 

Опис:  

Гончаренко Iгор Член Наглядової ради X  



Володимирович 

Опис:  

Грицюк Андрiй Iванович Член Наглядової ради X  

Опис:  

Потапеко Ольга 

Григорiвна 

Член Наглядової ради X  

Опис: До компетенцiї Голови та членiв Ради Банку, зокрема, належить: 

  затвердження стратегiї розвитку Банку, його бюджету (у 

т.ч. здiйснення контролю за його виконанням), бiзнес-плану 

розвитку Банку стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 

процедур управлiння ними, перелiку ризикiв, їх граничних 

розмiрiв, контроль за ефективнiстю функцiонування системи 

управлiння ризиками; 

  забезпечення функцiонування системи внутрiшнього 

контролю Банку та контролю за її ефективнiстю; 

  визначення кредитної полiтики Банку в рамках стратегiї 

розвитку Банку та здiйснення контролю по її реалiзацiї, 

затвердження органiзацiйної структури Банку, затвердження 

внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть Банку, та 

структурних пiдроздiлiв (у т.ч. пiдроздiлу внутрiшнього аудиту), 

крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних 

зборiв акцiонерiв; 

  визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлiв 

внутрiшнього аудиту i контроль за його дiяльнiстю; 

  скликання Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття 

рiшення про проведення чергових та позачергових Зборiв 

акцiонерiв, обрання (призначення) та припинення повноважень 

(звiльнення) Голови Правлiння, його заступникiв та членiв 

Правлiння, затвердження умов трудових договорiв з ними, 

встановлення розмiру їх винагороди; 

  нагляд та контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, 

внесення пропозицiй щодо її удосконалення; щоквартальний 

розгляд поточних звiтiв Правлiння та прийняття рiшень за 

результатами їх розгляду; 

  iншi повноваження вiдповiдно до Статуту Банку та 

Положення про Наглядову раду. 

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту X  

Особисті якості (чесність, відповідальність) X  

Відсутність конфлікту інтересів X  

Граничний вік  X 

Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (зазначити) X  



Бездоганна дiлова репутацiя. 

 

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми 

правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
X  

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

X  

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
 X 

Інше 

(зазначити) 

- 

 

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень 
Так.  

Впродовж 2018 року проведено сто сорок п'ять засiдань Наглядової ради Банку, на яких 

розглядалися питання щодо затвердження: умов кредитування клiєнтiв (надання кредитiв, 

змiна строкiв погашення кредитiв, змiна процентних ставок та об'єктiв застави, тощо), змiн у 

складi Правлiння, бюджету Банку, звiтiв внутрiшнього аудиту та звiтiв складених за 

результати монiторингу ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю, 

звiтiв щодо рiвня ризикiв та фiнансового результату, внутрiшнiх положень та змiн у 

органiзацiйнiй структурi, тощо.  

 

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою X  

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 

Інше 

(запишіть) 

Протягом звiтного року винагорода Членiв Ради складалась лише з 

базової фiксованої частини, яка вiдображала рiвень професiйного 

досвiду та органiзацiйної вiдповiдальностi з огляду на посадовi обов'язки 

членiв ради.Змiнна частина винагороди членiв Ради протягом року була 

вiдсутня.Виплата винагороди членам Ради проводилась шляхом 

зарахування коштiв на вказанi членами Ради банку їх банкiвськi 

рахунки.Оплата дiяльностi членiв Ради здiйснювалась за рахунок 

бюджету Ради, який виступає складовою частиною бюджету 

Банку.Винагорода виплачувалась зi щомiсячною перiодичнiстю в розмiрi 

зафiксованому у затвердженому кошторисi витрат на оплату працi Ради. 

 

Інформація про виконавчий орган 
 



Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки 

Станом на 31.12.2018 Правлiння ПАТ "БАНК 

IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" очолює 

В.о. Голови Правлiння Зiннiков Вiталiй 

Олександрович, а членами Правлiння на 

31.12.2018 були: 

Шкодовський Вадим Ростиславович, 

заступник Голови Правлiння з роздрiбного 

бiзнесу та МСБ; 

Овсянников Дмитро Юрiйович, директор з 

корпоративного бiзнесу; 

Шиянюк Микола Васильович, директор з 

правових питань; 

Борщук Олександр Сергiйович, начальник 

департаменту бiзнесу на фiнансових ринках; 

Базюк Вiталiй Вiкторович, вiдповiдальний 

працiвник за проведення фiнансового 

монiторингу.  

 

 

До компетенцiї Правлiння Банку належить 

вирiшення всiх питань, пов'язаних з 

керiвництвом поточною дiяльнiстю Банку, 

крiм питань, вiднесених до виключної 

компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та 

Ради, зокрема: 

  розробка та затвердження поточних 

фiнансового-господарських планiв i 

оперативних завдань Банку та забезпечення їх 

реалiзацiї, реалiзацiя затвердженої Радою 

стратегiї та бiзнес-плану розвитку Банку; 

  реалiзацiя стратегiї та полiтики 

управлiння ризиками, забезпечення 

впровадження процедур виявлення, оцiнки, 

контролю та монiторингу ризикiв; 

  надання пропозицiй Радi Банку щодо 

органiзацiйної структури, формування 

визначеної Радою органiзацiйної структури; 

  затвердження внутрiшнiх документiв 

Банку (полiтик, положень, порядкiв, 

регламентiв, процедуро тощо), за винятком 

тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних 

зборiв акцiонерiв та Ради; 

  забезпечення безпеки iнформацiйних 

систем i систем, що застосовуються для 

зберiгання активiв клiєнтiв; 

  iнформування Ради про показники 

дiяльностi Банку, виявленi порушення 

законодавства, внутрiшнiх положень тощо; 

  створення постiйно дiючих робочих 

органiв (комiтетiв, комiсiй), яким можуть 

бути делегованi окремi повноваження 

Правлiння; 

  пiдготовка звiтiв для Ради та Загальних 

зборiв акцiонерiв щодо виконання основних 

напрямiв розвитку Банку, стратегiчного 

плану, рiчних бюджетiв, планiв капiталiзацiї 

тощо; 

  прийняття рiшень з питань поточного 

керiвництва роботою вiдокремлених 

пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Банку; 

  вирiшення iнших питань, пов'язаних з 

поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї 

Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку. 

 

Опис Засiдання Правлiння Банку проводяться в разi 



необхiдностi, але не рiдше одного разу на 

мiсяць. Впродовж звiтного року проведено 

173 засiдання Правлiння, на яких 

розглядались питання щодо: 

  затвердження рiшень Кредитного 

комiтету щодо надання кредитiв юридичним 

та фiзичним особам, внесення змiн до умов 

кредитних договорiв, дострокового 

погашення кредитiв тощо; 

  алокацiї пiдроздiлiв пiдтримки на 

бiзнес-лiнiї,  затвердження складiв Комiтетiв, 

банкiвських продуктiв; 

  затвердження Перелiку пов'язаних з 

банком осiб, Положень про структурнi 

пiдроздiли, внутрiшнi нормативнi документи; 

  визнання безнадiйної заборгованостi та 

списання її за рахунок сформованого резерву; 

  вiдкриття нових вiддiлень; 

  придбання основних засобiв, 

оприбуткування на баланс Банку об'єктiв 

нерухомого майна, що перейшло до Банку на 

пiдставi реалiзацiї прав заставодержателя, 

визначення матерiально-вiдповiдальних осiб, 

передачу в оренду нерухомого майна; 

  розгляду звiтiв комплаєнс-контролю, 

звiтiв про результати монiторингу 

ефективностi функцiонування системи 

внутрiшнього контролю Банку, звiтiв про 

фiнансовi результати Банку; 

  пiдключення до системи протидiї 

шахрайства; 

  вiдкриття вакансiй, щодо збiльшення 

посадових окладiв; 

  впровадження системи мотивацiї для 

спiвробiтникiв Банку; 

  перегляд Системи управлiння 

iнформацiйною безпекою за результатами 

функцiонування в 2017 роцi; 

  розгляду аудиторських звiтiв, звiту 

начальника Управлiння внутрiшнього аудиту 

про результати оцiнки якостi внутрiшнього 

аудиту, стан виконання структурними 

пiдроздiлами Банку рекомендацiй, наданих за 

результатами аудиторських перевiрок; 

  аналiзу результатiв окремих напрямкiв 

дiяльностi Банку; 

  надання матерiальної допомоги, аналiз 

виконання графiку вiдпусток та фонду оплати 

труда; 



  стан формування кредитних справ та 

подальше їх адмiнiстрування; 

  розгляд iнцидентiв операцiйного 

ризику тощо. 

 

 

 

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 

емітента  
 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)  ні 

 

Відповідно до статуту Банку, розподіл компетенцій органів (загальних зборів 

акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу), яким належить вирішення 

наступних питань: 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так так так ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-

планів) 
так так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так так так ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
ні так ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

ні так так ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так так ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так так ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує так так так ні 



конфлікт інтересів 

 

Статут Банку містить положення, які обмежують повноваження виконавчого органу 

приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені Банку. 
 

Статут/ внутрішні документи Банку містять положення про конфлікт інтересів, тобто 

суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та 

обов'язком діяти в інтересах Банку. 
 

Наявність документів, що  існують у Банку: 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)  X 

Положення про акції акціонерного товариства X  

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
У емiтента iснують положення про усi структурнi пiдроздiли та 

комiтети. 

 

Акціонери можуть отримати інформацію про Банку наступним чином: 

Інформація про 

діяльність акціонерного 

товариства 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Інформаці

я 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

інформаці

йній базі 

даних 

Національ

ної комісії 

з цінних 

паперів та 

фондового 

ринку про 

ринок 

цінних 

паперів 

або через 

особу, яка 

провадить 

діяльність 

з 

оприлюдн

ення 

регульова

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

акціонерно

му 

товаристві 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

а 

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерн

ого 

товариства 



ної 

інформації 

від імені 

учасників 

фондового 

ринку 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 

відсотками та більше 

статутного капіталу 

ні так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
так ні так так так 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

так ні так так так 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

ні ні так так ні 

 

Банк готує фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової 

звітності. 
 

Кількість у середньому на рік аудиторських перевірок Банку незалежним аудитором 

(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду: 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік  X 

Частіше ніж раз на рік X  

 

Орган, який приймає рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської 

фірми): 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(зазначити) 

Iншi органи таке рiшення не приймали 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку 

востаннє: 



 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів X  

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотками голосів 
 X 

Інше 

(зазначити) 

За  iнiцiативою iнших органiв перевiрки не проводились. 

 

Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій 

емітента 

 

№ з/п 

Повне найменування юридичної 

особи - власника (власників) або 

прізвище, ім'я, по батькові (за 

наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного 

пакета акцій 

Ідентифікаційний код 

згідно з Єдиним 

державним реєстром 

юридичних осіб, 

фізичних осіб - 

підприємців та 

громадських формувань 

(для юридичної особи - 

резидента), код/номер з 

торговельного, 

банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного 

посвідчення місцевого 

органу влади іноземної 

держави про реєстрацію 

юридичної особи (для 

юридичної особи - 

нерезидента) 

Розмір частки 

акціонера 

(власника) (у 

відсотках до 

статутного 

капіталу) 

1 ТОВ <Капiтал стандарт груп> 39043319 9,6308 

2 Москаленко I.О 2801800025 9,3792 

3 Iвахiв С.П. 2486012695 23,3 

4 Лагур С.М. 2293309873 17,5 

5 Димiнський П.П. 2005414397 5,67 

6 Попов А.В. 2593912776 9,7998 

7 ТОВ <Компанiя <Єврорезерв> 25641935 5,2002 

 

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних 

зборах акціонерів Банку 

 

Загальна 

кількість 

акцій 

Кількість акцій 

з обмеженнями 
Підстава виникнення обмеження 

Дата 

виникнення 

обмеження 

500 000 0 Будь-якi обмеження прав участi та 

голосування акцiонерiв на загальних 

зборах акцiонерiв протягом звiтного 

 



року вiдсутнi 

 

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які 

винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в 

разі їх звільнення 
Порядок обрання/призначення,/звiльнення Голови/членiв Наглядової ради визначено 

Статутом та Положенням про Наглядову Раду Банку. 

Керуючись усiма дiючими вимогами законодавства України щодо квалiфiкацiї та 

критерiїв незалежностi,  та на вимогу акцiонерiв ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ", на сайтi Банку в мережi Iнтернет одночасно з оголошенням про 

проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, на яких вiдбувається обрання членiв 

Наглядової ради (надалi - Рада), розмiщується iнформацiя-оголошення конкурсного вiдбору 

на посаду незалежного члена Ради з викладенням усiх визначених законодавством України 

вимог до даної посади.  

Iз наявного числа кандидатiв, що виявляють бажання бути обраними незалежними 

членами Ради Банку, засiданням робочої групи на чолi з корпоративним секретарем 

вiдбувається вiдбiр та надаються на розгляд акцiонерiв Банку ряд кандидатур.  

Члени Ради обираються Загальними зборами в кiлькостi не менше п'яти осiб виключно 

шляхом кумулятивного голосування. До складу Ради можуть обиратися акцiонери, особи, якi 

представляють їхнi iнтереси, та незалежнi члени. Обранi кандидати гарно розумiють бiзнес-

стратегiю роботи ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", та в повнiй мiрi 

вiдповiдають усiм критерiям та вимогам чинного законодавства України щодо незалежностi. 

Член Ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-правового 

договору або трудового договору, укладеного з Банком, а представник акцiонера - член Ради, 

здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє 

у Радi. 

Дiя договору з членом Наглядової ради припиняється в разi припинення його 

повноважень. Загальнi збори акцiонерiв можуть прийняти рiшення про дострокове 

припинення повноважень Голови/членiв Ради та одночасним обранням нових членiв у разi 

незадовiльної оцiнки його дiяльностi за пiдсумками роботи за рiк, систематичного 

невиконання покладених обов'язкiв (зокрема, не прийняття участi у бiльш нiж 50% засiдань 

Ради протягом одного календарного року), втрати Головою/членом Ради статусу 

акцiонера/представника акцiонера Банку. Повноваження Голови/членiв Ради припиняються з 

дня прийняття Загальними зборами акцiонерiв вiдповiдного рiшення або з дати, зазначеної у 

рiшеннi. 

Без рiшення Загальних зборiв акцiонерiв повноваження Голови/члена Ради припиняються:  

  за його бажанням (за умови письмового повiдомлення про це Банк за два тижнi); 

  у разi неможливостi виконання обов'язкiв Голови/члена Ради за станом здоров'я 

(повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви або документа вiд 

медичної установи); 

  у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв голови/члена Ради (повноваження 

припиняються з дати одержання Банком вiдповiдного документу - копiї вироку чи рiшення 

суду); 

  у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, 

померлим (повноваження припиняються (повноваження припиняються з дати одержання 

Банком вiдповiдного документа, що встановлює такий факт); 

  у разi отримання Банком письмового повiдомлення про замiну Голови/члена Ради, 

який є представником акцiонера (повноваження припиняються з дати одержання Банком 



повiдомлення вiд акцiонера про замiну Голови/члена Ради. 

 

Порядок обрання/призначення,/звiльнення Голови/членiв Правлiння визначено 

Статутом та Положенням про Правлiння Банку. 

Кандидати, якi висуваються на посаду Голови Правлiння та члена Правлiння  мають 

вiдповiдати наступним вимогам: наявнiсть повної вищої освiти; досвiд роботи у банкiвському 

та/або фiнансовому секторi не менше п'яти рокiв у сукупностi, у тому числi на керiвних 

посадах - не менше трьох рокiв (для Голови Правлiння); досвiд роботи у банкiвському та/або 

фiнансовому секторi не менше трьох рокiв у сукупностi (для члена Правлiння); вiдповiдати 

квалiфiкацiйним вимогам щодо дiлової репутацiї та професiйної придатностi; мати 

бездоганну дiлову репутацiю. Професiйна придатнiсть Голови та членiв Правлiння Банку 

визначається як сукупнiсть знань, професiйного та управлiнського досвiду особи, необхiдних 

для належного виконання посадових обов'язкiв Головою та членами Правлiння з урахуванням 

бiзнес-плану та стратегiї Банку, а також функцiонального навантаження та сфери 

вiдповiдальностi конкретного керiвника Банку. Строк перебування ключових керiвникiв на 

посадах необмежний.  

Голова та члени Правлiння призначаються Радою Банку в кiлькостi не менше трьох 

осiб. Будь-хто з членiв Ради або акцiонерiв Банку може висувати кандидатiв на посаду 

Голови Правлiння. 

Голова Правлiння заступає на посаду пiсля надання згоди на це Нацiональним банком 

України. Голова Правлiння, його заступники та члени правлiння призначаються на строк до 

моменту їх переобрання, якщо iнше не визначено рiшенням Ради. 

Повноваження Голови/заступникiв/членiв Правлiння припиняються за рiшенням Ради. 

Повноваження членiв Правлiння можуть бути припиненi, зокрема, але не виключно, в 

наступних випадках: 

- розiрвання трудових вiдносин з Банком та/або контракту, укладеного з членом 

Правлiння; 

- подання письмової заяви про вихiд зi складу Правлiння; 

- прийняття вiдповiдного рiшення Радою Банку. 

Наглядова рада вiдповiдно до умов контракту, укладеного з Головою/заступниками/членами 

Правлiння може прийняти рiшення про дострокове припинення їхнiх повноважень, про що 

особа сповiщається у строк, визначений в такому контрактi. Зокрема, кожен Член Правлiння 

може бути усунений з посади Радою Банку в разi його некомпетентностi, зловживання 

службовим становищем, розголошення комерцiйної таємницi чи iншої iнформацiї з 

обмеженим доступом або в разi здiйснення iнших дiй, що спричинили шкоду iнтересам 

Банку. 

 

 

Повноваження посадових осіб емітента 
До компетенцiї Голови та членiв Ради Банку, зокрема, належить: 

  затвердження стратегiї розвитку Банку, його бюджету (у т.ч. здiйснення контролю за 

його виконанням), бiзнес-плану розвитку Банку стратегiї та полiтики управлiння ризиками, 

процедур управлiння ними, перелiку ризикiв, їх граничних розмiрiв, контроль за 

ефективнiстю функцiонування системи управлiння ризиками; 

  забезпечення функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку та контролю за 

її ефективнiстю; 

  визначення кредитної полiтики Банку в рамках стратегiї розвитку Банку та здiйснення 

контролю по її реалiзацiї, затвердження органiзацiйної структури Банку, затвердження 

внутрiшнiх положень, що регламентують дiяльнiсть Банку, та структурних пiдроздiлiв (у т.ч. 



пiдроздiлу внутрiшнього аудиту), крiм тих, що вiднесенi до виключної компетенцiї Загальних 

зборiв акцiонерiв; 

  визначення порядку роботи та планiв пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту i контроль за 

його дiяльнiстю; 

  скликання Загальних зборiв акцiонерiв, прийняття рiшення про проведення чергових 

та позачергових Зборiв акцiонерiв, обрання (призначення) та припинення повноважень 

(звiльнення) Голови Правлiння, його заступникiв та членiв Правлiння, затвердження умов 

трудових договорiв з ними, встановлення розмiру їх винагороди; 

  нагляд та контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, внесення пропозицiй щодо її 

удосконалення; щоквартальний розгляд поточних звiтiв Правлiння та прийняття рiшень за 

результатами їх розгляду; 

  iншi повноваження вiдповiдно до Статуту Банку та Положення про Наглядову раду. 

До компетенцiї Правлiння Банку належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом 

поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, вiднесених до виключної компетенцiї Загальних 

зборiв акцiонерiв та Ради, зокрема: 

  розробка та затвердження поточних фiнансового-господарських планiв i оперативних 

завдань Банку та забезпечення їх реалiзацiї, реалiзацiя затвердженої Радою стратегiї та бiзнес-

плану розвитку Банку; 

  реалiзацiя стратегiї та полiтики управлiння ризиками, забезпечення впровадження 

процедур виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; 

  надання пропозицiй Радi Банку щодо органiзацiйної структури, формування 

визначеної Радою органiзацiйної структури; 

  затвердження внутрiшнiх документiв Банку (полiтик, положень, порядкiв, регламентiв, 

процедуро тощо), за винятком тих, що вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв 

та Ради; 

  забезпечення безпеки iнформацiйних систем i систем, що застосовуються для 

зберiгання активiв клiєнтiв; 

  iнформування Ради про показники дiяльностi Банку, виявленi порушення 

законодавства, внутрiшнiх положень тощо; 

  створення постiйно дiючих робочих органiв (комiтетiв, комiсiй), яким можуть бути 

делегованi окремi повноваження Правлiння; 

  пiдготовка звiтiв для Ради та Загальних зборiв акцiонерiв щодо виконання основних 

напрямiв розвитку Банку, стратегiчного плану, рiчних бюджетiв, планiв капiталiзацiї тощо; 

  прийняття рiшень з питань поточного керiвництва роботою вiдокремлених пiдроздiлiв 

та структурних пiдроздiлiв Банку; 

  вирiшення iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю Банку, крiм питань, що 

належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Ради Банку. 

 

Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління 
 

«Ми розглянули питання, що мiстяться в Звiтi про корпоративне управлiння Звiту 

керiвництва, стосовно: 

 основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками 

Банку; 

 перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй 

Банку; 

 iнформацiї про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв на загальних 

зборах Банку; 

 порядку призначення та звiльнення посадових осiб Банка; 



 повноважень посадових осiб Банку, 

та повiдомляємо, що зазначена iнформацiя розкрита управлiнським персоналом з 

дотриманням вимог чинного законодавства, зокрема Законiв України "Про цiннi папери та 

фондову бiржу" та "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг" та узгоджена з iншими частинами рiчного звiту. 

Банк має здiйснити заходи щодо запровадження вимог Положення про органiзацiю 

системи управлiння ризиками в банках України та банкiвських групах, затвердженого 

постановою Правлiння НБУ №64 вiд 11.06.2018р. (iз змiнами та доповненнями) згiдно з 

графiком, визначеним цим Положенням.» 

 

 

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне 

регулювання ринку фінансових послуг"  

Звiт керiвництва  

ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2018 рiк 

За поданням  

Голови Правлiння ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"    

Зiннiкова В.О. 

 

Загальна iнформацiя про Банк  

 

Банк був створений у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю на пiдставi рiшення 

Загальних зборiв учасникiв (протокол №1 вiд 25 травня 2004 року) та зареєстрований 

Нацiональним банком України 09 серпня 2005 року за номером 300 в Державному реєстрi 

банкiв. Вiдповiдно до рiшення установчих зборiв вiд 21 квiтня 2009 року (протокол № 1) та 

Закону України вiд 14 вересня 2006 року №133-V "Про внесення змiн до деяких законодавчих 

актiв України щодо форми створення банкiв та розмiру статутного капiталу" шляхом 

перетворення Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Банк iнвестицiй та заощаджень" 

було створено Вiдкрите акцiонерне товариство "Банк iнвестицiй та заощаджень". З метою 

приведення Статуту Вiдкритого акцiонерного товариства "Банк iнвестицiй та заощаджень" у 

вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 

514-VI та згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 29 вересня 2009 року (протокол 

№2) було прийнято рiшення змiнити найменування Вiдкритого акцiонерного товариства 

"Банк iнвестицiй та заощаджень" на ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК 

IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"  (надалi - ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ", Банк). 

 

Даний "Звiт керiвництва (Звiт про управлiння) ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2018 рiк" складений та 

надається вiдповiдно до вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Закону 

України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансовий послуг", 

"Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України", 

затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України №373 вiд 24.10.2011р.  

 

Економiчне середовище 

Весь 2018 рiк був позначений поглибленням економiчних протирiч мiж провiдними 

геополiтичними гравцями i як наслiдок зростанням iнтенсивностi протекцiонiстських заходiв 

та торгових воєн.  Зокрема слiд вiдмiтити протистояння США та Китаю, а також спротив ЄС 

санкцiйнiй полiтицi США проти Iрану, та продовження сприяння розширенню мережi 



газогонiв РФ з боку Нiмеччини, попри розширення санкцiй за агресiю по вiдношенню до 

України. Вказанi обставини негативно впливають на цiнову кон'юнктуру для українських 

експортерiв. Домiнуючим фактором є зниження цiн на соняшникову олiю, та сталь.  

Свiтовi цiни на сталь на свiтових ринках знижувалися завдяки зниженню попиту з боку 

будiвельного сектору ЄС та Китаю (особливо в кiнцi року  - через погiршення погодних 

умов), та надлишковiй пропозицiї. Лише Туреччина збiльшила експорт на 19,8%. 

Свiтовi цiни на зерновi пiсля зниження в серединi 2018 року, почали зростати на фонi 

погiршення прогнозiв врожайностi пшеницi та кукурудзи в ЄС та США. Європейський Союз 

взагалi вперше за 10 рокiв iмпортував бiльше зернових нiж вiдправив на експорт. 

До жовтня 2018 року цiни на нафту зростали, але надалi тренд змiнився на протилежний пiд 

впливом надлишкової пропозицiї через нарощування видобування В РФ, США та Саудiвськiй 

Аравiї. Для РФ нарощування видобування критичне з точки зору грошових надходжень в 

обхiд санкцiй.  

Вiдповiддю фiнансових ринкiв на турбулентнiсть свiтової економiки стало 

перетiкання коштiв в менш ризиковi активи, i як наслiдок - зменшення iнвестицiй в ринки 

країн, що розвиваються. Також вагомим фактором стало погiршення очiкувань темпiв 

зростання промислового виробництва Китаю, США та Єврозони в цiлому i Нiмеччини 

зокрема. 

На фонi вище зазначених подiй зростання промислового виробництва в Українi 

сповiльнилося до 1,6% р/р. Єдиною галуззю, що демонструвала стале зростання, було 

сiльське господарство. 

У листопадi 2018 року споживча iнфляцiя прискорилася до 10.0% р/р., а базова 

iнфляцiя - до 8,9%. У мiсячному вимiрi цiни зросли на 1.4% (базовий IСЦ зрiс на 1.1%.). 

Збiльшилися рiчнi темпи зростання цiн на послуги (до 14.8% р/р).  

Головним чинником пiдвищення адмiнiстративно-регульованих цiн (до 17.3% р/р)  

стало прискорення зростання виробничих витрат, зокрема частки заробiтних плат та 

пiдвищення цiн на паливо (хоча зменшення цiн на нафту уповiльнило темп зростання до 19% 

р/р.).   

Зарплата громадян України, отримана за кордоном, також поступово стає вагомою 

складовою доходiв. Вона не входить у розрахунок ВВП за доходами. Пiсля запровадження 

безвiзового режиму України з ЄС, вiдповiдно до оновлених даних у структурi номiнальних 

доходiв українцiв частка коштiв трудових мiгрантiв зросла з 6.9% у 2015 роцi до 9.4% у 2017 

роцi. Оцiнки обсягiв переказiв в Україну у 2015 - 2017 роках зросли на 1.8 - 2.1 млрд. дол. (до 

9.3 млрд. дол., або 8.3% ВВП у 2017 роцi). Загалом, за даними Державної прикордонної 

служби, сукупно протягом 2008 - 2017 рокiв за межi України виїхало та не повернулося 3.7 

млн громадян, значна частка з них - назавжди. Водночас трудова мiграцiя стимулює 

пiдвищення заробiтних плат вiдповiдних категорiй працiвникiв. 

Сукупний прибуток до оподаткування українських компанiй (без урахування 

фiнансових та страхових) торiк становив 138.6 млрд. грн. (+53% р/р). Найпомiтнiше зросли 

прибутки компанiй добувної, харчової промисловостей та машинобудування.  В той же час, 

головним ризиком даної галузi залишаються її низька конкурентоспроможнiсть, та 

залежнiсть вiд експорту в РФ яка, однак, постiйно зменшується (з 44% до 22% за 2014-17 рр.).  

Зважаючи на негативнi зовнiшнi чинники (насамперед ускладнення доступу до мiжнародних 

фiнансових ресурсiв та iнфляцiйнi очiкування) у 2018 роцi НБУ чотири рази пiдвищував 

облiкову ставку з 14.5% до 18% рiчних, востаннє - наприкiнцi III кварталу. Рiвень ставки 

залишився незмiнним до кiнця 2018 року. Попри це у першому пiврiччi вiдсотковi ставки за 

депозитами майже не змiнилися, а почали зростати тiльки у III кварталi через уповiльнення 

темпiв зростання депозитiв. 

У IV кварталi зростання вартостi депозитiв населення супроводжувало пiдняття ставок 



за новими гривневими кредитами: на 1.4 в.п. до 31.5% рiчних. Cтавки за гривневими 

кредитами корпорацiям зросли на 1.1% до 20.8%. В той же час, зважаючи на прогнози 

низького рiвня iнфляцiї, у другому пiврiччi 2019 року очiкується зниження облiкової ставки. 

На кiнець 2018 року в Українi було 77 дiючих банкiв, що на чотири менше, нiж кварталом 

ранiше. Два банки закiнчили процедури злиття з iншими, один був перетворений на 

фiнансову компанiю, ВТБ банк було визнано неплатоспроможним. Частка ринку державних 

фiн. установ майже не змiнилася: 54.7% та 63.4% за чистими активами та депозитами 

населення вiдповiдно.  

У 2018 роцi частки Приватбанку та приватних банкiв у чистих активах зросли на 1.3% 

та 0.9 %. до 20.7% та 14.8% вiдповiдно. Концентрацiя не змiнюється протягом двох рокiв. На 

першу двадцятку банкiв припадає 91 % чистих активiв. Внаслiдок iнтенсивного кредитування 

населення, активи банкiв зросли на 6,7%, а чистi кредити фiзичним особам на 34,1%. В той 

же час обсяг мiжбанкiвських кредитiв скоротився i був частково замiщений придбанням 

депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України. 

Значними темпами зростало iпотечне кредитування (6% р/р.), цей показник став 

додатнiм вперше вiд початку кризи. Торiк кiлькiсть виданих дозволiв на будiвництво 

багатоквартирних будинкiв знизилася на 25% р/р. Це може свiдчити про вповiльнення 

зростання житлового будiвництва на найближчi роки. У 2 кварталi 2018 року обсяг уведеного 

в експлуатацiю житла знизився на 15% р/р i становив 975 тис. кв. м. При цьому навiть у разi 

зростання номiнальних доходiв українцiв платоспроможний попит залишається обмеженим. 

Щоб стимулювати попит, забудовники пропонують малогабаритнi квартири (за рiк 

середня площа зменшилася з 64.7 до 60.8 кв. м.), знижки 5 ? 20% у разi стовiдсоткової оплати, 

програми розстрочки на 2 ? 5 рокiв, обмiн нових квартир на старi. Утiм це не допомагає 

значно збiльшити продаж. Понад 43% прийнятого в експлуатацiю житла в багатоквартирних 

будинках припало на Київ та Київську область. На другому та третьому мiсцях Одеська та 

Львiвська областi. 

До кризи 2014 року та пiд час її гострої фази найбiльшi державнi монополiї 

отримували значнi збитки, тому мали проблеми з кредитуванням. Протягом останнiх двох 

рокiв вони значно полiпшили фiнансовий стан. У всiх держмонополiй розрахунковий клас 

боржника вказує на низьку ймовiрнiсть дефолту (близько 5%), а вiдтак i низький кредитний 

ризик банку за такими боргами. На сьогоднi вони можуть залучати позики пiд нижчi ставки 

та на кращих нецiнових умовах, нiж переважна бiльшiсть компанiй реального сектору - як за 

кордоном, так у приватних українських банках.  

Чистi гривневi кредити корпорацiям зросли на 2.0% за квартал та на 8.1% р/р, а 

позичальникам, що не мали дефолтiв - +25.8% р/р. Найвищий темп був у Приватбанку (+70% 

р/р). Чистi валютнi кредити бiзнесу зросли на 6.0% за квартал та на 2.6% р/р. Ключовi 

позичальники у валютi - пiдприємства альтернативної енергетики, торгiвлi та аграрнi 

компанiї-експортери. Протягом 2018 року якiсть кредитного портфеля полiпшилася, за IV 

квартал частка непрацюючих кредитiв скоротилася на 1.7 в.п. до 52.8%3 . Головний фактор - 

жвавий розвиток роздрiбного кредитування, що призводить до статистичного скорочення 

частки NPL. 

В той же час значною є частка непрацюючих кредитiв, основним джерелом яких є 

великi бiзнес-групи, якi не мають змоги або не бажають обслуговувати борги, накопиченi до 

кризи. Фiнансовий стан багатьох таких груп торiк значно полiпшився, та їхнiх грошових 

потокiв вистачає на повне обслуговування вiдсоткiв та поступове погашення боргу, але на 

практицi цього не вiдбувається. У загальнiй сумi кредитiв, виданих 20 найбiльшим групам, 

частка непрацюючих становить 86%, а без урахування бiзнес-групи "Приват" 76%, що на 

понад 25 в. п. вище вiд показника для решти боржникiв.  

Кiлька успiшних реструктуризацiй окремих великих боржникiв за останнiй рiк 



принципово не змiнила ситуацiї. Найбiльшi групи затягують реструктуризацiю боргiв та 

розраховують, що банки запропонують пiльговi умови, наприклад, списання значної частини 

боргiв або нульовi вiдсотки протягом кiлькох рокiв iз погашенням у кiнцi термiну 

заборгованостi бiзнес-груп. Якщо банки не координуватимуться з метою врегулювання 

заборгованостi великих груп, цi борги нiколи не будуть поверненi. 

Частка непрацюючих кредитiв досягла максимального значення в липнi 2017 року та 

зменшилася протягом другого пiврiччя. Проте в сiчнi 2018 року вона збiльшилася на 2%. 

Причина - статистичний ефект вiд змiни плану рахункiв.  

Кошти населення та бiзнесу в банках надалi зростають, Упродовж 2018 року зростали 

гривневi кошти населення та суб'єктiв господарювання: на 14.8% та 6.8% вiдповiдно. За 

останнiй квартал року гривневi депозити населення зросли на 3.9% насамперед завдяки 

полiпшенню курсових та iнфляцiйних очiкувань. Найбiльше коштiв залучили приватнi та 

iноземнi банки: +7.8% та +6.7% за IV квартал. Валютнi кошти населення скоротилися на 1.7% 

(+1.4% р/р) пiсля зростання в попередньому кварталi. Така тенденцiя збiльшує ризики 

лiквiдностi, адже практично всi депозити корпорацiй - це кошти на вимогу або ультракороткi 

депозити, а серед вкладень населення переважають депозити термiном до 3 мiсяцiв. 

Очiкується, що доходи домогосподарств та фiрм продовжать збiльшуватися темпами 15% р/р 

та 10% р/р, вiдповiдно. 

Результати оцiнювання стiйкостi банкiвського сектору пiдтвердили достатню 

капiталiзацiю банкiв в умовах базового макроекономiчного сценарiю. Водночас фiнансовi 

установи повиннi нарощувати капiтал, щоб мати запас мiцностi на випадок кризи. У 2018 

роцi стрес-тестування найбiльших банкiв виявило, що близько половини аналiзованих 

фiнансових установ може потребувати додаткового капiталу в умовах глибокої кризи. 

Фiнансовi установи без достатнього запасу мiцностi на випадок кризи повиннi 

фундаментально реструктурувати свої баланси та переглянути бiзнес-моделi. 

  Фiнансовi установи у 2018 роцi успiшно перейшли на новий норматив лiквiдностi - 

LCR. Станом на середину лютого всi банки виконують LCR в iноземнiй валютi (мiнiмальне 

значення - 50%), норматив LCR у всiх валютах (мiнiмальне значення - 80%) порушують лише 

установи, на якi припадає 0.2% активiв сектору. Ключовi прiоритети банкiв на 2019 рiк - 

повноцiнне вiдновлення корпоративного кредитування та продовження розчищення балансiв 

вiд непрацюючих кредитiв. Протягом поточного року НБУ представить концепцiю нової 

структури регулятивного капiталу, а також нормативу довгострокової лiквiдностi NSFR. 

Пiсля обговорення з банками новi регуляцiї буде впроваджено, причому сектор отримає 

необхiдний перехiдний перiод для адаптацiї. 

 

У звiтному роцi Банком не здiйснювалось вiдчуження активiв в обсязi, що перевищує 

встановлений розмiр у статутi Банку, або купiвля-продаж активiв в обсязi, що перевищує 

встановлений розмiр у статутi Банку. 

 

Органи управлiння 

 

Органами управлiння ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" є: Загальнi збори 

акцiонерiв, Наглядова рада ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" та Правлiння 

ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ". 

Розподiл повноважень мiж цими органами управлiння визначенi Статутом ПАТ "БАНК 

IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", погодженим Нацiональним банком України 25.09.2018 

та зареєстрованим 03.10.2018 в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб, фiзичних осiб-

пiдприємцiв та громадських формувань. 

Також повноваження членiв Наглядової ради та Правлiння визначаються чинним 



законодавством України, Положенням про Правлiння та Положенням про Наглядову раду 

Банку. 

Порядок призначення та звiльнення посадових осiб Банку, регламентовано у Статутi Банку, 

Положеннi про Наглядову раду Банку та Положеннi про Правлiння банку, якi затвердженi 

загальними зборами акцiонерiв. 

 

Загальнi збори акцiонерiв 

 

Загальнi збори акцiонерiв ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" проведенi 

22.04.2018 року, на яких прийнято рiшення щодо:  

- затвердження звiту Спостережної ради та Правлiння ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2017 рiк; 

- затвердження аудиторського звiту та висновку аудиторської фiрми ТОВ "Аудиторська 

фiрма "ПКФ Аудит - фiнанси", за результатами дiяльностi Банку за 2017 рiк; 

- визнання дiяльностi Спостережної ради у 2017 роцi задовiльною та такою, що сприяла 

пiдвищенню фiнансової стiйкостi та незалежностi Банку, посиленню контролю за його 

дiяльнiстю; 

- визнання роботи Правлiння у 2017 роцi задовiльною та такою, що сприяла виконанню 

планових показникiв дiяльностi Банку; 

- затвердження рiчного звiту ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2017 

рiк; 

- затвердження розподiлу прибутку Банку, отриманого у 2017 роцi, в сумi 9 333,4 тис. 

грн., iз спрямуванням 5% прибутку до резервного фонду Банку, 95% прибутку - на виплату 

дивiдендiв акцiонерам власникам простих iменних акцiй Банку; 

- затвердження Статуту ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" в новiй 

редакцiї; 

- затвердження "Положення про загальнi збори акцiонерiв ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ 

ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", "Положення про Правлiння ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ", "Положення про Наглядову раду ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ", Кодексу корпоративного управлiння ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ"  в новiй редакцiї; 

- припинення повноваження всiх членiв Спостережної ради Банку з метою їх 

наступного переобрання; 

- обрання нового складу Наглядової ради Банку. 

 

Будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах  

вiдсутнi.  

 

Станом на 31.12.2018 iстотною участю у ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"  

володiють наступнi акцiонери: 

1. Iвахiв Степан Петрович  - 23,3% (пряма участь); 

2. Лагур Сергiй Миколайович - 17,5% (пряма участь); 

3.  Попов Андрiй Володимирович - 9,7998%(пряма участь), 5,2002% (опосередкована 

участь), 15,0% (сукупна участь); 

4.  Димiнський Петро Петрович - 5,67% (пряма участь), спiльно з асоцiйованою особою 

Димiнською Ж.П. є власником iстотної участi ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ"  в розмiрi 10%  

5. Димiнська Жанна  Петрiвна - 4,33% (пряма участь),  спiльно з асоцiйованою особою 

Димiнським П.П. є власником iстотної участi ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 



ЗАОЩАДЖЕНЬ"  в розмiрi 10%.  

Усi власники iстотної участi в Банку отримали дозволи Нацiонального банку України на 

володiння iстотною участю в Банку та вiдповiдають встановленим законодавством України 

вимогам. 

 

Протягом 2018 року додаткова емiсiя акцiй ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 

не проводилась. 

 

Наглядова рада 

 

Наглядова рада є колегiальним органом, що здiйснює захист прав вкладникiв, iнших 

кредиторiв та акцiонерiв Банку, в межах компетенцiї, визначеної Статутом та Законом 

України "Про акцiонернi товариства", здiйснює управлiння Банком, контролює та регулює 

дiяльнiсть Правлiння. 

Станом на 31.12.2018 Головою Наглядової ради ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" є Зiнченко Вiктор Iгорович. 

До складу Наглядової ради входять: 

Гончаренко Iгор Володимирович, як незалежний член; 

Потапенко Ольга Григорiвна, як незалежний член;  

Грицюк Андрiй Iванович, як незалежний член;  

Гришко Олена Анатолiївна, представник акцiонера ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" Iвахiва С.П.;  

Попов Олексiй Михайлович, як представник акцiонера ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" ТОВ "Єврорезерв". 

Впродовж 2018 року склад Наглядової ради зазнав змiн внаслiдок призначення членом 

Наглядової ради Попова Олексiя Михайловича. 

 

Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi з перiодичнiстю не рiдше одного 

разу на квартал. Впродовж 2018 року проведено 145 засiдань.  

 

Правлiння Банку  

 

Виконавчим органом Банку, що здiйснює поточне управлiння, є Правлiння. 

Порядок обрання/призначення,/звiльнення Голови/членiв Правлiння визначено Статутом та 

Положенням про Правлiння Банку. 

Станом на 31.12.2018 Правлiння ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 

очолює В.о. Голови Правлiння Зiннiков Вiталiй Олександрович, а членами Правлiння на 

31.12.2018 були: 

Шкодовський Вадим Ростиславович, заступник Голови Правлiння з роздрiбного бiзнесу та 

МСБ; 

Овсянников Дмитро Юрiйович, директор з корпоративного бiзнесу; 

Шиянюк Микола Васильович, директор з правових питань; 

Борщук Олександр Сергiйович, начальник департаменту бiзнесу на фiнансових ринках; 

Базюк Вiталiй Вiкторович, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового 

монiторингу.  

 

Протягом 2018 року вiдповiдальними особами за ведення фiнансово-господарської дiяльностi 

ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" були: 

Голова Правлiння Омельченко Олександр Вiкторович  - до 20.06.2018; 



В.о. Голови Правлiння Зiннiков Вiталiй Олександрович з 21.06.2018 по теперiшнiй час; 

Головний бухгалтер  Верба Тетяна Олександрiвна  до 08.06.2018; 

В. о. Головного бухгалтера Вичегжанiн Юрiй Вiталiйович  з 09.06.2018 по 02.09.2018; 

Головний бухгалтер Кирилюк Ярослава Миколаївна з 03.09.2018 по теперiшнiй час. 

 

Впродовж 2018 року до складу Правлiння також  входили: 

- Мацiєвська Наталiя В'ячеславiвна, Директор з ризикiв, Член Правлiння (з 01.01.2018 до 

15.06.2018),   

- Ящук Мирослава Вiталiївна, начальник управлiння фiнансового монiторингу, аналiзу та 

контролю, Член Правлiння (з 01.01.2018 до 20.06.2018); 

- Золотова Наталiя Олександрiвна, Вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового 

монiторингу, Член Правлiння (з 16.10.2018 до 06.11.2018). 

 

Засiдання Правлiння Банку проводяться в разi необхiдностi, але не рiдше одного разу на 

мiсяць. Впродовж звiтного року проведено  більш ніж 170 засiданнь Правлiння, на яких 

розглядались питання щодо: 

  затвердження рiшень Кредитного комiтету щодо надання кредитiв юридичним та 

фiзичним особам, внесення змiн до умов кредитних договорiв, дострокового погашення 

кредитiв тощо; 

  алокацiї пiдроздiлiв пiдтримки на бiзнес-лiнiї,  затвердження складiв Комiтетiв, 

банкiвських продуктiв; 

  затвердження Перелiку пов'язаних з банком осiб, Положень про структурнi пiдроздiли, 

внутрiшнi нормативнi документи; 

  визнання безнадiйної заборгованостi та списання її за рахунок сформованого резерву; 

  вiдкриття нових вiддiлень; 

  придбання основних засобiв, оприбуткування на баланс Банку об'єктiв нерухомого 

майна, що перейшло до Банку на пiдставi реалiзацiї прав заставодержателя, визначення 

матерiально-вiдповiдальних осiб, передачу в оренду нерухомого майна; 

  розгляду звiтiв комплаєнс-контролю, звiтiв про результати монiторингу ефективностi 

функцiонування системи внутрiшнього контролю Банку, звiтiв про фiнансовi результати 

Банку; 

  пiдключення до системи протидiї шахрайства; 

  вiдкриття вакансiй, щодо збiльшення посадових окладiв; 

  впровадження системи мотивацiї для спiвробiтникiв Банку; 

  перегляд Системи управлiння iнформацiйною безпекою за результатами 

функцiонування в 2017 роцi; 

  розгляду аудиторських звiтiв, звiту начальника Управлiння внутрiшнього аудиту про 

результати оцiнки якостi внутрiшнього аудиту, стан виконання структурними пiдроздiлами 

Банку рекомендацiй, наданих за результатами аудиторських перевiрок; 

  аналiзу результатiв окремих напрямкiв дiяльностi Банку; 

  надання матерiальної допомоги, аналiз виконання графiку вiдпусток та фонду оплати 

труда; 

  стан формування кредитних справ та подальше їх адмiнiстрування; 

  розгляд iнцидентiв операцiйного ризику тощо. 

 

За виконання функцiй та обов'язкiв Головi/члену Наглядової ради, Правлiння Банку 

щомiсяця виплачується грошова винагорода (оплата) згiдно штатного розкладу. Розмiр 

винагороди членiв Наглядової ради за 2018 рiк склав 2 098 781,62 грн., членiв Правлiння - 4 

935 515,67 грн.  



 

Впродовж 2018 року вiдсутнi факти порушення членами Наглядової ради та Правлiння Банку 

внутрiшнiх правил, що могли б призвести до заподiяння шкоди Банку або споживачам 

фiнансових послуг. 

За звiтний 2018 рiк застосувались наступнi заходи впливу до Банку та членiв 

Наглядової ради та Правлiння Банку: рiшенням Нацiонального банку України № 155/БТ вiд 

12.06.2018 року за незабезпечення належного виконання своїх посадових обов'язкiв, що 

призвело до порушень з питань фiнансового монiторингу та здiйснення банком ризикової 

дiяльностi: 1) накладено штраф на банк; 2) визнано невiдповiднiсть керiвникiв банку (Голови 

Правлiння та Вiдповiдального працiвника за проведення фiнансового монiторингу) вимогам 

законодавства та накладена вимога про їх замiну. Банк вчасно та в повному обсязi виконав 

рiшення Нацiонального банку України. 

 

Станом на 31.12.2018 в Банку створено  комiтети Наглядової ради та Правлiння Банку: 

 

1. КОМIТЕТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ З ПИТАНЬ АУДИТУ 

Склад Комiтету  

 Голова Комiтету Гончаренко Iгор Володимирович 

 Член Комiтету Попов Олексiй Михайлович 

 Член Комiтету Потапенко Ольга Григорiвна 

   

2. КОМIТЕТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ З УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

Склад Комiтету  

Голова Комiтету Гришко Олена Анатолiївна 

Член Комiтету Гончаренко Iгор Володимирович 

Член Комiтету Попов Олексiй Михайлович 

 

Комiтети Правлiння: 

  

3. КРЕДИТНИЙ КОМIТЕТ 

Склад Комiтету  

 Голова Комiтету Овсянников Дмитро Юрiйович  

 Заступник Голови Комiтету Шкодовський Вадим Ростиславович  

 Член Комiтету Зiннiков Вiталiй Олександрович  

 Член Комiтету Шиянюк Микола Васильович  

 Член Комiтету Фесенко Олег Володимирович  

 Член Комiтету Борщук Олександр Сергiйович  

 Член Комiтету Гаврилюк Вадим Миколайович   

 Член Комiтету Войтович Сергiй Олександрович  

 Член Комiтету Базюк Вiталiй Вiкторович  

    

4. МАЛИЙ КРЕДИТНИЙ КОМIТЕТ 

Склад Комiтету  

 Голова Комiтету Мiлiщук Ольга Петрiвна  

 Заступник Голови Комiтету Гаврилюк Вадим Миколайович   

 Член Комiтету Василевський Анатолiй Георгiйович  

5. РОЗДРIБНИЙ КРЕДИТНИЙ КОМIТЕТ 

Склад Комiтету  

 Голова Комiтету Фесенко Олег Володимирович  



 Член Комiтету Базюк Вiталiй Вiкторович  

 Член Комiтету Пилипенко Максим Валерiйович  

 

6. ТАРИФНИЙ КОМIТЕТ  

Склад Комiтету  

 Голова Комiтету Євдокимова Iрина Валерiївна  

 Заступник Голови Комiтету Шут'єва Яна Юрiївна   

 Член Комiтету Пiдборська Анна Вiкторiвна  

 Член Комiтету Преображенський Євгенiй Олександрович  

 Член Комiтету Василевський Анатолiй Георгiйович  

7. КОМIТЕТ З ПИТАНЬ УПРАВЛIННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ 

Склад Комiтету  

 Голова Комiтету Зiннiков Вiталiй Олександрович  

 Заступник Голови Правлiння Фесенко Олег Володимирович  

 Член Комiтету Борщук Олександр Сергiйович  

 Член Комiтету Шкодовський Вадим Ростиславович  

 Член Комiтету Овсянников Дмитро Юрiйович  

 Член Комiтету Титаренко Олександр Вiкторович  

8. ТЕНДЕРНИЙ КОМIТЕТ 

Склад Комiтету  

 Голова Базюк Вiталiй Вiкторович   

 Заступник Голови Комiтету Шут'єва Яна Юрiївна   

 Член Комiтету Гаврилюк Вадим Миколайович   

 Член Комiтету Пiдборська Анна Вiкторiвна  

 Член Комiтету Титаренко Олександр Вiкторович  

9. КОМIТЕТ З РОЗГЛЯДУ СКАРГ КЛIЄНТIВ 

Склад Комiтету  

 Голова Цимбалiшина Катерина Iгорiвна   

 Заступник Голови Комiтету Пилипенко Максим Валерiйович   

 Член Комiтету Iскрицький Володимир Володимирович  

 

 

Комiтети Наглядової ради: Комiтет з управлiння ризиками та Комiтет з питань аудиту 

створенi згiдно рiшення Наглядової ради вiд 26.12.2018, протокол №142/3 та  розпочнуть 

свою роботу з 01.02.2019 року, пiсля розробки та затвердження положень про вiдповiднi 

комiтети.  

Кредитний комiтет (КК), Малий кредитний комiтет (МКК), Роздрiбний кредитний 

комiтет(РКК), Комiтет з питань управлiння активами та пасивами, Тендерний комiтет, 

Тарифний комiтет є колегiальними постiйно дiючим органами Банку i є пiдзвiтними та 

пiдконтрольними Правлiнню Банка. Вказанi комiтети впрождовж 2018 року виконували свої 

функцiї згiдно функцiоналу, визначеного у вiдповiдних положення про комiтети.  

 

Основними функцiями Кредитного комiтету є: 

  реалiзацiя повноваження (права, лiмiти) на прийняття рiшення на проведення Банком 

активних операцiй з банками, юридичними та фiзичними особами в розмiрi, вiдповiдно до 

вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, внутрiшньобанкiвських 

документiв; 

  визначення  всiх умов здiйснення Банком активної операцiї, в тому числi в частинi 

встановлення процентних ставок, комiсiй та рiвня забезпечення активної операцiї, окрiм 



затверджених умов, зазначених в типових формах договорiв на проведення активної операцiї; 

  встановлення повноважень та лiмiтiв на прийняття рiшень МКК, РКК та 

уповноваженими особами щодо проведення Банком активних операцiй; 

  забезпечення дотримання процедур оцiнки кредитного ризику, вiдповiдностi лiмiтам, 

порядку здiйснення активної операцiї, що перевищують установленi лiмiти; 

  оцiнка якостi активiв Банку та затвердження суми формування резервiв для 

вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями; 

  прийняття рiшення щодо необхiдних вiдповiдних дiй по оптимiзацiї та управлiнню 

активними операцiями Банку; 

  розгляд результатiв аналiзу кредитної дiяльностi Банку та винесення на розгляд 

Правлiння Банку рекомендацiй щодо її вдосконалення та прiоритетiв в реалiзацiї кредитних 

та iнвестицiйних проектiв; 

  прийняття рiшень у межах своїх повноважень, (прав, лiмiтiв), щодо: здiйснення 

банкiвських активних операцiй з фiзичними особами, юридичними особами, банкiвськими 

установами, надання бланкових кредитiв; встановлення додаткових умов страхування 

заставного майна за окремими позичальниками та окремими кредитними операцiями; 

затвердження активної операцiї з вiдхиленнями вiд стандартної програми/продукту 

кредитування та рамкового договору до неї; щодо оцiнки якостi активiв Банку та 

затвердження сум формування резервiв на покриття можливих збиткiв вiд їх знецiнення 

тощо; 

  розгляд питань щодо порушень внутрiшнiх лiмiтiв, встановлених на залишки коштiв 

за кореспондентськими рахунками; 

  iншi функцiї вiдповiдно до Положення про Комiтет. 

Малий кредитний комiтет визначає умови здiйснення Банком активної операцiї згiдно iз 

затвердженими банкiвськими продуктами у вiдповiдностi до повноважень та лiмiтiв на 

прийняття рiшень, в тому числi в частинi встановлення процентних ставок, комiсiй та рiвня 

забезпечення активної операцiї 

Роздрiбний кредитний комiтет визначає умови здiйснення Банком активної операцiї згiдно iз 

затвердженими банкiвськими продуктами для роздрiбних клiєнтiв у вiдповiдностi до 

повноважень та лiмiтiв на прийняття рiшень, в тому числi в частинi встановлення процентних 

ставок, комiсiй та рiвня забезпечення активної операцiї (якщо умовами банкiвського 

продукту передбачена наявнiсть застави). 

 

Засiдання Кредитного комiтету проводяться на регулярнiй основi, але не рiдше нiж два рази 

на мiсяць. Позачергове засiдання може бути скликано у випадку необхiдностi за iнiцiативою 

Голови Кредитного комiтету (або заступника голови - у випадку вiдсутностi Голови 

Кредитного комiтету) або за iнiцiативою будь-яуого з членiв КК. Впродовж 2018 року 

вiдбулося 232 засiдання Кредитного комiтету (МКК, РКК), на яких розглядались питання 

щодо: 

  надання кредитiв/кредитних лiнiй/траншiв кредитних лiнiй юридичним особам, 

фiзичним особам, мiжбанкiвських кредитiв; 

  внесення змiн до умов укладених кредитних договорiв з юридичними та фiзичними 

особами в частинi збiльшення/зменшення лiмiту кредитних лiнiй, змiни вiдсоткових ставок, 

змiни термiнiв погашення кредитiв, прийнятт/виведення/змiцни застави за кредитами тощо; 

  розгляду звiтiв щодо проблемної кредитної заборгованостi; 

  класифiкацiї заборгованостi та затвердження суми резерву за активними банкiвськими 

операцiями (щомiсячно); 

  класифiкацiї заборгованостi за активними операцiями банку, затвердження факторiв 

високого кредитного ризику за активними операцiями банку, затвердження величини 



кредитного ризику та непокритого кредитного ризику за активними операцiями, аналiз якостi 

кредитної заборгованостi (щомiсячно); 

  встановлення лiмiтiв на мiжбанкiвськi операцiї та на залишки коштiв за 

кореспондентськими рахунками в iншх банках; 

  контролю дотримання затверджених лiмiтiв за залишками коштiв на 

кореспонденсткьих рахунках в iнших банках; 

  акредитацiї суб'єктiв оцiночної дiяльностi; 

  звернення стягнення на заставне майно тощо. 

 

Основними функцiями Комiтету з питань управлiння активами та пасивами є: 

  управлiння активами та пасивами, зокрема: керiвництво розробкою та впровадженням 

процесу управлiння активами/пасивами та пов'язаних з ним процедур, стратегiй та тактик з 

управлiння активами/пасивами та ризиками Банку; контроль дотримання фiнансових 

показникiв результатiв дiяльностi встановленим нормам та стандартам; контроль показникiв 

фiнансових iндикаторiв, якi вiдображають стан Банку; прийняття рiшень щодо структури 

активiв та пасивiв; встановлення лiмiтiв залишкiв готiвкових коштiв в операцiйних касах 

Банку; контроль лiмiтiв коштiв, що можуть бути одночасно завантаженi та зберiгатися в 

сейфi банкомату тощо; 

  управлiння капiталом, зокрема: перегляд поточних та майбутнiх потреб у капiталi; 

перегляд ефективностi використання капiталу; 

  управлiння ризиком лiквiдностi, зокрема: координацiя розробки та впровадження 

полiтики та процедур з питань ризикiв лiквiдностi Банку; прийняття рiшень щодо лiквiдностi 

з огляду на оцiнку та вплив ризикiв на дiяльнiсть Банку; прийняття рiшень щодо 

вiдповiдностi строковостi активiв i пасивiв; встановлення лiмiтiв щодо ризику лiквiдностi та 

контроль їх дотримання тощо; 

  управлiння валютним ризиком, зокрема: координацiя розробки та впровадження 

полiтики та процедур з питань валютного ризику; прийняття рiшень щодо валютного ризику; 

розгляд звiтностi щодо валютного ризику; управлiння валютними позицiями Банку, у т.ч. 

встановлення лiмiтiв валютних позицiй регiональних структурних пiдроздiлiв Банк; 

встановлення лiмiтiв валютного ризику та контроль їх дотримання; 

  управлiння процентним ризиком, зокрема: проведення систематичного аналiзу 

процентного ризику з метою виявлення, вимiрювання та оцiнки ризику; прийняття рiшень 

щодо рiвня чутливостi до вiдсоткових ставок; встановлення повноважень та лiмiтiв на 

iндивiдуальне прийняття рiшень щодо процентних ставок; встановлення загальної доходностi 

за банкiвськими продуктами; 

  управлiння ринковим ризиком, зокрема: прийняття рiшень щодо ринкового ризику з 

огляду на оцiнку та вплив ризику на дiяльнiсть Банку; встановлення лiмiтiв ринкового ризику 

та контроль їх дотримання; прийняття рiшень щодо вжиття заходiв з метою зниження рiвня 

ринкового ризику; 

  управлiння Банком у разi виникнення кризових обставин (у виглядi кризи лiквiдностi 

та iнших видiв фiнансових криз), зокрема: затвердження та контроль виконання плану 

заходiв, що мiнiмiзують вплив та наслiдки ризикiв на дiяльнiсть Банку; 

  управлiння трансфертним цiноутворенням, зокрема встановлення внутрiшнiх 

трансферних цiн; 

  участь у процесi планування дiяльностi, зокрема, у частинi кредитно-ресурсного 

плану; 

  розгляд звiтiв про огляд ринкiв. 

 

Засiдання Комiтету з питань управлiння активами та пасивами проводяться на регулярнiй 



основi, але не рiдше нiж два рази на мiсяць. Позачергове засiдання може бути скликано у 

випадку необхiдностi за iнiцiативою Голови КУАП (заступника голови КУАП - у разi 

вiдсутностi Голови КУАП) або за iнiцiативою будь-якого з членiв КУАП. Впродовж 2018 

року Комiтетом проведено 191 засiдання, на яких розглядались наступнi питання: 

  встановлення умов за депозитними договорами юридичних та фiзичних осiб; 

  щодо актуалiзацiї процентних ставок за депозитами суб'єктiв господарювання; 

  про проведення короткострокових депозитних акцiй у вiддiленнях; 

  щомiсячно затвердження лiмiтiв коштiв, що можуть бути одночасно завантаженi та 

зберiгатися в сейфi банкомату; 

  щомiсячно встановлення рекомендованих розмiрiв лiмiтiв кас по вiддiленнях Банку; 

  щодо актуалiзацiї дiючих процентних ставок за депозитами фiзичних осiб; 

  стосовно встановлення мiнiмальних рiвнiв процентних ставок за кредитами для 

фiзичних та юридичних осiб в нацiональнiй та iноземнiй валютах; 

  стосовно встановлення маржi за операцiями "кредит пiд депозит"; 

  щодо встановлення трансфертної цiни для розрахунку фiнансового результату 

вiддiлень (щомiсячно); 

  розгляд звiту щодо показникiв дiяльностi Банку (щомiсячно); 

  щодо можливостi внесення змiн до умов депозитних вкладiв юридичних та фiзичних 

осiб, пролонгацiї, розiрвання депозитних договорiв 

  розгляд пропозицiй Управлiння клiєнтської полiтики та продуктiв на пiдставi звернень 

клiєнтiв щодо умов залучення депозитiв в рамках депозитної програми "Овернайт" для 

суб'єктiв господарювання; 

  щодо затвердження лiмiтiв за казначейськими операцiями; 

  щодо внесення змiн до структури дiючого лiмiту на придбання банком облiгацiй 

внутрiшньої державної позики тощо. 

 

Основними функцiями Тарифного комiтету є: 

  розробка та впровадження Тарифної полiтики Банку; 

  розробка та затвердження загальних та iндивiдуальних тарифiв на послуги Банку; 

  аналiз спiввiдношення собiвартостi послуг та ринкової конкурентоспроможностi 

послуг Банку; 

  стимулювання розвитку банкiвських послуг; 

  здiйснення безперервного контролю щодо тарифної дисциплiни; 

  визначення напрямкiв коригування тарифної та маркетингової полiтики Банку; 

  проведення реалiзацiї Тарифної полiтики iз забезпечення стабiльної прибутковостi 

банкiвських послуг, недопущення їх збитковостi, забезпечення банкiвським продуктам Банку 

конкурентних переваг на ринку, стимулювання розвитку нових банкiвських послуг i 

продуктiв, стимулювання залучення нових клiєнтiв для Банку, розширення послуг, якi 

надаються клiєнтам та  недопущення зменшення  клiєнтської бази тощо. 

 

Засiдання Тарифного комiтету проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на 

мiсяць. Впродовж 2018 року Комiтетом проведено 89 засiдань, на яких розглядались наступнi 

питання: 

  встановлення тарифiв на здiйснення платежiв на користь юридичних осiб, зняття 

готiвки, зарахування комунальних платежiв, внутрiшньобанкiвськi перекази, видачi готiвки з 

каси банку, користування депозитними сейфами тощо; 

  затвердження змiн у тарифах на розрахунково-касове обслуговування; 

  впровадження нових тарифних пакетiв (планiв); 

  затвердження базових тарифiв по поточних (карткових) рахунках фiзичних осiб; 



  запровадження нових банкiвських продуктiв; 

  внесення змiн до тарифiв банку на операцiї з використанням карткових рахункiв 

фiзичних осiб тощо. 

 

Сферою дiяльностi Тендерного комiтету є закупiвля товарiв, робiт чи послуг на суму, що 

перевищує 50 тис.грн. на рiк.Основними функцiями Тендерного комiтету є: 

  органiзацiя дiяльностi Банку з питань придбання товарiв, робiт i послуг на всiх етапах 

їх проведення; 

   здiйснення контролю за забезпеченням найбiльш вигiдних умов придбання Банком 

робiт, товарiв, послуг на принципах змагальностi учасникiв тендеру з метою пiдвищення 

ефективностi закупiвель, рацiонального використання коштiв, запобiгання не 

об?рунтованому завищенню цiн; 

  оптимiзацiя витрат i придбання якiсних товарiв i послуг на конкурснiй основi; 

  прийняття рiшень щодо органiзацiї, пiдготовки, оголошення i проведення конкурсних 

торгiв, визначення критерiїв оцiнки пропозицiй учасникiв i вибору переможцiв конкурсних 

торгiв; 

  забезпечення дотримання затверджених цим Положенням процедур проведення торгiв 

та вибору переможця. 

Засiдання Тендерного комiтету проводяться в мiру необхiдностi. Впродовж 2018 року 

Тендерним комiтетом проведено 12 засiдань, на яких розглядались наступнi питання: 

  щодо вибору компанiї з надання послуг з надання послуг з оснащення нового 

вiддiлення, з надання послуг з фiзичної охорони, з надання послуг з друку полiграфiчної 

продукцiї, послуг з розмiщення реклами в мережi Internet 

  щодо вибору компанiй - постачальникiв господарських матерiалiв та миючих засобiв, 

канцелярських товарiв, води питної, паперу тощо; 

  щодо вибору постачальника на виконання робiт з технiчної пiдтримки друкуючої 

технiки в банку; 

  щодо вибору виконавця ремонтних робiт в типовому вiддiленнi Банку; 

  щодо вибору постачальника сейфового, серверного обладнання, касових апаратiв, 

нової комп'ютерної технiки для вiддiлення, меблiв за потреби головного офiсу та 

регiональних вiддiлень; 

  щодо вибору компанiї для побудови систем безпеки (охоронно-тривожна сигналiзацiя, 

система вiдеоспостереження i пожежна сигналiзацiя) та надання послуг з охорони; 

  щодо вибору компанiї з надання послуг на проведення аудиту рiчної фiнансової 

звiтностi Банку тощо. 

 

Основними функцiями Комiтету з розгляду скарг клiєнтiв є: 

  контроль забезпечення єдиного пiдходу до розгляду пропозицiй, заяв та скарг клiєнтiв 

(далi - звернення), а також вирiшення питань, що виникають при обслуговуваннi клiєнтiв; 

  забезпечення оперативного реагування на звернення клiєнтiв i створення механiзмiв 

запобiгання скарг клiєнтiв у подальшому; 

  створення злагодженого механiзму розгляду звернень клiєнтiв Банку; 

  здiйснення безперервного контролю за станом роботи зi зверненнями клiєнтiв, аналiзу 

та узагальнення звернень з метою полiпшення обслуговування клiєнтiв, виявлення та 

усунення причин i умов, що породжують недолiки при обслуговуваннi клiєнтiв; 

  прийняття рiшень з питань: структури надання вiдповiдi клiєнту в залежностi вiд виду 

звернення; впровадження засобiв матерiального впливу до винного спiвробiтника у разi 

пiдтвердження об?рунтованостi скарги (за необхiдностi); узагальнення результатiв роботи 

вiддiлень регiональної мережi з метою одержання узагальнених даних щодо дiяльностi Банку, 



своєчасного виявлення та усунення причин та умов, що породжують недолiки в роботi з 

клiєнтами; органiзацiї будь-яких заходiв, направлених на мiнiмiзацiю рiвня скарг клiєнтiв 

тощо. 

Комiтет з розгляду скарг проводить засiдання в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу в 

квартал. Впродовж 2018 року Комiтетом проведено 3 засiдання, на яких розглядалися скарги 

щодо: 

  змiни курсiв перед безпосереднiм валютообмiном/не спiвпадiння курсу на сайтi чи 

тендерi i в касi; 

  незгоди з утриманою комiсiєю по карткових рахунках; 

  довгого очiкування замовленої карти; 

  порушення стандартiв якостi обслуговування; 

  вiдключення/пiдключення смс -iнформування. 

 

Система управлiння ризиками та внутрiшнього контролю 

 

Для забезпечення виявлення помилок (недолiкiв), що виникають пiд час здiйснення 

банкiвських операцiй, та недопущення їх в подальшому в Банку впроваджена 3-х (трьох) 

лiнiйна система внутрiшнього контролю. 

Процедура здiйснення внутрiшнього контролю передбачає: постiйний монiторинг системи 

внутрiшнього контролю на етапi здiйснення операцiй; перевiрку керiвниками 

функцiональних пiдроздiлiв дiяльностi пiдпорядкованих працiвникiв (операцiй та процесiв, у 

яких задiянi пiдроздiли) та документальне оформлення вiдповiдних  перевiрок; контроль 

результатiв здiйснених перевiрок та складання звiту про результати монiторингу 

ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю; доведення результатiв 

монiторингу ефективностi функцiонування системи внутрiшнього контролю до вiдома 

Правлiння Банку; регулярний контроль з боку Наглядової ради за ефективнiстю системи 

внутрiшнього контролю, в т.ч. шляхом розгляду аудиторських звiтiв складених за 

результатами перевiрок проведених пiдроздiлом внутрiшнього аудиту. 

 

Система управлiння ризиками в Банку також включає в себе 3 лiнiї захисту та 

побудована таким чином, що в нiй задiянi всi рiвнi менеджменту: Наглядова рада визначає 

стратегiю розвитку Банку, формує стратегiю та полiтику управлiння ризиками; Комiтет з 

управлiння ризикiв контролює стан виконання заходiв щодо оперативного усунення недолiкiв 

у функцiонуваннi системи управлiння ризиками, виконання рекомендацiй i зауважень 

пiдроздiлу внутрiшнього аудиту, зовнiшнiх аудиторiв, Нацiонального банку та iнших 

контролюючих органiв; Правлiння Банку здiйснює оперативне управлiння дiяльнiстю Банку, 

загальне керiвництво процесом управлiння ризиками, реалiзовує полiтики управлiння 

ризиками, затвердженi Наглядовою Радою Банку, забезпечує впровадження процедур 

виявлення, оцiнки, контролю та монiторингу ризикiв; Управлiння ризикiв забезпечує 

безпосереднiй аналiз, монiторинг та контроль ризикiв, вплив яких на показники Банку є 

найбiльш вiдчутним, внутрiшнiй аудит на постiйнiй основi здiйснює перевiрку та оцiнку 

ефективностi функцiонування системи управлiння ризиками. Крiм того, в Банку створенi та 

на постiйнiй основi дiють колегiальнi органи (Комiтет з управлiння ризиками, Кредитний 

комiтет, Комiтет з управлiння активами та пасивами, Тарифний комiтет, Тендерний комiтет), 

задача яких у тому числi полягає i в оперативному вирiшеннi тактичних завдань з управлiння 

ризиками.  

Рiвень iснуючої в Банку системи ризик-менеджменту повнiстю вiдповiдає обсягам та 

складностi операцiй, якi вiн проводить. Банк використовує сучасний аналiтичний модуль 

"Аналiзатор активiв та пасивiв", що дозволяє автоматизовано формувати управлiнську 



звiтнiсть для керiвництва з основних видiв ризикiв, що дозволяє оперативно приймати 

необхiднi рiшення щодо мiнiмiзацiї негативного впливу ризикiв на фiнансовi показники 

Банку.  

Полiтика управлiння ризиками регламентує оцiнку та контроль основних ризикiв, що 

приймає на себе Банк при здiйсненнi фiнансової дiяльностi, визначає цiлi та задачi Банку в 

процесi контролю за ризиками, а також регулює порядок проведення заходiв, що спрямованi 

на зниження банкiвських ризикiв. Ризики прийнятнi для Банку, знаходяться в межах 

встановлених лiмiтiв ризикiв та ризик апетиту.  

Банк вживає наступнi заходи для пом'якшення ризикiв: уникнення ризику, 

диверсифiкацiя, лiмiтування, покриття заставою, внутрiшнiй контроль. Звiти щодо основних 

видiв ризикiв складаються пiдроздiлом з управлiння ризиками, щомiсячно розглядаються 

Правлiнням Банку, щоквартально - Наглядовою Радою Банку, щоквартально проводиться 

стрес-тестування ризикiв та їх вплив на капiтал Банку, результати стрес-тесту 

затверджуються Наглядовою Радою Банку. 

 

Система управлiння ризиками в Банку є iстотним елементом формування загальної 

бiзнесової стратегiї Банку. Управлiння ризиками покликане забезпечити оптимальне для 

Банку спiввiдношення прибутку i ризику. 

Система управлiння ризиками в Банку направлена на здiйснення наступних заходiв: 

- iдентифiкацiю ризикiв; 

- аналiз i оцiнку ризикiв; 

- розробку стратегiї i тактики управлiння ризиками; 

- розробку i здiйснення конкретних процедур управлiння ризиками. 

 

Кредитний ризик (найбiльш значимий серед усiх ризикiв). Мiнiмiзацiя цього ризику 

досягається за рахунок запровадження Банком чiтких кредитних процедур проведення 

кредитних операцiй та зважених методик, що використовуються при аналiзi 

платоспроможностi позичальника, а також за рахунок кредитування переважно пiд лiквiдне 

забезпечення (нерухомiсть, майновi права на грошовi депозити та iншi). 

При формуваннi кредитної полiтики банк враховує такi фактори як: ринкова позицiя банку; 

макроекономiчне середовище, галузевий та географiчний регiональний принцип (зовнiшнi 

фактори), квалiфiкацiя персоналу, стандартизацiя кредитних процесiв та процедур, 

монiторинг, ресурсна позицiя Банку, адекватнiсть капiталу, нормативи економiчної 

дiяльностi Банку, iсторичнi данi щодо збиткiв, маржинальнiсть кредитних операцiй 

(внутрiшнi фактори). 

Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi кредитним ризиком, слiд 

видiлити: встановлення лiмiтiв на кредитнi операцiї (на позичальника, на галузi економiки, на 

пов'язаних осiб тощо); дотримання обов'язкових економiчних нормативiв Нацiонального 

банку України (нормативiв кредитного ризику); використання сучасних методик аналiзу 

дiяльностi позичальника; встановлення кредитних рейтингiв за власною шкалою Банку, 

виходячи з фiнансової стiйкостi позичальникiв; страхування заставного майна та фiнансових 

ризикiв; застосування рiзних методiв оцiнки ринкової вартостi заставленого майна 

(дохiдного, витратного методiв та методу аналогiв); проведення стрес-тестування кредитного 

портфелю з урахуванням змiн бiзнес-середовища. 

Значення нормативiв кредитного ризику (Н7, Н8, Н9) розраховуються згiдно вимог 

Нацiонального банку України та щоденно контролюються керiвництвом Банку. Станом на 

31.12.2018 р. становили Н7 - 21,47% (при нормативному значеннi не бiльше 25%), Н8 - 283,12  

% (при нормативному значеннi не бiльше 800%), Н9 - 162,19% (при нормативному значеннi 

не бiльше 25%) (2017; Н7 - 23,25%, Н8 - 299,07%, Н9 - 261,09%).  



Нацiональним Банком України затверджено План заходiв Банку щодо приведення його 

дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України щодо операцiй з пов'язаними з банком особами, а саме: 

приведення нормативу Н9 до нормативного значення. План розрахований на 5 рокiв. Банк 

дотримується встановленого Плану. 

Мiнiмiзацiя ризику лiквiдностi досягається за рахунок збалансування Банком власної 

структури активiв та зобов'язань по строкам повернення/погашення (у тому числi, в розрiзi 

основних валют, в яких Банк проводить операцiї). 

Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi ризиком лiквiдностi, слiд 

видiлити: ГЕП-аналiз та встановлення лiмiтiв на максимально можливi розриви лiквiдностi; 

використання платiжного календаря; дотримання показникiв лiквiдностi (у тому числi, 

обов'язкових економiчних нормативiв Нацiонального банку України, коефiцiєнту покриття 

лiквiднiстю (LCR) та норми обов'язкового резервування); оптимiзацiї нетто-позицiї 

лiквiдностi, дотримання достатнього рiвня платiжної позицiї Банку, диверсифiкацiя активiв та 

пасивiв; врахування зовнiшнiх чинникiв (стан економiки, стан грошового ринку, прогноз 

грошово - кредитної полiтики НБУ); пiдтримка в актуальному станi плану на випадок 

непередбачуваних ситуацiй; проведення стрес-тестування позицiї лiквiдностi Банку при 

рiзних сценарiях розвитку фiнансових ринкiв. 

Станом на 31.12.2018 р. нормативи лiквiдностi становили Н4 - 176,22% (при 

нормативному значеннi не менше 20%), Н5 - 113,34% (не менше 40%), Н6 - 80,36 % (при 

нормативному значеннi не менше 60%), LCR (ВВ) 176% (при нормативному значеннi не 

менше 80%), LCR (IВ) - 100,98%, (при нормативному значеннi не менше 50%). 

Чистий розрив лiквiдностi як рiзниця мiж фiнансовими активами (3 869 750 тис. грн.) та 

фiнансовим зобов'язаннями банку (3 644 712 тис. грн.) складає 225 038 тис. грн. 

Кумулятивний ГЕП в еквiвалентi нацiональної валюти з термiном до погашення 1 мiсяць 

додатнiй, банком встановлений граничний розмiр вiд'ємного ГЕП до 1 мiсяця (-15%). 

Фактичне значення станом на 01.01.2019 року становить 8%.   

Управлiння ринковим ризиком централiзовано здiйснює Управлiння ризикiв, 

використовуючи такi методи вимiрювання, оцiнки та контролю за їх рiвнем як (VаR-аналiз, 

ГЕП-планування), лiмiтування операцiй банку, лiмiтування валютної позицiї, контроль, 

звiтування перед Правлiнням (щомiсячно) та Наглядовою Радою Банку (щоквартально) за 

операцiями що несуть в собi ринковий ризик (здiйснюється пiдроздiлом Управлiння 

ризиками) проведення стрес-тестування ринкового ризику та затвердження результатiв 

Наглядовою Радою Банку (щоквартально). 

 Звiти щодо ринкового ризику крiм Наглядової ради та Правлiння банку розглядає 

Комiтет з управлiння активами та пасивами, яким потiм приймає рiшення щодо коригування 

ризикових позицiй з урахуванням очiкуваних/прогнозних рiвнiв курсiв валют, процентних 

ставок, цiн на цiннi папери. 

Ринковi ризики найбiльш властивi таким операцiям банку: кредитним (процентний та 

валютний ризики), залучення ресурсiв (процентний та валютний ризики), операцiям з 

цiнними паперами (ОВДП, Депозитнi сертифiкати Нацiонального Банку України) 

(процентний ризик), операцiям на валютному ринку. 

Станом на 01.01.2019 року частка капiталу пiд ризиком в регулятивному капiталi становить 

0,04% (згiдно Var-методологiї для оцiнки валютного ризику) при лiмiтi 0,2%. Банк 

дотримується лiмiтiв вiдкритих валютних позицiй, що встановленi НБУ. Загальний валютний 

ризик є незначним. 

Вплив цiнового ризику фактично вiдсутнiй у зв'язку з тим, що Банк на кiнець 2018 

року має незначнi залишки за цiнними паперами з нефiксованим доходом (784 тис.грн.), якi 

були придбанi ранiше. 



Серед методiв, що Банк використовує при управлiннi процентним ризиком, слiд 

видiлити: ГЕП-аналiз та встановлення лiмiтiв на максимально можливi розриви 

невiдповiдностей мiж активами та пасивами, чутливими до змiн вiдсоткової ставки; 

управлiння структурою активiв та пасивiв за допомогою показникiв спреду, чистої 

процентної маржi, дохiдностi/вартостi окремих статей процентних активiв/пасивiв (в розрiзi 

рiзних валют); проведення виваженої цiнової полiтики з метою максимiзацiї чистого 

процентного доходу; проведення стрес-тестування при рiзних сценарiях розвитку фiнансових 

ринкiв. 

Реалiзацiя системи управлiння операцiйним ризиком для бiльшої ефективностi 

функцiонування здiйснюється за принципом децентралiзацiї, що характеризується 

залученням усiх структурних пiдроздiлiв Банку, їх працiвникiв - вiд керiвникiв до виконавцiв 

усiх рiвнiв. Основною задачею є утримання операцiйного ризику у межах допустимого рiвня 

як один iз ключових факторiв пiдтримки стабiльної рентабельностi Банку. 

З метою виявлення та вимiрювання операцiйним ризиком, для мiнiмiзацiї 

(нейтралiзацiї) втрат за ним застосовуються наступнi основнi iнструменти управлiння 

операцiйним ризиком: 

- розгляд результатiв перевiрок, здiйснених внутрiшнiм / зовнiшнiм аудитом та 

контролюючими органами; 

- створення та ведення бази внутрiшнiх подiй операцiйного ризику та аналiз накопиченої в 

нiй iнформацiї з метою вдосконалення процесiв;  

- монiторинг i контроль ключових показникiв ризику (Key Risk Indicators) та ключових 

показникiв ефективностi (Key Performance Indicators); 

-  створення карт бiзнес-процесiв (Business Process Mapping); 

-  порiвняльний аналiз (Comparative Analysis) 

Крiм обов'язкових iнструментiв для виявлення та вимiрювання операцiйного ризику 

використовуються наступнi додатковi iнструменти управлiння операцiйним ризиком: 

- самооцiнка операцiйного ризику (Risk Self-Assessment) 

- створення карт бiзнес-процесiв (Business Process Mapping); 

- порiвняльний аналiз (Comparative Analysis). 

 

Операцiї з пов'язаними особами 

 

Протягом звiтного року Банк проводив як активнi так i пасивнi операцiї з пов'язаними 

особами. Обсяг заборгованостi за активними банкiвськими операцiями з пов'язаними особами 

(вiдповiдно до вимог МСБО 24 "Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн") на кiнець 

звiтного року становить 1 662 630 тис.грн. (у т.ч. заборгованiсть за кредитами - 1 660 764 

тис.грн. та заборгованiсть за iншими активами (дебiторська заборгованiсть за нарахованими 

доходами, за послуги) - 1 866 тис.грн.). Обсяг сформованих резервiв за активними операцiями 

з пов'язаними особами на кiнець 2018 року становить 8 265 тис.грн. Обсяг наданих гарантiй 

пов'язаним особам становить 2 026 тис.грн., наданих зобов'язань з кредитування - 2 323 

тис.грн. 

Кошти пов'язаних з Банком осiб на поточних та депозитних рахунках на кiнець 

звiтного року становлять 69 494 тис.грн., iншi зобов'язання (кошти клiєнтiв за недiючими 

рахунками, кредиторська заборгованiсть за операцiями з клiєнтами) - 19 123 тис.грн. Обсяг 

сформованих резервiв за зобов'язаннями становить 73 тис.грн. 

Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним з Банком особам та погашених ними протягом 

звiтного 2018 року склала 889 тис.грн. та 768 914 тис.грн. вiдповiдно. 

Процентнi доходи за операцiями з пов'язаними особами за 2018 рiк склали 138 991 тис.грн., 

комiсiйнi доходи - 18 481 тис.грн., процентнi витрати - 8 216 тис.грн., дивiденди - 8 867 



тис.грн. 

 

Нацiональним Банком України затверджено План заходiв Банку щодо приведення 

його дiяльностi у вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України щодо операцiй з пов'язаними з банком особами (План заходiв), 

а саме: приведення нормативу Н9 до нормативного значення (25%). Станом на 01.01.2019 

норматив Н9 становить 162%. План розрахований на 5 рокiв.  

Сукупний обсяг всiх вимог банку до пов'язаних з банком осiб за вирахуванням 

високолiквiдного забезпечення (грошового покриття у виглядi депозитiв) згiдно Плану 

заходiв на 01.01.2019 року мав становити 966 979 тис. грн. Фактичний сукупний обсяг всiх 

вимог банку до пов'язаних з банком осiб за вирахуванням високолiквiдного забезпечення 

(грошового покриття у виглядi депозитiв) станом на 01.01.2019 року становив 817 747 тис. 

грн. Таким чином, банком виконано План заходiв станом на 01.01.2019 року. 

 

Внутрiшнiй аудит 

 

Банк дотримується вимог, що встановленi нормативно-правовими актами 

Нацiонального банку з питань внутрiшнього аудиту. 

Згiдно органiзацiйної структури в Банку створено самостiйний структурний пiдроздiл 

внутрiшнього аудиту - Управлiння внутрiшнього аудиту, яке пiдпорядковується Наглядовiй 

радi Банку. Управлiння внутрiшнього аудиту є складовою системи внутрiшнього контролю 

Банку, яка передбачає заходи (процедури) Банку, спрямованi на забезпечення ефективностi та 

результативностi здiйснення операцiй Банку, ефективностi управлiння активами та пасивами, 

ризиками, забезпечення повноти, своєчасностi та достовiрностi ведення бухгалтерського 

облiку та складання i надання фiнансової, статистичної, управлiнської звiтностi, запобiганню 

шахрайству, тощо. Дiяльнiсть управлiння внутрiшнього аудиту побудована з дотриманням 

принципу незалежностi та об'єктивностi.  

Управлiння внутрiшнього аудиту забезпечує виконання функцiй вiдповiдно до вимог 

ст. 45 Закону України "Про банки та банкiвську дiяльнiсть", перевiряє банкiвськi процеси та 

дiяльнiсть структурних пiдроздiлiв Банку.  

Вiдповiдно до плану роботи управлiння внутрiшнього аудиту на 2018 рiк, складеного з 

урахуванням ризик орiєнтованих пiдходiв та кiлькостi аудиторiв, затвердженого Наглядовою 

радою, впродовж 2018 року проведено 9 перевiрок процесiв/напрямкiв дiяльностi у 

Головному Банку та 8 перевiрок вiддiлень. За результатами проведених аудиторських 

перевiрок складаються звiти, якi мiстять рекомендацiї щодо усунення виявлених недолiкiв. 

Вказанi аудиторськi звiти надаються керiвникам структурних пiдроздiлiв, Правлiнню Банку 

та Наглядовiй радi для вжиття своєчасних та належних коригувальних заходiв. 

 

Зовнiшнiй аудит 

 

Рiшенням Наглядової ради для проведення зовнiшнього аудиту фiнансової звiтностi 

Банку за 2018 рiк та оцiнки якостi активiв Банку, прийнятностi забезпечення за кредитними 

операцiями станом на 01.01.2019 згiдно з вимогами Нацiонального банку України у вереснi 

звiтного року було призначено нового зовнiшнього аудитора ТОВ "Аудиторська фiрма 

"АКТИВ-АУДИТ" (код за ЄДРПОУ - 30785437). 

ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" зареєстровано в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв 

аудиторської дiяльностi, роздiли "Суб'єкти аудиторської дiяльностi", "Суб'єкти аудиторської 

дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi", "Суб'єкти 

аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi 



пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес" за номером 2315. 

Загальна тривалiсть надання аудиторських послуг ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" без 

перерв з урахуванням продовження повноважень, якi мали мiсце, та повторних призначень - 1 

рiк. 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма "АКТИВ-АУДИТ" 

(далi - ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ") надає послуги Банку щодо аудиту рiчної фiнансової 

звiтностi вперше. Крiм того, ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" забезпечує проведення оцiнки 

якостi активiв Банку та прийнятностi забезпечення за кредитними операцiями станом на 

01.01.2019 року вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку 

України. Iншi аудиторськi послуги протягом 2018 року Банку не  надавалися.  З огляду на 

вказане Банком забезпечено вимоги щодо ротацiї зовнiшнiх аудиторiв протягом останнiх 

п'яти рокiв. Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй 

внутрiшнього аудитора вiдсутнi.  

ТОВ "АФ "АКТИВ-АУДИТ" зареєстровано 24.03.2000 року. Загальний стаж 

аудиторської дiяльностi складає 19 рокiв. Стягнення, застосованi до ТОВ "АФ "АКТИВ-

АУДИТ" Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовiрної 

звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, 

якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг - вiдсутнi. 

Рекомендацiї (вимоги) органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг, щодо аудиторського висновку не надавались. 

 

Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг 

 

До моменту створення Комiтету з розгляду скарг клiєнтiв (до 02.05.2018) в Банку  дiяв 

механiзм розгляду скарг, який, зокрема, включав такi головнi етапи: - першочергово скарги 

адресуються Головi Правлiння Банку, який, залежно вiд виду послуги, на отримання якої 

скаржиться споживач, призначає особу, вiдповiдальну за розгляд такої скарги; - остаточна 

вiдповiдь та задоволення запитiв споживачiв послуг Банку погоджується юридичною 

службою Банку; - скарги вiд споживачiв фiнансових послуг, що надходять до Банку, 

розглядаються у строки та в порядку, що визначенi чинним законодавством України. 

Голова Правлiння в залежностi вiд виду послуги, на отримання якої скаржиться споживач, 

призначав особу, вiдповiдальну за розгляд такої скарги. 

З метою удосконалення механiзму захисту прав споживачiв фiнансових послуг та 

забезпечення додаткових заходiв контролю механiзму розгляду звернень клiєнтiв в Банку 

створено Комiтет з розгляду скарг клiєнтiв (рiшення Правлiння Банку вiд 02.05.2018 №02/05-

1), до функцiй якого вiдноситься, у тому числi, забезпечення оперативного реагування на 

звернення клiєнтiв, створення механiзмiв запобiгання скарг клiєнтiв в подальшому та 

здiйснення безперервного контролю за станом роботи зi зверненнями клiєнтiв, аналiзу та 

узагальнення звернень з метою полiпшення обслуговування клiєнтiв, виявлення причин i 

умов, що породжують недолiки при обслуговуваннi клiєнтiв. Засiдання Комiтету проводяться 

в мiру необхiдностi (за наявностi скарги, що надiйшла вiд клiєнта). Протокол засiдання 

Комiтету (або витяг з протоколу засiдання) з вiдповiдним рiшенням Комiтету направляється 

корпоративною електронною поштою начальнику структурного пiдроздiлу, дiяльностi якого 

стосується прийняте рiшення. 

Працiвники, уповноваженi розглядати скарги - Цимбалiшина Катерина Iгорiвна 

(Голова Комiтету з розгляду скарг клiєнтiв), Пилипенко Максим Валерiйович (заступник 

голови Комiтету з розгляду скарг клiєнтiв). 

Протягом звiтного року вiд споживачiв фiнансових послуг Банку надiйшло 188 скарг. 

Усi скарги опрацьованi та надано зворотнiй зв'язок вiдповiдно до чинного законодавства 



України. Характер звернень наступний: - Змiна курсiв перед безпосереднiм валюто 

обмiном/не спiвпадiння курсу на сайтi чи тендерi i в касi - Незгода з утриманою комiсiєю по 

карткових рахунках - Довге очiкування замовленої карти - Порушення стандартiв якостi 

обслуговування - Вiдключення/пiдключення смс -iнформування 

Позови до суду стосовно надання Банком фiнансових послуг вiдсутнi. 

 

Результати дiяльностi та стратегiчнi завдання 

Основними цiлями стратегiї ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" є 

перебудова бiзнесу, переорiєнтацiя iз кредитування великих корпоративних клiєнтiв на 

кредитування ФО та МСБ, диверсифiкацiя дiяльностi та уникнення концентрацiй. Головним 

акцентом є приведення обсягiв операцiй iз пов'язаними особами до нормативних значень. 

Основнi прiоритети для виконання стратегiї ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ": 

1. Розширення роздрiбного бiзнесу через побудову мережi вiддiлень. Збiльшення обсягiв 

кредитування роздрiбних клiєнтiв (не цiльове iпотечне кредитування; не цiльове споживче 

кредитування;) 

2. Подальша переорiєнтацiя на роботу з клiєнтами МСБ та поступове зниження ваги 

великих корпоративних клiєнтiв у бiзнесi ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ". 

3. Пiдвищення долi комiсiйних доходiв в структурi доходiв ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ 

ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (широка мережа ПТКС, запуск ко-брендингових проектiв). 

4. Полiпшення якостi управлiння ризиками i якостi кредитного портфеля. Як результат 

зниження кредитного ризику. 

5. Автоматизацiя бiзнес-процесiв для оптимiзацiї продажу банкiвських продуктiв . 

6. Впровадження CRM системи для оперативної взаємодiї, аналiтики та спiвробiтництва 

з клiєнтом. 

 

Головними цiлями та задачами на 2018 рiк були: 

1. Забезпечення достатнього рiвня лiквiдностi ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" для безперебiйного виконання клiєнтських платежiв; 

2. Зростання прибутковостi по всiм напрямкам дiяльностi; 

3. Зменшення заборгованостi по пов'язаним особам згiдно плану ПО; 

4. Зменшення кредитного ризику; 

5. Автоматизацiя документообiгу; 

6. Оновлення обладнання серверної. 

 

ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" здiйснює свою дiяльнiсть згiдно 

чинного законодавства України. Будь-якi змiни в законодавствi України, що регулюють 

банкiвську дiяльнiсть, напряму впливають на дiяльнiсть Банку (як i на будь-який український 

комерцiйний банк).  

Незважаючи на зовнiшнє економiчне середовище та зокрема результати дiяльностi 

банкiвської системи, фiнансовий стан ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" був 

стабiльним, враховуючи прибуткову дiяльнiсть, низький рiвень простроченої заборгованостi 

за кредитами, достатнiй запас лiквiдностi та рiвень капiталiзацiї. 

 

Так, всi основнi показники дiяльностi ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2018рiк вiдповiдають Бюджету на 2018 рiк, який булу складено з 

урахуванням показникiв Стратегiї ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" у на 

2018-2020 рр. Вiдхилення вiд показникiв Бюджету - помiрне, план за прибутком виконано.  

За пiдсумками роботи ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 2018 р. обсяг 



загальних активiв зменшився  до 4 205 391 тис. грн., з початку року валюта балансу знизилась 

на 3% (137 274 тис. грн.). Зниження валюти балансу пов'язано iз залученням коштiв 

юридичних осiб - зниження протягом звiтного року  на 361 910 тис.грн. (17%), також,  

вiдображається i на активнiй частинi балансу.  

Кредитний портфель юридичних осiб зменшився на 459 423 тис. грн. (13%) та складає 

на 01.01.2019 р. 3 167 898 тис. грн., зниження заплановане. Темп росту кредитного портфелю 

фiзичних осiб за 2018 р. складає 476%, прирiст за вiдповiдний перiод - 94 759 тис. грн.  

Портфель депозитiв та поточних рахункiв юридичних  осiб  за 2018  р.  знизився  на  17% (361 

910 тис. грн.) та складає станом на 01.01.2019 р. 1 739 015 тис. грн. Портфель депозитiв та 

поточних, карткових рахункiв фiзичних осiб за 2018р. збiльшився на 171 368 тис. грн. (11%) 

та складає 1 725 510 тис. грн. Залучення коштiв фiзичних осiб над коштами юридичних осiб 

збiльшує вартiсть пасивiв та коефiцiєнт ощадностi, який на 01.01.2019р. становить 40,15%.  

Також, протягом року вiдбулось понадпланове  вкладення в недоходнi активи (основнi засоби 

та нематерiальнi активи прирiст 295 944 тис. грн. проти 35 270 тис. грн. запланованих), але 

слiд вiдмiтити, що на значення прибутку в цiлому по ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" не вплинуло, через появу в доходах сум за оренду придбаних примiщень та 

комплексiв. 

Чистий прибуток ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за пiдсумками 

роботи за 2018 рiк складає 10 181 тис. грн. Операцiйнi доходи 2018 р. складають 509 816 тис. 

грн. Чистий процентний дохiд за 2018 р. - 133 464 тис. грн., чистий  комiсiйний  дохiд за 2018 

р. складає 309 395 тис. грн. Результат вiд торговельних операцiй за 2018 р. складає 40 681 тис. 

грн. Iншi операцiйнi доходи складають 26 277 тис.грн. 

Операцiйнi витрати за 2018 рiк складають 442 574 тис. грн. Адмiнiстративно-

господарськi витрати за 2018 р. складають 180 870 тис. грн., iншi операцiйнi  витрати  ПАТ 

"БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" - 261 704 тис. грн., та вiдмiчаються активним 

розвитком термiнального бiзнесу, що генерує витрати як по орендi термiналiв так i по їх 

обслуговуванню (iнкасацiя, ТО, витратнi матерiали для ПТКС, охорона та iн.), якi не були 

передбаченi бюджетом на початку року. 

Витрати на утримання основних засобiв збiльшились за рахунок проведення 

незапланованих ремонтiв на вiддiленнях, що вiдкриваються та на iнших вiддiленнях, в яких 

проведено роботи по усуненню недолiкiв згiдно  вимог внутрiшнiх перевiрок. 

Небанкiвськi операцiйнi витрати зросли за рахунок зростаючих витрат на маркетинг та 

рекламу (при цьому суми таких витрат знаходяться в межах рiчного бюджету), а також за 

рахунок незапланованих витрат на спонсорство та благодiйнiсть (456 тис.грн.) 

На 01.01.2019 р. з початку року вiдкрито 8 нових вiддiлень. Витрати на вiдкриття нових 

вiддiлень вiдповiдають плановим показникам.  

В березнi 2018 р. на баланс ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" було 

прийнято на баланс примiщення Вiдпочинково-оздоровчого комплексу "Вернигора" вартiстю 

211 700 тис. грн. 

В червнi 2018р. на баланс ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" було 

прийнято комплекс будiвель та споруд на земельнiй дiлянцi загальною площею 6 175,6 кв.м. 

вартiстю 70 319,6 тис. грн. 

 

 Станом на 01.01.2019 р. капiтал Банку становить 543 808 тис. грн. В структурi капiталу 

банку найбiльшу питому вагу (92%) має статутний капiтал (500 000 тис. грн.), 6% загальнi 

резерви та резервнi фонди (34 055 тис. грн.), 2% прибуток за 2018 рiк (10 181 тис. грн.). 

Прибуток банку збiльшився на 8,5% у 2018 роцi у порiвняннi iз 2017 роком.  

 

В результатi укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних 



паперiв вплив на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансовий стан,  доходи або витрати Банку  

вiдсутнiй. 

 

Банк впродовж 2018 року мав достатнiй запас лiквiдностi. Станом на кiнець 2018 року 

високолiквiднi активи складали 755 256 тис. грн. (грошовi кошти, в т.ч. депозитнi 

сертифiкати Нацiонального банку України, облiгацiї внутрiшньої державної позики), що 

становлять 19,5% всiх фiнансових активiв банку (3 869 750 тис. грн.) Чистий розрив 

лiквiдностi як рiзниця мiж фiнансовими активами (3 869 750 тис. грн.) та фiнансовим 

зобов'язаннями банку (3 644 712 тис. грн.) складає 225 038 тис. грн. 

Протягом 2018 року Банком було запущено на повну потужнiсть проект ПТКС, наразi 

пiдключено 3600 термiналiв, оборот платежiв iз використанням ПТКС за рiк склав  3 505 млн. 

грн., що в свою чергу дозволило збiльшити чистий комiсiйний дохiд банку практично в 4 

рази.  

 

 Наразi ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" має унiверсальну бiзнес 

модель, проте структура активiв у бiльшостi складається iз кредитiв, наданих юридичним 

особам, структура зобов'язань класична - практично 50%/50% кошти фiзичних та юридичних 

осiб. 

ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" прагне задовольнити потреби 

клiєнтiв в сучасних, високоякiсних та доступних банкiвських послугах,  створює ефективну 

та динамiчну бiзнес - модель iз застосуванням сучасних iнформацiйних технологiй, постiйно 

удосконалює стандарти обслуговування для пiдвищення рiвня задоволеностi клiєнтiв. 

Основними продуктами та послугами ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" є надання кредитiв юридичним (кредити на поповнення оборотних коштiв, 

цiльовi кредити в гривнi та iноземнiй валютi) та фiзичним особам (не цiльове iпотечне та 

споживче кредитування), комплексне залучення на РКО клiєнтiв юридичних та фiзичних 

осiб, залучення депозитiв, операцiї з платiжними картками, операцiї з цiнними паперами та 

мiжбанкiвськi операцiї. 

Всi головнi цiлi, що були поставленi перед банком на 2018 рiк (рiвень прибутку, 

розширення регiональної мережi, прирiст кiлькостi клiєнтiв, залучених ресурсiв клiєнтiв) 

виконано.  

 

В подальшому ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" планує наступнi 

кроки: 

" подальше замiщення балансу на бiльше нiж 1 млрд. грн. (виконання плану заходiв 

щодо приведення дiяльностi вiдповiдно до нормативних вимог щодо операцiй з пов'язаними 

особами + погашення кредитiв пiд заставу депозитiв); 

" розподiл отриманих ресурсiв/залучених нових вiдбудеться на кредитування 

юридичних та фiзичних осiб, розмiщення в цiннi паперi (ОВГЗ, iнвестицiйнi облiгацiї); 

" головним прiоритетом в розбудовi ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" за 

новою концепцiєю - диверсифiкацiя дiяльностi. 

Ключовим фактором стабiльної дiяльностi ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" - формування стiйкої багаторiвневої "подушки" лiквiдностi, яка 

забезпечить стресостiйкiсть ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" та своєчасне 

виконання вимог за своїми зобов'язаннями. Станом на 01.01.2021 планується досягти обсягу 

високолiквiдних активiв (каса, коррахунки, ОВДП та депозитнi сертифiкати Нацiонального 

банку України) бiльше 15% вiд загальних активiв (бiльше 815 млн. грн.). 

Вираженням запланованого в 2019 роцi стане: 

" Прирiст активiв/пасивiв - бiльше 400 млн. грн. 



" Фiнансовий результат - 28 млн. грн. 

" Кiлькiсть вiддiлень - 50 штук. 

 

Ключовi показники дiяльностi 

 

Для оцiнки результатiв дiяльностi ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" 

керiвництво використовує наступнi показники ефективностi. 

Показники КРI (Ключовi показники ефективностi) - як ефективна i оперативна система 

оцiнювання дiяльностi структурних пiдроздiлiв Банку, яка визначає рiвень досягнення 

стратегiчних i тактичних (операцiйних) цiлей Банку. Такi показники описанi в  дiючому 

положеннi про систему ключових показникiв ефективностi ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" (погоджено рiшенням Правлiння Банку вiд 17.01.17р. № 17/01-5 та 

затверджено рiшенням Наглядової ради №4/3 вiд 19.01.17р. Головним фактором успiшної 

реалiзацiї такої системи показникiв КРI є попередня розробка Стратегiї Банку. В Стратегiї 

Банку визначаються головнi цiлi та завдання з урахуванням всiх факторiв, якi впливають на 

ефективнiсть дiяльностi Банку. Показники КРI  вiдображають ефективнiсть управлiння 

капiталом, активами та зобов'язаннями Банку, вартiсть власних та залучених коштiв, 

забезпеченiсть лiквiдностi вкладень, виявлення та аналiз факторiв, якi впливають на 

фiнансовий стан Банку в цiлому. Розрахунок показникiв ефективностi виконується 

пiдроздiлами Банку щомiсячно, iнформацiя надається Правлiнню Банку за запитом, станом на 

останню звiтну дату (див. Додаток 2.) 

Ключовi показники ефективностi роботи працiвникiв Банку вiдповiдно до 

встановлених цiлей описанi в Порядку оцiнки ключових показникiв ефективностi роботи 

працiвникiв Головного Банку ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" (затверджено 

рiшенням Правлiння Банку  вiд 30.01.2018р. № 30/01-6). Даний порядок описує єдиний для 

Банку процес управлiння ефективнiстю роботи персоналу, принципи та етапи формування 

системи цiлей та ключових показникiв ефективностi, оцiнки результатiв досягнення цiлей та 

рiвня розвитку компетенцiї, а також розвитку персоналу як невiд'ємної умови пiдвищення 

ефективностi роботи, де ключовий показник ефективностi - вимiрний iндикатор рiвня 

досягнення цiлi. Ключовi показники дiяльностi встановлюються та затверджуються 

Правлiнням ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"  двiчi на рiк - на перше та друге 

пiврiччя фiнансового року, якщо iнша перiодичнiсть не буде прийнята Наглядовою радою 

Банку (Додаток 3.) 

 

 Технологiчнi ресурси 

 

Розвиток та покращення iнформацiйної та технологiчної озброєностi Банку є 

невiд'ємною частиною стрiмкого розвитку. Наразi Банк активно розробляє та впроваджує 

дистанцiйний канал самообслуговування клiєнтiв "Iнтернет-банкiнг", розробляється 

"Мобiльний-банкiнг", для пiдвищення iнформацiйної безпеки запроваджуються новi та 

модернiзуються iснуючi системи захисту та шифрування даних, розбудовується 

вiдмовостiйка IТ iнфраструктура, розвиваються системи online монiторингу та сповiщення.    

Для забезпечення швидкостi пiдключення нового програмного забезпечення, Банк 

розробив та впровадив на базi "free" (вiльно розповсюдженого) програмного забезпечення 

iнтеграцiйну шину, функцiєю якої є обмiн повiдомленнями мiж рiзними системами Банку, а 

також при необхiдностi забезпечення транзакцiйного контролю, та трансформацiї даних в 

рiзнi формати.  

Банк активно розвиває систему електронного документообiгу, органiзованої на 

системi СЕД (Система електронного документообiгу) компанiї IНОВА ПРО. Впровадження 



електронного цифрового пiдпису у системi електронного документообiгу забезпечить 

ведення договорiв, рахункiв, службових суто у електронному виглядi, що суттєво 

пришвидшить внутрiшнi процеси.  

На даний момент часу банк у своїй операцiйнiй дiяльностi використовує 

автоматизовану банкiвську систему компанiї СОФТ РЕВЬЮ. Дане програмне забезпечення 

покриває такi напрямки дiяльностi як : 

"оформлення та ведення депозитiв та кредитiв юридичних та фiзичних осiб. 

"формування рiзних реєстрiв, якi потребуюсь контролюючи органи України. 

"забезпечує зв'язок з платiжними системами НБУ та системи S.W.I.F.T. 

"забезпечує обробку платежiв населення , та iнше. 

Протягом 2018 року Банком було запущено на повну потужнiсть проект ПТКС 

(програмно-технiчнi комплекси самообслуговування), наразi пiдключено 3600 термiналiв, 

оборот платежiв iз використанням ПТКС за рiк склав  3 505 млн. грн., що в свою чергу 

дозволило збiльшити чистий комiсiйний дохiд банку практично в 4 рази.  

Для забезпечення контролю роботи IТ адмiнiстраторiв у 2019 роцi банк планує 

придбати та запустити систему контролю привiлейованого доступу.  Це група рiшень, 

призначених для здiйснення монiторингу i контролю облiкових записiв спiвробiтникiв IT-

пiдроздiлiв, системних адмiнiстраторiв, спiвробiтникiв аутсорсингових органiзацiй, що 

займаються адмiнiструванням iнфраструктури Банку, управлiння аутентифiкацiєю i 

авторизацiєю зазначених спiвробiтникiв, аудиту виконуваних дiй, контролю доступу та 

запису їх сесiй. 

Найближчим часом Банк готує запуск нової серверної, на базi колокейшен майданчику 

компанiї Бимобаил. Це забезпечить вимоги регулятора, стосовно створення вiдмово-стiйкої 

iнфраструктури для забезпечення процесу безперебiйного обслуговування клiєнтiв банку.  

 

Екологiчнi аспекти дiяльностi Банку 

 

Банк усвiдомлює значення своєї участi в економiчному, екологiчному та соцiальному 

розвитку суспiльства. Екологiчна концепцiя займає важливу роль в дiяльностi Банку. Банк в 

своїй дiяльностi дотримуються вимог державних законодавчо-нормативних i правових актiв в 

сферi екологiї,  природоохоронного законодавства та нацiональних стандартiв. Рацiональне 

використання ресурсiв / енергiї, зменшення вiдходiв при роботi офiсних примiщень, 

дотримання технологiй утилiзацiї та переробки вiдходiв, переорiєнтацiя на використання 

енергоощадних ресурсiв, здiйснення заходiв озеленення територiй банкiвських установ - є 

прiоритетними в дiяльностi Банку. 

Банком при проведеннi аналiзу кредитних заявок клiєнтiв вивчаються прямi екологiчнi 

аспекти дiяльностi потенцiйних позичальникiв  в частинi виявлення ризикiв, якi можуть бути 

спричиненнi наступними факторами: викидами в повiтря; скидами у воднi об'єкти; 

знешкодженням, вторинною переробкою, повторним використанням, перевезенням i 

утилiзацiєю твердих i iнших вiдходiв, особливо - токсичних вiдходiв; використанням i 

забрудненням ?рунту; використанням природних ресурсiв i сировинних матерiалiв 

(включаючи енергiю) тощо. Зокрема, банком реалiзований проект з КП "ЗЕЛЕНЕ МIСТО" 

щодо надання в лiзинг вказанiй компанiї обладнання для утилiзацiї побутових вiдходiв у 

м.Львовi, що окрiм доходу для банку мiстить яскраво виражений позитивний екологiчний 

аспект. 

 

 Людськi ресурси та вiдносини, iнтелектуальний капiтал 

 

Розумiючи амбiтнiсть поставлених перед Банком цiлей в 2018 роцi особливу увагу 



було зосереджено на збiльшеннi кiлькостi та винагороди персоналу. Було запроваджено нову 

систему мотивацiї, ранжування та грейдування спiвробiтникiв.  

Витрати на персонал в 2018 роцi збiльшилися бiльше нiж в 1,5 рази та склали 118,9 

млн. грн. Станом на 01.01.2019 в ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" працює 

633 осiб. Серед працiвникiв Банку - економiсти, фiнансисти, люди iнтелектуальних i творчих 

професiй, що працюють в офiсах, вiддiленнях, точках продажiв. Працiвники - головний актив 

Банку, запорука сталого розвитку фiнансової установи. 

Банк дотримується високих стандартiв в галузi забезпечення гiдних i безпечних умов працi 

для працiвникiв, розвитку їх професiйних якостей. Банк здiйснює свою дiяльнiсть, 

дотримуючись принципiв сумлiнних трудових практик i поваги прав людини. 

ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" соцiально вiдповiдальний банк, 

приймає на роботу iнвалiдiв - 4% iз загальної кiлькостi працiвникiв. Нашi працiвники 

отримують конкурентну заробiтну плату, щорiчну оплачувану вiдпустку 28 календарних днiв, 

корпоративний мобiльний  зв`язок. 

Банк ставить перед собою амбiтнi завдання, вирiшувати якi пiд силу тiльки 

талановитим, iнiцiативним i високопрофесiйним фахiвцям. Саме тому ми придiляємо велику 

увагу процесу навчання i розвитку персоналу.  

Ми постiйно шукаємо, розробляємо та пропонуємо працiвникам новi можливостi для 

професiйного розвитку, як за допомогою широкого спектру навчальних заходiв, так i шляхом 

постановки цiкавих завдань.  

Для вирiшення i реалiзацiї зазначених завдань у банку функцiонує Учбовий центр, 

який для пiдвищення рiвня функцiональних компетенцiй працiвникiв, зокрема, регiональної 

мережi, проводить тренiнги/семiнари/майстер-класи, на яких розглядаються операцiйнi 

вмiння тих або iнших категорiй працiвникiв, характеристики нових продуктiв, способи їх 

продажу (мовнi модулi, робота з запереченнями) i т.п., також Учбовий центр проводить 

навчання iз загальних питань (клiєнтоорiєнтованiсть, стандарти обслуговування, продажi 

банкiвських продуктiв та iн.). 

Крiм того, Банк сприяє удосконаленню професiйного рiвня та знань персоналу через 

фiнансування участi його працiвникiв у семiнарах, який органiзовує Нацiональний центр 

пiдготовки банкiвських працiвникiв України за рiзними напрямами банкiвської дiяльностi,. 

Банк у повному обсязi забезпечує розвиток усiх ключових навичок та вмiнь, необхiдних 

працiвникам для успiшного досягнення стратегiчних цiлей банку, сприяє розвитку 

особистого потенцiалу кожного працiвника для професiйного i кар'єрного зростання, тим 

самим пiдвищуючи та покращуючи рiвень iнтелектуального капiталу Банку  

У Банку вiдсутнi працiвники, якi не входять у штат та займаються основними 

напрямами дiяльностi Банку. 

Працiвники ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" при прийняттi на роботу 

або настаннi змiн на посадi  ознайомлюються з посадовою iнструкцiєю, яка мiстить чiткий 

перелiк прав та обов'язкiв кожного працiвника. 

Банком встановлено порядок виявлення та контролю за сферами потенцiйного 

конфлiкту iнтересiв працiвникiв Банку з метою виключення можливостi приховування. 

В Банку визначенi чiткi показники та алгоритми при формуваннi системи винагороди 

для всiх працiвникiв Банку згiдно Положення про матерiальне стимулювання працiвникiв 

Головного Банку та Положення про матерiальне стимулювання працiвникiв вiддiлень 

регiональної мережi Банку.  До працiвникiв регiональної мережi система винагороди 

доводиться засобами корпоративної електронної пошти. Система винагороди для працiвникiв 

регiональної мережi переглядається 1 раз на квартал. 

У разi наявностi  порушень до працiвника може застосовуватись зменшення  

винагороди повнiстю або частково. Протягом звiтного перiоду до працiвникiв не 



застосовувалось коригування (зменшення) затвердженої винагороди. 

У ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" протягом звiтного перiоду вiдсутнi 

випадки порушення трудового законодавства та безпеки працi на робочому мiсцi, якi 

призвели до додаткових витрат ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ". За звiтнiй 

перiод прецеденти незадоволення працiвникiв умовами працi вiдсутнi. 

ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" активно залучає до своїх лав 

працiвникiв незалежно вiд вiку, расу, статi, вiросповiдання, переконань або нацiональностi та 

винагороджує за успiхи. Банк цiнує своїх працiвникiв, створює умови, за яких кожен 

працiвник може повнiстю реалiзувати свiй професiйний потенцiал. Банк поважає людську 

гiднiсть та особистiсть  i вiрить у значимiсть атмосфери довiри та спiвробiтництва. 

 

Боротьба з корупцiєю 

 

У разi наявностi пiдозр щодо прояву корупцiйних дiй у ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА 

ЗАОЩАДЖЕНЬ" передбачається проведення службового розслiдування.  

Пiдставами для призначення службового розслiдування є факти:  

- розкрадання або втрати грошових коштiв Банку, документiв, що мiстять банкiвську 

(комерцiйну) таємницю, печаток та бланкiв сурової звiтностi;  

- використання спiвробiтником Банку свого службового положення при вирiшеннi питань, що 

зачiпають його особистi iнтереси, а також iнтереси клiєнтiв (фiзичних та юридичних осiб) в 

корисливих  цiлях у збиток iнтересам Банку;  

- протиправної дiї, здiйсненої вiдносно спiвробiтника Банку або членiв його сiм'ї, пов'язаної з 

виконанням службових обов'язкiв;  

- пожежi, аварiї, вибуху в примiщеннях Банку, при яких постраждали спiвробiтники або 

заподiяний збиток Банку; 

- порушень вимог внутрiшнiх документiв Банку, фiнансової дисциплiни, допущених 

спiвробiтником;  

- випадку, що викликає загибель або поранення спiвробiтника;  

- дорожньо-транспортної пригоди за участю спiвробiтникiв Банку 

- самогубства спiвробiтника Банку або нещасного випадку, що викликає його загибель;  

-  пропажi або необ?рунтованої вiдсутностi спiвробiтника Банку та iнше. 

Для зниження ризику манiпулювання фiнансовою iнформацiєю та ризику  розкрадання майна 

ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ" в Банку функцiонує вiддiл комплаєнс - 

контролю, який здiйснює перевiрку ефективностi розподiлу обов'язкiв i функцiй працiвникiв, 

зокрема ключових керiвникiв ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ", для 

запобiгання вчинення ними неправомiрних дiй. Такi перевiрки здiйснюються вiддiлом 

комплаєнс-контролем на системнiй основi при прийняттi на роботу працiвникiв. 

Випадкiв внутрiшнього та зовнiшнього шахрайства за звiтний перiод не було. 

 

 

Корпоративний секретар 

ПАТ "БАНК IНВЕСТИЦIЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ"   Стеценко Н.А. 

  

 

 

 
 


