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

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

Дата оприлюднення (оновлення інформації): 1 лютого 2023 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. 

Структура та принципи формування винагороди членів наглядової ради Банку визначаються Положенням про винагороду членів наглядової ради Банку, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 31 від 13 січня 2023 р. (https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-diialnosti-aktsionernoho-tovarystva-

a31), Політикою винагороди, затвердженою рішенням наглядової ради Банку (протокол № 74/22 від 

20.12.2022) (https://static.privatbank.ua/files/New_Remuneration_Policy.pdf).  

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

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 10 869 202,59 361 359,53 2 782 895,92 2 718 608,11 

Член наглядової ради, незалежний 10 929 705,72 113 731,22 154 510,47 2 182 821,84 

https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-diialnosti-aktsionernoho-tovarystva-a31
https://www.kmu.gov.ua/npas/deiaki-pytannia-diialnosti-aktsionernoho-tovarystva-a31
https://static.privatbank.ua/files/New_Remuneration_Policy.pdf


Член наглядової ради, незалежний 10 151 690,82 203 482,53 222 813,73 2 061 585,26 

Член наглядової ради, незалежний 10 165 136,78 253 756,74 180 098,54 2 065 896,36 

Член наглядової ради, незалежний 10 165 136,78 14 194,36 433 546,71 2 067 327,59 

Член наглядової ради, незалежний 10 165 136,78 - 222 813,73 2 024 528,12 

Член наглядової ради, представник держави 7 466 010,77 - 154 510,48 1 485 223,44 

Член наглядової ради, представник держави 7 466 010,77 17 572,56 160 652,18 1 489 816,77 

Член наглядової ради, представник держави 6 885 944,77 168 246,43 154 510,48 1 404 918,63 

 

Примітки: 

1. За період протягом січня - грудня 2022 року членам наглядової ради Банку була виплачена винагорода за виконання їхніх функцій у повному розмірі 

протягом періоду: грудень 2021 року (4 членам наглядової ради) та за січень - грудень 2022 року (до 27.12 2022 - дата припинення контрактів).  

2. Виплати компенсації витрат, що понесені за період січень - грудень 2022 року. 

 

  



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

(далі – Банк) протягом 2022 року 

Дата оприлюднення (оновлення інформації): 1 лютого 2023 року 

Структура та принципи формування винагороди (оплати праці) членів правління Банку визначаються Політикою винагороди, затвердженою рішенням наглядової 

ради Банку (протокол № 74/22 від 20.12.2022) (https://static.privatbank.ua/files/New_Remuneration_Policy.pdf), 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 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 15 569 806,70 12 306 250,00  36 751,50 2 068 292,96 5 864 842,51 

Заступник голови правління 12 541 706,97 12 202 128,88 - 156 352,89 4 856 415,84 

Заступник голови правління 11 440 675,91 9 155 113,20 42 770,73 1 960 561,52 4 543 945,40 

Заступник голови правління 13 201 485,73 9 951 210,00 - 6 650,00 4 516 335,18 

Заступник голови правління 8 970 705,02 7 960 968,00 - 1 465 353,13 3 715 886,23 

Заступник голови правління 10 339 607,36 10 787 003,72 123 708,46 109 649,76 4 169 526,65 

Член правління 2 218 191,51 - - 20 733,00 432 547,34 

Член правління 2 282 481,88 - - 20 733,00 445 083,97 

Член правління 897 666,25 - - - 175 044,91 

 

Примітки: 

1. За період протягом січня-грудня 2021 року голові, заступникам голови правління та членам правління Банку була виплачена основна заробітна плата за 

період січень-грудень 2022 року (100% - за відповідний відпрацьований період, в т.ч. до дати звільнення або від дати призначення) в повному розмірі. 

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


2. Змінна винагорода за підсумками виконання ключових показників ефективності (КРІ) 2021 року та за 4й квартал 2021 року відповідно до рішень 

наглядової ради Банку. 

3. Виплати компенсації витрат, що понесені за період січень-грудень 2022 року, відповідно до умов контрактів. 

 


