
 

Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів наглядової ради 

АТ КБ «ПриватБанк» (далі – Банк) у січні 2022 року 

Дата оприлюднення (оновлення інформації): 4 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 4 лютого 2022 року, Положення про винагороду членів наглядової ради Банку вищим органом не затверджене.  

Нижче наводиться інформація про суми винагороди, компенсації витрат та додаткові блага, що були виплачені (надані) членам наглядової ради Банку протягом 

січня 2022 року. 

Член наглядової ради 

 

Винагорода за виконання 

функцій1, грн. 

 

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

 

Утримано податків, грн. 

 

Грошові виплати, грн. 

 

Надані в негрошовій формі, грн. 

 

Член наглядової ради, незалежний 

 
712 111,30 361 359,53 

- 
209 326,81 



Член наглядової ради, незалежний 

 
764 568,94 37 709,02 

- 
156 444,20 

Член наглядової ради, незалежний 

 
- 

- - - 

Член наглядової ради, незалежний 

 

- - - - 

Член наглядової ради, незалежний 

 

- - - - 

Член наглядової ради, незалежний 

 

- - - - 

Член наглядової ради, представник держави 

 
580 066,00 

- - 
113 112,87 

Член наглядової ради, представник держави 

 
580 066,00 

- - 
113 112,87 

Член наглядової ради, представник держави 

 
- 

- - 
- 

Примітки: 

1. В січні 2022 року членам наглядової ради Банку була виплачена винагорода за виконання їхніх функцій протягом грудня 2021 року.  

2. Виплати компенсації витрат, що понесені за грудень 2021 року. 

 

  



Інформація про структуру, принципи формування та розмір оплати праці, винагороди, додаткового блага членів правління АТ КБ «ПриватБанк» 

(далі – Банк) у січні 2022 року 

Дата оприлюднення (оновлення інформації): 4 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  

Нижче наводиться інформація про суми винагороди (заробітної плати), компенсації витрат та додаткові блага, що були виплачені (надані) членам правління 

Банку протягом січня 2022 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 

 
500 000,00 1 500 000,00 

- 
- 390 000,00 

Заступник голови правління 

 
319 203,50 - 

- 
56 465,61 75 486,56 

Заступник голови правління 

 
306 594,17 

- - - 
59 785,86 

Заступник голови правління 

 
319 203,50 

- - - 
62 244,68 

Заступник голови правління 

 
289 790,98 

- - - 
56 509,24 

Заступник голови правління 

 
496 895,38 

- 
63 372,51 

- 
109 252,23 

Примітки: 

1. У січні 2022 року голові та заступникам голови правління Банку була виплачена частина основної заробітної плати за січень 2022 року (40% - за 

відпрацьований період з 01.01.2022 по 20.01.2022). 

2. Змінна винагорода за 4-й квартал 2021 року згідно з рішенням наглядової ради Банку. 

 

https://static.privatbank.ua/files/polozhennya.pdf

