
 

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

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

Дата оприлюднення (оновлення інформації): 5 грудня 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 5 грудня 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 

листопада 2022 року. 

Член наглядової ради 

 

Винагорода за виконання 

функцій1, грн. 

 

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

 

Утримано податків, грн. 

 

Грошові виплати, грн. 

 

Надані в негрошовій формі, грн. 

 

Член наглядової ради, незалежний 

 

953 963,48 - - 186 022,88 

Член наглядової ради, незалежний 

 

899 860,87 - - 175 472,87 



Член наглядової ради, незалежний 

 

899 860,87 - - 175 472,87 

Член наглядової ради, незалежний 

 

899 860,87 - - 175 472,87 

Член наглядової ради, незалежний 

 

899 860,87 - - 175 472,87 

Член наглядової ради, незалежний 

 

899 860,87 - - 175 472,87 

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 

 

580 066,00 - - 113 112,87 

Примітки: 

1. У листопаді 2022 року членам Наглядової ради Банку була виплачена винагорода за виконання їхніх функцій протягом жовтня 2022 року. 

 

  



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

(далі – Банк) у листопаді 2022 року 

Дата оприлюднення (оновлення інформації): 5 грудня 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 листопада 2022 року. 

Член правління 

 

Основна заробітна 

плата1, грн. 

 

Змінна винагорода 

(премії), грн. 

 

Інші виплати в 

грошовій формі, грн. 

 

Виплати в негрошовій 

формі, грн. 

 

Утримано податків, 

грн. 

 

Голова правління 908 709,86 - - 64 255,86 189 728,32 

Заступник голови правління 905 485,00 - - 33 688,36 183 138,81 

Заступник голови правління 941 417,30 - - 627 679,60 191 879,86 

Заступник голови правління 898 821,44 - - 585 097,60 175 270,18 

Член правління 617 577,74 - - - 120 427,66 

Член правління 633 839,50 - - - 123 598,70 

Член правління 131 706,91 - - - 25 682,85 

Примітки: 

1. У листопаді 2022 року Голові та Заступникам Голови Правління Банку та Членам Правління (6 осіб) виплачена основна заробітна плата за листопад 

2022 року (100% - за відпрацьований період з 01.11.2022 по 30.11.2022) та одному Члену Правління за відпрацьований період з дати призначення (з 

23.11.2022 по 30.11.2022) 

 

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

