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1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення визначає правові, організаційні та економічні засади створення, 

діяльності та ліквідації (закриття) Київської регіональної дирекції Публічного акціонерного 

товариства  «Райффайзен  Банк Аваль» (надалі - Дирекція).  

 

1.2. Дирекція створена відповідно до рішення Правління акціонерного поштово-пенсійного 

банку “Аваль” (постанова Правління АППБ “Аваль” №П-48/20 від 22 серпня 2002р.) на базі 

реорганізованого ЗАТ АБ «Еталон» шляхом його приєднання до АППБ «Аваль» та зареєстровано 

Головним управлінням Національного банку України по м. Києву і Київській області 05.09.2002 

року, реєстраційний № 94/74. 

У зв`язку із зміною найменування акціонерного поштово-пенсійного банку «Аваль» на 

Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», найменування Дирекції змінено на   

Київська регіональна дирекція Відкритого акціонерного товариства “Райффайзен Банк Аваль” 

(протокол Спостережної Ради “Райффайзен Банк Аваль” № СР-23  від  17.10.2006р.). 

У зв‘язку із зміною найменування  Відкритого акціонерного товариства “Райффайзен Банк 

Аваль” на Публічне акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль” найменування Дирекції 

змінено  на  Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного товариства “Райффайзен 

Банк Аваль” (протокол  Спостережної Ради № СР-49/1  від 15.12.2009р.). 

 

1.3. Дирекція є відокремленим підрозділом Публічного акціонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль» (надалі -  Банк). Дирекція не є юридичною особою. Дирекція діє від 

імені, за рахунок та в інтересах Банку на підставі цього Положення і керується у своїй діяльності 

законами України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Статутом 

Банку, банківською ліцензією та іншими отриманими Банком ліцензіями та дозволами, 

рішеннями Спостережної Ради та Правління Банку, іншими внутрішніми документами Банку.  

 

1.4. Дирекція має право у встановленому законодавством України порядку провадити від 

імені Банку претензійну та позовну роботу, здійснювати повноваження сторони (позивача, 

відповідача) або третьої особи при розгляді справ у судах (господарських, адміністративних, 

загальної юрисдикції та третейських). 

 

1.5. Банк закріплює за Дирекцією майно, необхідне для провадження діяльності Дирекції. 

Все майно  Дирекції, в тому числі майно та кошти, набуті в процесі діяльності Дирекції, є 

власністю Банку. Дирекція користується зазначеним майном в порядку, встановленому цим 

Положенням та внутрішніми документами Банку.  

 

1.6. Банк є відповідальним за зобов’язаннями, які виникають в процесі діяльності Дирекції.  

 

1.7. Дирекція підпорядковується Правлінню Банку. Дирекція здійснює свою діяльність в 

межах лімітів, вимог, завдань, обмежень, у порядку та відповідно до умов, визначених 

Правлінням Банку, іншими уповноваженими органами Банку. Контроль за діяльністю Дирекції 

здійснює Правління та інші уповноважені органи та посадові особи Банку.  
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l.8. Дирекція має фірмові бланки з зазначенням найменування Банку  і Дирекції, печатку з 

повним найменуванням Банку та Дирекції, кутовий штамп та інші штампи та печатки. На 

бланках, печатках та штампах Дирекція має право використовувати логотип Банку. 

 

1.9. Повне найменування Дирекції:  

українською мовою: Київська регіональна дирекція Публічного акціонерного 

товариства “Райффайзен Банк Аваль”; 

російською мовою: Киевская региональная дирекция  Публичного акционерного 

общества  “Райффайзен Банк Аваль”; 

англійською мовою: Kyiv Regional Directorate of Public Joint Stock Company 

“Raiffeisen Bank Aval”. 

 

 Скорочене найменування Дирекції:   

українською мовою: Київська регіональна дирекція АТ “Райффайзен Банк Аваль”; 

російською мовою: Киевская региональная  дирекция  АО “Райффайзен Банк 

Аваль”; 

англійською мовою: Kyiv Regional Directorate of  Raiffeisen Bank Aval JSC. 

 

 1.10. Місцезнаходження  Дирекції : Україна, 01030, м. Київ, вул.  Пирогова, 7-7Б.   

 

1.11. Внутрішньобанківський реєстраційний код Дирекції   03626804126873000000. 

 

2. ЗАВДАННЯ ТА СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ  ДИРЕКЦІЇ 

 

2.1. Основними завданнями Дирекції є забезпечення ведення бізнесу Банку в місті Києві, 

Київській, Вінницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській областях (надалі – Регіон), 

формування і розширення ресурсної бази Банку та підвищення якості обслуговування клієнтів 

Банку з метою отримання прибутку. 

 

2.2. В межах та в порядку, встановлених Правлінням Банку, Дирекція здійснює загальне 

керівництво, планування, координацію роботи та контроль за діяльністю відділень Банку в Регіоні. 

  

2.3. На виконання основних завдань Дирекція має право надавати банківські, інші 

фінансові послуги та здійснювати іншу діяльність відповідно до розділу 3 цього Положення.  

 

3. ПЕРЕЛІК БАНКІВСЬКИХ, ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ТА ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ  

ДИРЕКЦІЇ  

 

3.1. На підставі банківської ліцензії, виданої Банку Національним банком України, Дирекція 

від імені Банку має право надавати наступні банківські послуги: 

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола 

юридичних осіб (крім банків) і фізичних осіб;  
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2) відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах, крім 

рахунків банків; 

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та 

банківських металів від імені, на умовах та на ризик Банку, крім операцій з банками. 

 

3.2.  Дирекція від імені Банку має право надавати клієнтам  наступні фінансові послуги: 

1) випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, 

інші форми забезпечення розрахунків; 

2) надання гарантій і поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб,  які передбачають їх 

виконання у грошовій формі; 

3) фінансовий лізинг; 

4) виконання функцій страхового посередника; 

5) придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені 

товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів 

(факторинг); 

6) довірче управління фінансовими активами. 

 

3.3. Дирекція від імені  Банку має право надавати фінансові послуги з таких видів 

професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів):  

1) брокерська діяльність; 

2) дилерська діяльність; 

3) андеррайтинг; 

4) діяльність з управління цінними паперами; 

5) депозитарна діяльність (депозитарна діяльність депозитарної установи; діяльність із 

зберігання активів інститутів спільного інвестування; діяльність із зберігання активів пенсійних 

фондів); 

6) діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 

7) діяльність з управління іпотечним покриттям. 

 

3.4. На підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, виданої Банку 

Національним банком України, Дирекція від імені Банку має право здійснювати наступні 

валютні операції: 

1) неторговельні операції з валютними цінностями; 

2) операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття 

на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти Банку; 

3) ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-

нерезидентів у грошовій одиниці України, крім рахунків банків; 

4) залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України  (крім операцій 

на міжбанківському валютному ринку України);   

 5)торгівля банківськими металами на валютному ринку України, крім операцій на 

міжбанківському валютному ринку України; 

6) залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України (крім 

операцій на міжбанківському валютному ринку України). 
 

3.5. Дирекція  від імені Банку має право здійснювати  також діяльність щодо:  

1) зберігання цінностей, надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського 

сейфа;  

2) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей; 
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3) здійснення операцій з підкріплення/інкасації кас готівковими коштами, банківськими 

металами та іншими цінностями; 

4) здійснення операцій з підкріплення/інкасації банкоматів; 

5) здійснення операцій з купівлі/продажу готівкових коштів в національній та іноземній 

валюті, інших операцій з готівкою; 

6) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших 

фінансових послуг; 

7) реалізації пам’ятних, ювілейних та інвестиційних монет; 

8) випуску, розповсюдження та проведення лотерей; 

9) приймання під заставу та відчуження ювелірних і побутових виробів з дорогоцінних 

металів та дорогоцінного каміння; 

10) стягнення (збору) проблемної заборгованості боржників. 

 

3.6. Послуги та діяльність, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання 

документу дозвільного характеру, провадяться Дирекцією після одержання Банком відповідної 

ліцензії, копії ліцензії або дозволу.  

 

3.7. З метою надання послуг, провадження іншої діяльності, визначених цим Положенням, 

працівники Дирекції/Банку здійснюють операції і вчиняють правочини в порядку та на умовах, 

визначених внутрішніми документами Банку, та в межах наданих повноважень. 

3.8. Дирекція надає банківські, інші фінансові послуги, здійснює іншу діяльність в межах 

встановлених Банком нормативів, лімітів та обмежень, а у разі, коли це вимагається 

законодавством України або внутрішніми документами Банку, - за наявності рішення 

відповідного уповноваженого колегіального органу або посадової особи Дирекції/Банку. 

Правління Банку власним рішенням може обмежити перелік послуг/видів діяльності, що можуть 

надаватися/здійснюватися Дирекцією. 

 

3.9. В процесі діяльності Дирекція, її посадові особи та працівники забезпечують 

дотримання встановлених законодавством України та внутрішніми документами Банку вимог 

щодо інформації, з обмеженим доступом, зокрема яка містить  банківську та/або комерційну 

таємницю, а також вимог щодо обробки персональних даних. 

 

3.10. Дирекція забезпечує здійснення працівниками Дирекції у межах їх компетенції) 

ідентифікації і вивчення клієнтів та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому 

моніторингу або стосовно яких є достатні підстави підозрювати, що вони пов’язані, стосуються 

або призначені для фінансування тероризму.  

 

 

4.  УПРАВЛІННЯ ДИРЕКЦІЄЮ 

  

4.1. Управління справами Дирекції та координацію діяльності Банку в Регіоні здійснює 

директор з питань роздрібного бізнесу. Зокрема, директор з питань роздрібного бізнесу 

виконує такі обов’язки та має наступні повноваження: 
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1) забезпечує організацію роботи в Дирекції, здійснює перспективне та поточне 

планування, контроль за належним виконанням завдань, функцій та повноважень, покладених 

на Дирекцію, її посадових осіб та працівників, і відповідає за діяльність Дирекції та Банку в Регіоні;  

2) приймає участь  в  реалізації кадрової політики Банку на рівні Дирекції,  у відповідності до 

внутрішніх документів Банку;  

3) здійснює управління операційним ризиком, який реалізувався/може бути реалізованим 

в Регіоні у відповідності з вимогами Політики з управління операційним ризиком; 

4)забезпечує виконання бюджету Дирекції, недопущення нераціональних і 

необґрунтованих витрат; 

5) організує та здійснює контроль за дотриманням фінансової дисципліни; 

6) забезпечує повне, своєчасне складання та надання фінансової, статистичної та 

консолідованої звітності у формах та у строки відповідно до вимог законодавства України, 

нормативно-правових актів НБУ та нормативних документів Банку; 

7) видає та підписує накази і розпорядження з питань діяльності Дирекції в порядку, 

встановленому внутрішніми документами Банку; 

8) здійснює  управління трудовими ресурсами в межах компетенції;  

9) здійснює особистий прийом громадян, об'єктивний і вчасний розгляд скарг, заяв та 

звернень, прийняття рішень та повідомлення громадян про наслідки розгляду зазначених 

документів відповідно до законодавства України та внутрішніх документів Банку, що 

регламентують порядок розгляду звернень громадян; 

10) розпоряджається закріпленими за Дирекцією майном та коштами в порядку, з 

врахуванням вимог та обмежень, встановлених внутрішніми документами Банку; 

11) підписує договори та вчиняє інші правочини від імені Банку, в межах наданих 

повноважень, та в порядку, передбаченому внутрішніми документами Банку; 

12) виконує інші обов`язки, передбачені посадовою інструкцією, рішеннями Правління, 

інших уповноважених органів та осіб Банку. 

 

4.2. Директор з питань роздрібного бізнесу призначається на посаду і звільняється з посади 

за рішенням Правління Банку. На час тимчасової відсутності директора з питань роздрібного 

бізнесу виконання його обов'язків покладається на старшого регіонального менеджера з 

управління групою відділень Дирекції  або керівника з питань продажів та підтримки клієнтів 

сегменту малого та мікробізнесу Дирекції наказом по Дирекції чи наказом Банку.  

 

4.3. Директор з питань роздрібного бізнесу діє на підставі цього Положення, посадової 

інструкції, в межах повноважень, визначених довіреністю, виданою Банком, та несе особисту 

відповідальність за невиконання покладених на Дирекцію завдань. 

 

4.4. Директор з питань роздрібного бізнесу підзвітний Правлінню Банку. В оперативній 

діяльності директор з питань роздрібного бізнесу підпорядковується заступнику Голови Правління 

Банку, відповідальному за вертикаль Операційної підтримки, інформаційних технологій та 

роздрібного бізнесу. Правління Банку має право обмежити окремі повноваження директора з 

питань роздрібного бізнесу або обумовити прийняття директором з питань роздрібного бізнесу 

окремих рішень наявністю попередньої згоди (погодження) Правління, уповноважених органів 

або посадових осіб Банку. 
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4.5. Організаційна структура Дирекції затверджується рішенням Спостережної ради Банку. 

 

4.6. Штатний розклад Дирекції затверджується Правлінням Банку.          

 
 

5. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І ОПОДАТКУВАННЯ  

 

5.l. Дирекція має окремий баланс, який входить до консолідованого балансу Банку. В 

балансі Дирекції обліковується майно, закріплене за Дирекцією та відділеннями, операції 

Дирекції та відділень та інші параметри відповідно до облікової політики Банку. 

 

5.2. Дирекція є платником окремих видів загальнодержавних та місцевих податків та зборів 

відповідно до законодавства України. Дирекція не є платником  податку на прибуток. 

 

5.3. Дирекція здійснює бухгалтерський облік та звітність відповідно до законодавства 

України, нормативно-правових актів Національного банку України, облікової політики та інших 

внутрішніх документів Банку. 

 

5.4. Статистична та інша звітність щодо діяльності Дирекції подаються до Національного 

банку України та інших органів в порядку та в обсязі, визначених законодавством України. 

 

5.5. Статистична, бухгалтерська та управлінська звітність щодо діяльності Дирекції 

подається до центрального офісу Банку у порядку та строки передбачені обліковою політикою 

та внутрішніми документами Банку.  

 

5.6. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку, забезпечення фіксування 

фактів здійснення всіх банківських операцій у первинних документах та регістрах/системах 

обліку, дотримання порядку їх оформлення, збереження протягом установленого строку 

оброблених документів несе директор з питань роздрібного бізнесу. 

 

5.7. Дотримання єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, організацію 

контролю за відображенням в обліку всіх операцій, які здійснюються Дирекцією та відділеннями, 

складання і подання у встановлені строки фінансової звітності забезпечує Головний бухгалтер 

Дирекції. 

6. ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ ДИРЕКЦІЇ 

 

6.1. Діяльність Дирекції підлягає перевірці уповноваженими органами та особами Банку в 

порядку, передбаченому внутрішніми документами Банку. Перевірки діяльності Дирекції з боку 

державних, контролюючих органів здійснюються в порядку, передбаченому законодавством 

України. 

 

 6.2. За наказом Голови Правління Банку/Першого заступника Голови Правління/ 

заступника Голови Правління, рішенням уповноваженого колегіального органу Банку  у Дирекції  

можуть здійснюватись інші перевірки, ревізії, службові розслідування з питань діяльності Дирекції  

та\або окремих працівників Дирекції.   
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7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Зміни  до цього Положення затверджуються рішенням Правління Банку та/або іншого 

органу відповідно до Статуту та внутрішніх  документів Банку.  

 

7.2. Банк повідомляє Національний банк України про внесення змін до цього Положення в 

строк та у порядку,  передбаченими законодавством України. 

 

7.3. Діяльність Дирекції може бути припинена шляхом її ліквідації (закриття) за рішенням 

уповноваженого органу Банку, а також у випадках, передбачених законодавством України.  

 

7.4. Банк зобов’язаний повідомити Національний банк України про ліквідацію (закриття) 

Дирекції та про фактичне припинення діяльності Дирекції в строк, передбачений 

законодавством України. 

 


