Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів наглядової ради
АТ КБ «ПриватБанк» (далі – Банк) протягом 2021 року
Дата оприлюднення (оновлення інформації): 1 лютого 2022 року
Розмір винагороди членів наглядової ради Банку, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, встановлюється вищим органом (Кабінетом Міністрів
України) шляхом затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з членами наглядової ради.
Відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладаються Банком з членами наглядової ради, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України
№ 559-р від 17 липня 2019 року:
–

членам наглядової ради виплачується фіксована винагорода, встановлена у місячному розмірі;

–

компенсаційні виплати членам наглядової ради здійснюються відповідно до положення про наглядову раду та положення про винагороду членів
наглядової ради Банку.

Відповідно до положення про наглядову раду Банку, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 712 від 14 серпня 2019 року, члену наглядової
ради на підставі належним чином підтверджених документів (зокрема квитанцій, чеків, білетів) компенсуються:
–

витрати на його проїзд від місця проживання/перебування до місця розташування Банку і назад, витрати, пов’язані з наймом житлового приміщення
(витрати на проживання у готелі протягом часу, необхідного для участі у засіданнях наглядової ради та/або її комітетів);

–

інші обґрунтовані витрати, які пов’язані та безпосередньо витікають з необхідності виконання ним своїх функцій.

Станом на 1 лютого 2022 року, Положення про винагороду членів наглядової ради Банку вищим органом не затверджене.
Протягом 2021 року членам наглядової ради Банку була виплачена фіксована винагорода за виконання їх функцій у розмірі 74 768 036,55 грн., а також
компенсовані витрати та надані додаткові блага на суму 12 005 838,88 грн. (що включає 2 659 633,28 грн. грошових виплат та 9 346 205,60 грн. компенсацій,
наданих в негрошовій формі). Утримано податків – 16 873 832,99 грн.
Протягом періоду з 1 січня 2021 року по 1 жовтня 2021 року (включно) членам наглядової ради Банку була виплачена фіксована винагорода за виконання їх
функцій у розмірі 52 234 196,99 грн., а також компенсовані витрати та надані додаткові блага на суму 4 995 523,64 грн. (що включає 1 617 751,72 грн. грошових
виплат та 3 377 771,92 грн. компенсацій, наданих в негрошовій формі).* Утримано податків – 11 109 225,94 грн.
У зв’язку з тим, що Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних
та комунальних компаніях» № 1723-IX від 08.09.2021 набрав чинності 2 жовтня 2021 року, інформація про суми винагороди, компенсації витрат та додаткових
благ, що були виплачені (надані) членам наглядової ради Банку протягом періоду з 1 січня 2021 року по 1 жовтня 2021 року (включно) надається в узагальненому
вигляді відповідно до Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року
№ 153. Суми вказані до утримання застосовних податків та зборів.
*

Нижче наводиться інформація про суми винагороди, компенсації витрат та додаткові блага, що були виплачені (надані) членам наглядової ради Банку протягом
періоду з 2 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
Член наглядової ради

Винагорода за виконання
функцій1, грн.

Компенсація витрат та додаткові блага2, в т.ч.:

Грошові виплати, грн.

Утримано податків, грн.

Надані в негрошовій формі, грн.

Член наглядової ради, незалежний

2 091 847,83

348 608,67

3 023 418,44

1 052 221,55

Член наглядової ради, незалежний

2 297 272,05

45 072,11

280 518,14

523 638,08

Член наглядової ради, незалежний

3 056 963,98

66 046,01

521 227,83

726 574,98

Член наглядової ради, незалежний

3 060 926,71

31 599,55

267 831,88

660 924,70

Член наглядової ради, незалежний

3 060 926,71

-

550 713,91

701 990,52

Член наглядової ради, незалежний

3 063 485,72

36 615,25

521 227,83

713 792,51

Член наглядової ради, представник держави

1 740 198,00

-

267 831,86

390 711,18

Член наглядової ради, представник держави

1 740 198,00

-

267 831,89

390 711,18

Член наглядової ради, представник держави

2 422 020,56

513 939,97

267 831,90

604 042,35

Примітки:
1. Протягом періоду з 2 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року усім членам наглядової ради Банку була виплачена винагорода за виконання їхніх функцій
протягом вересня – листопада 2021 року, а також п’ятьом членам наглядової ради Банку була виплачена винагорода за виконання їхніх функцій протягом
грудня 2021 року.
2. Виплати компенсації витрат, що понесені за період серпень - грудень 2021 року.

Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів правління АТ КБ «ПриватБанк»
(далі – Банк) протягом 2021 року
Дата оприлюднення (оновлення інформації): 1 лютого 2022 року
Структура та принципи формування винагороди (оплати праці) членів правління Банку визначаються Положенням про винагороду членів правління Банку,
затвердженим рішенням наглядової ради Банку (протокол № 57/21 від 01.11.2021), яке розміщене на веб-сайті Банку за посиланням:
https://static.privatbank.ua/files/polozhennya.pdf
Протягом 2021 року членам правління Банку була виплачена фіксована винагорода у розмірі 62 061 871,78 грн., змінна винагорода у розмірі 64 401 538,20 грн.,
виплати під час звільнення у розмірі 165 690,76 грн., а також додаткова винагорода у розмірі 4 709 614,46 грн. (що включає грошові компенсації у розмірі
297 626,57 грн. та негрошові винагороди у розмірі 4 411 987,89 грн.). Утримано податків – 28 200 298,90 грн.
Протягом періоду з 1 січня 2021 року по 1 жовтня 2021 року (включно) членам правління Банку була виплачена фіксована винагорода у розмірі 43 718 761,59
грн., змінна винагорода у розмірі 62 576 538,20 грн., виплати під час звільнення у розмірі 165 690,76 грн., а також додаткова винагорода у розмірі 2 053 497,49
грн. (що включає грошові компенсації у розмірі 235 387,05 грн. та негрошові винагороди у розмірі 1 818 110,44 грн.).* Утримано податків – 23 763 369,22 грн.
Нижче наводиться інформація про суми винагороди (заробітної плати), компенсації витрат та додаткові блага, що були виплачені (надані) членам правління
Банку протягом періоду з 2 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
Член правління

Основна заробітна
плата1, грн.

Змінна винагорода
(премії)2, грн.

Інші виплати в
грошовій формі, грн.

Виплати в негрошовій
формі, грн.

Утримано податків,
грн.

Голова правління

4 272 727,27

1 825 000,00

-

368 829,90

1 291 500,42

Заступник голови правління

2 756 200,51

-

-

838 135,31

703 129,13

Заступник голови правління

2 663 565,87

-

-

656 667,73

651 121,85

Заступник голови правління

2 737 548,54

-

-

-

533 821,99

У зв’язку з тим, що Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення відкритості інформації про розмір оплати праці в державних
та комунальних компаніях» № 1723-IX від 08.09.2021 набрав чинності 2 жовтня 2021 року, інформація про суми винагороди, компенсації витрат та додаткових
благ, що були виплачені (надані) членам правління Банку протягом періоду з 1 січня 2021 року по 1 жовтня 2021 року (включно) надається в узагальненому вигляді
відповідно до Положення про політику винагороди в банку, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 листопада 2020 року № 153.
Суми вказані до утримання застосовних податків та зборів.
*

Заступник голови правління

2 239 345,50

-

-

526 313,90

537 882,53

Заступник голови правління

3 673 722,50

-

62 239,52

203 930,61

719 473,76

Примітки:
1. Протягом періоду з 2 жовтня 2021 року по 31 грудня 2021 року голові та заступникам голови правління Банку була виплачена частина основної заробітної
плати за вересень 2021 року (60% при повному розрахунку оплати праці) та основна заробітна плата за жовтень - грудень 2021 року в повному розмірі.
2. Змінна винагорода виплачена за 2-й та 3-й квартали 2021 року відповідно до рішення наглядової ради.

