
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та 

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії.  

Голова Правлiння       
Лавренчук Володимир 

Миколайович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
27.04.2016 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2015 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

2. Організаційно-правова форма 

Публічне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

14305909 

4. Місцезнаходження 

01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 

5. Міжміський код, телефон та факс 

(044) 490-88-01 (044) 285-32-31 

6. Електронна поштова адреса 

info@aval.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2016 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку 83 
  

29.04.2016 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація розміщена 

на власній сторінці http://www.aval.ua/about/for_publication/ 

в мережі 

Інтернет 29.04.2016 

  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X 

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство X 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість 

акцій (розміру часток, паїв) 
X 

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди X 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду 
 

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента 
 

3) інформація про зобов'язання емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, 

що виникала протягом звітного періоду 
X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

(сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на  



кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які 

відбулися протягом звітного періоду 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або 

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на 

іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного 

року 
 

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими 

забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
X 

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, 

виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини 

об'єкта) житлового будівництва) 
 

33. Примітки 

- Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, оскiльки 

дана посада вiдсутня. Проте згiдно п. 6.3.12 Статуту Банку Спостережна рада 

за пропозицiєю Голови Спостережної ради у встановленому порядку має 

право обрати корпоративного секретаря. Згiдно п.8.1. Принципiв 

корпоративного управлiння Банку, затверджених рiшенням Загальних зборiв 

акцiонерiв Банку (Протокол №Зб-52 вiд 29.04.2015 р.) з питань 

корпоративного управлiння акцiонери мають право звертатися до Виконавчого 

секретарiату Банку за юридичною адресою: 01011, Україна, м.Київ, вул. 

Лєскова, буд. 9.  

- Iнформацiя про облiгацiї емiтента не заповнюється, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом облiгацiй. 

- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не заповнюється, 

оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iнших цiнних паперiв. 

- Iнформацiя про похiднi цiннi папери не заповнюється, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не здiйснює випуск похiдних цiнних паперiв. 

- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, 

оскiльки Банк в звiтному роцi не здiйснював викуп власних акцiй.  

- Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть (згiдно абзацу 3, п. 



15, гл. 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826). 

- Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї 

не надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює банкiвську 

дiяльнiсть (згiдно абзацу 6, п. 15, гл. 4, роздiлу III Положення про розкриття 

iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 

03.12.2013 р. № 2826). 

- Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснює банкiвську дiяльнiсть (згiдно абзацу 6, 

п. 15, гл. 4, роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних 

паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР 03.12.2013 р. № 2826). 

- Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається, 

оскiльки Банк не є емiтентом боргових цiнних паперiв з забезпеченням. 

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй не заповнюється, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з 

розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним 

покриттям не заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є 

емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром 

(сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на 

кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi 

вiдбувались протягом звiтного перiоду, не заповнюється, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або 

включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття не 

надається, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних 

облiгацiй. 

- Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами 

iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду не надаються, 

оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних облiгацiй. 

- Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на 

iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець звiтного 

року не надаються, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом 

iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових 

платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за 

якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття, не 

заповнюється, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом 

iпотечних облiгацiй. 

- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не заповнюється, оскiльки 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв. 

- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв не заповнюється, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом iпотечних сертифiкатiв. 

- Основнi вiдомостi про ФОН не надаються, оскiльки АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН не заповнюється, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН не заповнюється, 

оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН не надається, оскiльки АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

- Правила ФОН не розкриваються, оскiльки АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є 



емiтентом сертифiкатiв ФОН. 

- Рiчна фiнансова звiтнiсть (за нацiональними стандартами бухгалтерського 

облiку) не надається, оскiльки Банк складає рiчну фiнансову звiтнiсть 

вiдповiдно до вимог МСФЗ (згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 

24.10.2011 р.). 

- Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй 

пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi 

об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) не заповнюється, оскiльки 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) 

житлового будiвництва. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 № 646961 

3. Дата проведення державної реєстрації 

27.03.1992 

4. Територія (область) 

м. Київ  

5. Статутний капітал (грн) 

3002774908.00 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

12690 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

64.19 Iншi види грошового посередництва 

64.91 Фiнансовий лiзинг 

64.99 Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у. 

10. Органи управління підприємства 

Вiдповiдно до Роздiлу 6 Cтатуту АТ “Райффайзен Банк Аваль” органами управлiння Банку є 

Загальнi збори акцiонерiв та Правлiння Банку. Спостережна рада Банку є органом, що здiйснює 

контроль за дiяльнiстю Правлiння. 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

Головне управлiння Нацiонального банку України по м.Києву та Київськiй обл. 

2) МФО банку 

321024 

3) поточний рахунок 

32008173102 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

Raiffeisen Bank International, Vienna (RZBAATWW) 

5) МФО банку 



немає 

6) поточний рахунок 

55022305 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності* 

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 

Державний 

орган, що 

видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Банкiвська дiяльнiсть. Лiцензiя на право надання банкiвських 

послуг, визначених частиною третьою статтi 47 Закону України 

"Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 

10 05.10.2011 
Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Лiцензiя дiє та поновлюється вiдповiдно до вимог 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку 

України. Термiн дiї лiцензiї - до замiни дiючої. 

  

Банкiвська дiяльнiсть. Генеральна лiцензiя на здiйснення 

валютних операцiй. 
10 05.10.2011 

Нацiональний 

банк України 
Необмежена 

Опис 

Лiцензiя дiє та поновлюється вiдповiдно до вимог 

нормативно-правових актiв Нацiонального банку 

України. Термiн дiї лiцензiї - до замiни дiючої. 

  

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, брокерська дiяльнiсть. 
АЕ 

№185054 
19.10.2012 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 21.10.2012 р. необмежений. 

Банк планує у 2016 роцi та наступних роках 

використовувати наявну лiцензiю вiдповiдно до 

кон’юнктури ринку та з урахуванням поточної 

ситуацiї на фондовому ринку України.  

  

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, дилерська дiяльнiсть. 
АЕ 

№185053 
19.10.2012 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 21.10.2012 р. необмежений. 

Планує планує у 2016 роцi та наступних роках 

використовувати наявну лiцензiю вiдповiдно до 

кон’юнктури ринку та з урахуванням поточної 

ситуацiї на фондовому ринку України.  

  

Дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами, андеррайтинг. 
АЕ 

№185052 
19.10.2012 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 



Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 21.10.2012 р. необмежений. 

Банк планує у 2016 роцi та наступних роках 

використовувати наявну лiцензiю вiдповiдно до 

кон’юнктури ринку та з урахуванням поточної 

ситуацiї на фондовому ринку України.  

  

Депозитарна дiяльнiсть, дiяльнiсть iз зберiгання активiв пенсiйних 

фондiв. 

АЕ № 

263203 
13.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений. 

Банк планує у 2016 роцi та наступних роках у 

повному обсязi використовувати наявну лiцензiю 

вiдповiдно до кон’юнктури ринку. 

  

Депозитарна дiяльнiсть, дiяльнiсть iз зберiгання активiв 

iнститутiв спiльного iнвестування. 

АЕ № 

263202 
13.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений. 

Банк планує у 2016 роцi та наступних роках у 

повному обсязi використовувати наявну лiцензiю 

вiдповiдно до кон’юнктури ринку. 

  

Депозитарна дiяльнiсть, депозитарна дiяльнiсть депозитарної 

установи. 

АЕ № 

263201 
13.08.2013 

Нацiональна 

комiсiя з 

цiнних 

паперiв та 

фондового 

ринку 

Необмежена 

Опис 

Термiн дiї лiцензiї з 12.10.2013 р. необмежений. 

Банк планує у 2016 роцi та наступних роках у 

повному обсязi використовувати наявну лiцензiю 

вiдповiдно до кон’юнктури ринку. 

  



13. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб 

1) найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПТАХОКОМБIНАТ "БЕРШАДСЬКИЙ" 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

04366719  

4) місцезнаходження 

24412, Україна, Вiнницька обл., Бершадський р-н, с. Вiйтiвка, вул. Ленiна, буд. 170  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,50%. У якостi внеску наданi компенсацiйнi 

сертифiкати. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2015 р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КИЇВСЬКЕ СПЕЦIАЛЬНЕ ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО "МЕНАС" 

2) організаційно-правова форма 

231 

3) код за ЄДРПОУ 

00495289  

4) місцезнаходження 

01032, Україна, м. Київ, вул. Старовокзальна, буд. 18  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 4,66%. У якостi внеску наданi компенсацiйнi 

сертифiкати. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2015р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ 

IСТОРIЙ" 

2) організаційно-правова форма 

111 

3) код за ЄДРПОУ 

33691415  

4) місцезнаходження 

02002, Україна, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 11  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 5,11%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2015р. не вiдбувалось. 



1) найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ 

ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ" 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

35917889  

4) місцезнаходження 

04107, Україна, м.Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,01%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2015р. не вiдбувалось.  

1) найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУМСЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО " АГРОТЕХСЕРВIС" 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

03760941  

4) місцезнаходження 

40020, Україна, м. Суми, пр-т Курський, буд. 105  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,55%. У якостi внеску наданi компенсацiйнi 

сертифiкати. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2015 р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС" 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

21672206  

4) місцезнаходження 

01601, Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,19%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2015р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

СIЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "IЛЛIНЕЦЬКЕ 



ПIДПРИЄМСТВО ПО ПЛЕМIННIЙ СПРАВI В ТВАРИННИЦТВI" 

2) організаційно-правова форма 

231 

3) код за ЄДРПОУ 

00692191  

4) місцезнаходження 

22700, Україна, Вiнницька обл., м. Iллiнцi, вул. Карла Маркса, буд. 69  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 4,72%. У якостi внеску наданi компенсацiйнi 

сертифiкати. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2015р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ЖИТОМИРСЬКА ТОВАРНА АГРОПРОМИСЛОВА БIРЖА 

2) організаційно-правова форма 

915 

3) код за ЄДРПОУ 

30736919  

4) місцезнаходження 

10002, Україна, м. Житомир, МАЙДАН ПУТЯТИНСЬКИЙ, буд. 3/65 

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 2,10%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про товарну бiржу". 

Протягом 2015р. частка участi Банку зменшилася з 2,56% до 2,10% через отримання iнформацiї 

про збiльшення зареєстрованого статутного капiталу бiржi. 

1) найменування 

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ" 

2) організаційно-правова форма 

112 

3) код за ЄДРПОУ 

30370711  

4) місцезнаходження 

01001, Україна, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, буд. 3  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 0,10%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2015р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА МIЖБАНКIВСЬКА ВАЛЮТНА 

БIРЖА" 



2) організаційно-правова форма 

111 

3) код за ЄДРПОУ 

22877057  

4) місцезнаходження 

04070, Україна, м. Київ, вул. Межигiрська, буд.1  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 3,06%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про акцiонернi 

товариства". Змiн у участi протягом 2015 р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ТОВАРНА БIРЖА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОБЛАСТЕЙ 

УКРАЇНИ  

2) організаційно-правова форма 

915 

3) код за ЄДРПОУ 

24350147  

4) місцезнаходження 

18000, Україна, м. Черкаси, вул. Смiлянська, буд. 131  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 11,11%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про товарну бiржу". 

Змiн у участi протягом 2015р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ТОВАРНА БIРЖА "КРИМСЬКА МIЖБАНКIВСЬКА ВАЛЮТНА БIРЖА" 

2) організаційно-правова форма 

915 

3) код за ЄДРПОУ 

20727632  

4) місцезнаходження 

95017, Автономна Республiка Крим, м. Сiмферополь, вул. КИЇВСЬКА, буд. 55/2 

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 4,55%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про товарну бiржу". 

Змiн у участi протягом 2015р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РАЙФФАЙЗЕН ЛIЗИНГ АВАЛЬ" 

2) організаційно-правова форма 

240 



3) код за ЄДРПОУ 

34480657  

4) місцезнаходження 

04073, Україна, Київ, пр-кт Московський, буд. 9, корп. 5, офiс 101  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 87,08%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про господарськi 

товариства". Змiн у участi протягом 2015р. не вiдбувалось. 

1) найменування 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "РЕК ГАММА" 

2) організаційно-правова форма 

240 

3) код за ЄДРПОУ 

37636007  

4) місцезнаходження 

01011, Україна, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 4-а, лiт. "А"  

5) опис 

Участь Банку в статутному капiталi юридичної особи 100,00%. У якостi внеску наданi грошовi 

кошти. Права щодо управлiння юридичною особою - згiдно Закону України "Про господарськi 

товариства". Змiн у участi протягом 2015р. не вiдбувалось.  

15. Інформація про рейтингове агентство 

Найменування 

рейтингового 

агентства 

Ознака рейтингового 

агентства (уповноважене, 

міжнародне) 

Дата визначення або 

поновлення рейтингової оцінки 

емітента або цінних паперів 

емітента 

Рівень кредитного 

рейтингу емітента або 

цінних паперів емітента 

1 2 3 4 

Moody's Investors 

Services Inc 

міжнародне рейтингове 

агентство 
25.11.2015 B3.ua 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і 

вартість акцій (розміру часток, паїв) 

Найменування юридичної 

особи засновника та/або 

учасника 

Код за ЄДРПОУ 

засновника та/або 

учасника 

Місцезнаходження 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

Українська державна страхова 

комерцiйна органiзацiя (тепер 

НАСК "Оранта") 

00034186 
02081Україна, м. Київ, вул. 

Здолбунiвська, буд. 7-д 
0.0003412 

ВАТ "Фiрма "Торговий дiм" 

(тепер ВАТ "Торгiвля та 

iнвестицiї") 

14273865 
04080Україна, м.Київ, вул. 

Нижньоюркiвська, буд.81 
0.0000082 

ТОВ "А-400" 19115800 
04123Україна, м. Київ, вул. 

Галицька, буд. 13-а 
0.0000072 

МП "Форфейтiнг" 99099201 01133Україна, м. Київ, вул. 0.0000068 



Мечникова, буд. 10 

МП "Баланс" 99095232 
01133Україна, м. Київ, вул. 

Мечникова, буд. 10 
0.0000068 

НВФ "Астег" 21342756 
07101Україна, м. Славутич, 

пл. Привокзальна, буд. 1 
0.0000007 

Редакцiя газети "Молодь 

України" (тепер Видавництво 

"Преса України") 

05905668 
03047Україна, м. Київ, пр-т 

Перемоги, буд. 50 
0.0000002 

МП "Оксамит" д/н д/нд/н д/н д/н 0 

Акцiонерний банк "Iнко" д/н д/нд/н д/н д/н 0 

Асоцiацiя народної дипломатiї 

України 
д/н д/нд/н д/н д/н 0 

МП "Марс" д/н д/нд/н д/н д/н 0 

Українсько-американське 

спiльне пiдприємство 

"Автосим" 

д/н д/нд/н д/н д/н 0 

Українське республiканське 

вiддiлення Пенсiйного фонду 

СРСР 

д/н д/нд/н д/н д/н 0 

Прізвище, ім"я, по батькові 

фізичної особи 

Серія, номер, дата видачі та найменування 

органу, який видав паспорт* 

Відсоток акцій (часток, паїв), 

які належать засновнику та/або 

учаснику (від загальної 

кількості) 

немає - - - 0 

Усього 0.0003711 

V. Інформація про посадових осіб емітента 

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Герберт Степiч 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1946 

5) освіта** 

Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора економiчних наук. 

6) стаж роботи (років)** 

44 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi 

Старшого радника Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ. 



8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52 вiд 

29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку.  

Приймає участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України.  

Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради визначаються i розподiляються вiдповiдно до 

рiшень Спостережної ради.  

Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та 

засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та 

iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради 

та таких комiтетiв. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети.  

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 44 роки, на посадi Голови, з 25 квiтня 2014 року Члена Спостережної 

ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 10 рокiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював на посадi Голови Правлiння Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ, з червня 2013 р. обiймає посаду Старшого радника Правлiння Райффайзен 

Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пiтер Леннк 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1963 

5) освіта** 

Вища. Ступiнь магiстра. 



6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Заступником Голови Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

працював на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Обраний Заступником Голови Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв 

(Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три роки. Є 

представником акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у 

статутному капiталi Банку.  

Приймає участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України.  

Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та 

засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та 

iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради 

та таких комiтетiв. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети.  

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 28 рокiв, на посадi Заступника Голови Спостережної ради АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" - 4 роки 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi Члена Правлiння Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя). 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Карл Зевельда  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 



1950 

5) освіта** 

Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора економiчних наук. 

6) стаж роботи (років)** 

39 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Головою Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi 

Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Обраний Головою Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52 

вiд 29.04.2015 р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником 

акцiонера Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi 

Банку.  

Очолює Спостережну раду Банку, яка здiйснює контроль за дiяльнiстю Правлiння Банку, захищає 

права та представляє iнтереси акцiонерiв Банку в перiод мiж Загальними зборами акцiонерiв у 

межах її компетенцiї. Голова Спостережної ради має наступнi повноваження: керує роботою 

Спостережної ради; пiдписує контракт (трудовий договiр) з Головою та членами Правлiння Банку; 

скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, пiдписує протоколи засiдань; здiйснює 

iншi функцiї, необхiднi для органiзацiї дiяльностi Спостережної ради в межах її повноважень. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Голова несе вiдповiдальнiсть за складання та зберiгання протоколiв засiдань Спостережної ради. 

Будь-яке листування вiд iменi Спостережної ради має вестися Головою та має належним чином 

передаватись його наступнику, який буде дiяти в якостi Голови. 

Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Голова Спостережної ради повинен придiляти 

достатньо часу для виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети. 

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 39 рокiв, на посадi Члена, з 25 квiтня 2014 року Голови Спостережної 

ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" -43 роки 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював: з 1998 р. по 2010 р. Членом Правлiння «Райффайзен 

Центральбанк Естеррайх АГ» (Австрiя); з 2010 р. по червень 2013 р. Заступником Голови 

Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя); з червня 2013 р. обiймає 

посаду Голови Правлiння Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 



2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Курт Гайгер  

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1946 

5) освіта** 

Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора юридичних наук. 

6) стаж роботи (років)** 

44 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi 

Члена Спостережної ради Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52 вiд 

29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку.  

Приймає участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України.  

Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради визначаються i розподiляються вiдповiдно до 

рiшень Спостережної ради.  

Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та 

засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та 

iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради 

та таких комiтетiв. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети.  

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 44 роки, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 6 рокiв 2 мiсяцi. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював: з 2010 р. обiймає посаду Члена Спостережної ради 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 



* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Голова Правлiння  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лавренчук Володимир Миколайович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Вища економiчна. 

6) стаж роботи (років)** 

33 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АКБ "Райффайзенбанк Україна" - Член Правлiння. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

19.10.2005 до 31 грудня 2018 р. 

9) Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-71/1 вiд 19.10.2005 р.) призначений на 

посаду Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" з 21 жовтня 2005 р.  

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол Спостережної Ради №СР-12/8 вiд 17.12.2015р.) 

продовжено термiн повноважень п. Лавренчука В.М. на посадi Голови Правлiння Банку на три 

роки до 31 грудня 2018 р. 

Голова Правлiння має наступнi повноваження: - в порядку, передбаченому Положенням про 

Правлiння Банку, органiзовує засiдання Правлiння, зокрема, скликає засiдання Правлiння, головує 

на них, пiдписує у встановленому порядку протоколи засiдань та постанови Правлiння; - 

заслуховує звiти Першого Заступника Голови Правлiння; - укладає (пiдписує) трудовi договори 

(контракти) з працiвниками Банку вiдповiдно до вимог чинного законодавства України; - здiйснює 

представництво iнтересiв Банку перед Нацiональним банком України, Кабiнетом Мiнiстрiв 

України, в iнших державних органах та установах; - на пiдставi наказу має право делегувати 

частину своїх повноважень iншим членам Правлiння або працiвникам, якi є посадовими особами 

Банку не нижче категорiї В-1 (повне делегування повноважень Голови Правлiння iншiй особi не 

допускається, якщо iнше не передбачено Положенням про Правлiння Банку). 

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час 

його тимчасової вiдсутностi, Перший Заступник Голови Правлiння виконує всi повноваження, 

права та обов‘язки Голови Правлiння в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння 

Банку та чинним законодавством України для Голови Правлiння Банку. 

Крiм того, Голова Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо поточної дiяльностi 

Банку шляхом участi в роботi Правлiння; дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк 

перед будь-якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї 

компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених статтею 8 Статуту Банку; у 

межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному внутрiшнiми нормативними документами 

Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi для виконання працiвниками Банку; у 



порядку, встановленому нормативними документами Банку, спiльно з iншою уповноваженою 

особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi керiвникам фiлiй (дирекцiй), 

представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Банку, 

пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; вiдповiдати за дiяльнiсть 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Голова Правлiння призначений 

куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному нормативними документами 

Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку. 

Голова Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства України, 

Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, рiшень 

Спостережної ради, Правлiння.  

Голова Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх функцiональних 

обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в iнтересах Банку, 

його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати рiшення виключно в 

межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не використовувати службове 

становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до засiдань Правлiння, 

контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань Правлiння з питань, 

вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог щодо врегулювання 

конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або потенцiйнi конфлiкти 

iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не розголошувати 

конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням повноважень, особам, якi не 

мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у своїх iнтересах або в iнтересах 

третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм 

аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та фiнансовий стан Банку.  

Голова Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю про наявнiсть 

заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи афiлiйованих з ним осiб 

або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. Така iнформацiя 

повинна також негайно надаватися Правлiнню.  

Голова Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння (Спостережної 

ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. Забороняється без 

попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших осiб вести 

пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi Банку.  

Наступнi пiдроздiли Банку є пiдпорядкованi Головi Правлiння: служба зв’язкiв з громадськiстю та 

корпоративних комунiкацiй, служба охорони працi, група регiонального менеджменту, вертикаль 

корпоративного бiзнесу, департамент розвитку нерухомостi та управлiння 

внутрiшньобанкiвськими послугами, департамент iнформацiйної безпеки.  

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 33 роки, на посадi Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 10 

рокiв 2 мiсяцi. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працює Головою Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, 

Україна).  

Крiм того, п. Лавренчук є Головою Наглядової ради ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль» (м. Київ, 

Україна) та Членом Правлiння АСОЦIАЦIЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА БIЗНЕС АСОЦIАЦIЯ" (м. Київ, 

Україна).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Перший Заступник Голови Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 



Бьош Герхард 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1957 

5) освіта** 

Вища економiчна. 

6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" - Заступник Голови Правлiння. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

20.08.2010 до 31 грудня 2016 р. 

9) Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-8/7 вiд 20.08.2010 р.) призначений на посаду 

Першого Заступника Голови Правлiння, яку обiймає з 06 листопада 2010 р.  

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/1 вiд 05.12.2013 р.) п. Бьош обраний на 

новий строк на посаду Першого Заступника Голови Правлiння, продовжено термiн його 

повноважень до 31 грудня 2016 р. 

Перший Заступник Голови Правлiння керує, контролює та координує дiяльнiсть членiв Правлiння, 

зокрема: погоджує плани роботи та визначає завдання для членiв Правлiння; заслуховує звiти про 

результати дiяльностi членiв Правлiння; надає членам Правлiння обов’язковi для виконання 

вказiвки та завдання в межах їх функцiональних обов’язкiв, визначає прiоритетнiсть та порядок їх 

виконання; визначає способи взаємодiї мiж рiзними вертикалями (структурними пiдроздiлами) 

Банку; вирiшує спiрнi питання мiж структурними пiдроздiлами/вертикалями, що пiдпорядкованi 

рiзним членам Правлiння.  

Перший Заступник Голови Правлiння має наступнi повноваження: визначає час та мiсце 

скликання засiдань Правлiння, визначає та погоджує порядок денний засiдань та доповiдачiв за 

кожним з питань порядку денного; регулярно звiтує перед Головою Правлiння; укладає (пiдписує) 

трудовi договори (контракти) з працiвниками Банку вiдповiдно до вимог чинного законодавства 

України; на пiдставi наказу має право делегувати частину своїх повноважень iншим членам 

Правлiння або працiвникам, якi є посадовими особами Банку не нижче категорiї В-1 (повне 

делегування повноважень Першого Заступника Голови Правлiння iншiй особi не допускається, 

якщо iнше не передбачено Положенням про Правлiння Банку). 

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час 

його тимчасової вiдсутностi, Перший Заступник Голови Правлiння виконує всi повноваження, 

права та обов‘язки Голови Правлiння в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння 

Банку та чинним законодавством України для Голови Правлiння Банку. 

У разi своєї тимчасової вiдсутностi Перший Заступник Голови може призначити зi складу членiв 

Правлiння тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. У разi 

тимчасової вiдсутностi усiх членiв Правлiння, Перший Заступник Голови Правлiння може 

призначити тимчасово виконуючим обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння посадову 

особу Банку не нижче категорiї В-1. Тимчасово виконуючий обов’язки Першого Заступника 

Голови Правлiння виконує всi повноваження Першого Заступника Голови Правлiння з 

врахуванням обмежень на вчинення певних дiй, що можуть бути визначенi у наказi про 

призначення тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Якщо 



Перший Заступник Голови Правлiння з будь-яких пiдстав не має змоги призначити виконуючого 

обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння, таке призначення може бути здiйснене 

Спостережною радою Банку. 

Крiм того, Перший Заступник Голови Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо 

поточної дiяльностi Банку шляхом участi в роботi Правлiння; дiяти вiд iменi Банку без 

довiреностi, представляти Банк перед будь-якими юридичними та/або фiзичними особами, 

вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, 

визначених статтею 8 Статуту Банку; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному 

внутрiшнiми нормативними документами Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi 

для виконання працiвниками Банку; у порядку, встановленому нормативними документами Банку, 

спiльно з iншою уповноваженою особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi 

керiвникам фiлiй (дирекцiй), представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних 

пiдроздiлiв Банку, пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; 

вiдповiдати за дiяльнiсть вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Перший 

Заступник Голови Правлiння призначений куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, 

визначеному нормативними документами Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi 

Правлiнням Банку.  

Першому Заступнику Голови Правлiння пiдпорядкованi пiдроздiли: контролiнгу, закупiвель та 

управлiння проектами, бухгалтерсього облiку контролю та звiтностi, персоналу, виконавчого 

секретарiату, департамент по роботi з фiнансовими установами, казначейство (iнвестицiйна 

банкiвська дiяльнiсть), служба внутрiшнього аудиту. 

Перший Заступник Голови Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного 

законодавства України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних 

документiв Банку, рiшень Спостережної ради, Правлiння, Голови Правлiння.  

Перший Заступник Голови Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання 

своїх функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно 

в iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати 

рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не 

використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до 

засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань 

Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог 

щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або 

потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не 

розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у 

своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй 

комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Банку.  

Перший Заступник Голови Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну 

iнформацiю про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи 

афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. 

Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню.  

Перший Заступник Голови Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв 

управлiння (Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з 

Банком. Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за 

рахунок iнших осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до 

сфери дiяльностi Банку.  

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 28 рокiв, на посадi Першого Заступника Голови Правлiння АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" - 5 рокiв 1 мiсяць. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював: з 2006 р. по 2010 р. Заступником Голови Правлiння АТ 



"Райффайзен Банк Аваль"; з листопада 2010 р. обiймає посаду Першого Заступника Голови 

Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Заступник Голови Правлiння  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Коссманн Роберт Скотт 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1964 

5) освіта** 

Вища економiчна. 

6) стаж роботи (років)** 

28 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ВАТ "Райффайзен Банк Аваль" - Директор департаменту малого та середнього бiзнесу. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

30.07.2007 до 31 грудня 2016 р. 

9) Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-11 вiд 30.07.2007 р.) призначений на посаду 

Заступника Голови Правлiння, яку обiймає з 20 вересня 2007 р.  

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-5/5 вiд 28.05.2013 р.) продовжено термiн 

повноважень п. Коссманна на посадi Заступника Голови Првлiння Банку до 31 грудня 2016 р. 

Функцiональнi повноваження (обов’язки) Заступника Голови Правлiння визначаються 

Спостережною радою вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку.  

Заступник Голови Правлiння в своїй дiяльностi пiдзвiтний Спостережнiй радi та 

пiдпорядковується Першому заступнику Голови Правлiння Банку. 

Заступник Голови Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо поточної дiяльностi 

Банку шляхом участi в роботi Правлiння; дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк 

перед будь-якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї 

компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених статтею 8 Статуту Банку; у 

межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному внутрiшнiми нормативними документами 

Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi для виконання працiвниками Банку; у 

порядку, встановленому нормативними документами Банку, спiльно з iншою уповноваженою 

особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi керiвникам фiлiй (дирекцiй), 

представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Банку, 

пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; вiдповiдати за дiяльнiсть 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Заступник Голови Правлiння призначений 

куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному нормативними документами 

Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку.  



У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час 

його тимчасової вiдсутностi, Перший заступник Голови Правлiння, а в разi вiдсутностi також 

останнього – Заступник Голови Правлiння за наказом Першого заступника Голови Правлiння або 

за рiшенням Спостережної Ради, виконує всi повноваження, права та обов‘язки Голови Правлiння 

в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Банку та чинним законодавством 

України для Голови Правлiння Банку.  

У разi своєї тимчасової вiдсутностi Перший Заступник Голови Правлiння може призначити зi 

складу членiв Правлiння тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови 

Правлiння. Тимчасово виконуючий обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння виконує всi 

повноваження Першого Заступника Голови Правлiння з врахуванням обмежень на вчинення 

певних дiй, що можуть бути визначенi у наказi про призначення тимчасово виконуючого 

обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. 

Заступнику Голови Правлiння пiдпорядкованi такi пiдроздiли: вертикаль роздрiбного бiзнесу, 

департамент операцiйного сервiсу, департамент планування та стратегiї iнформацiйних технологiй 

, департамент розробки та тестування програмного забезпечення. 

Заступник Голови Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства 

України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, 

рiшень Спостережної ради, Правлiння, Голови Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння.  

Заступник Голови Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх 

функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в 

iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати 

рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не 

використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до 

засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань 

Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог 

щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або 

потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не 

розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у 

своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй 

комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Банку.  

Заступник Голови Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю 

про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи 

афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. 

Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню.  

Заступник Голови Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння 

(Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. 

Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших 

осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi 

Банку.  

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 28 рокiв, на посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 8 рокiв 3 мiсяцi. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працює Заступником Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" (м. Київ, Україна). Крiм того п. Коссманн є Членом Спостережної ради ПрАТ 

"Український процесiнговий центр" (м. Київ, Україна).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада 

Заступник Голови Правлiння  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Гурiна Наталiя Олександрiвна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1975 

5) освіта** 

Вища економiчна. 

6) стаж роботи (років)** 

21 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ “Райффайзен Банк Аваль” - заступник головного ризик-менеджера - директор департаменту 

корпоративних ризикiв. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

21.12.2011 до 31 грудня 2016 р. 

9) Опис 

Рiшенням Спостережної ради Банку (Протокол № СР-12/2 вiд 21.12.2011 р.) призначена на посаду 

Заступника Голови Правлiння з 03 сiчня 2012 р. Рiшенням Спостережної ради (Протокол № СР-

12/5 вiд 24.12.2014 р.) термiн повноважень продовжено до 31.12.2016р.  

Функцiональнi повноваження (обов’язки) Заступника Голови Правлiння визначаються 

Спостережною радою вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку.  

Заступник Голови Правлiння в своїй дiяльностi пiдзвiтний Спостережнiй радi та 

пiдпорядковується Першому заступнику Голови Правлiння Банку. 

Заступник Голови Правлiння має повноваження: приймати рiшення щодо поточної дiяльностi 

Банку шляхом участi в роботi Правлiння; дiяти вiд iменi Банку без довiреностi, представляти Банк 

перед будь-якими юридичними та/або фiзичними особами, вчиняти вiд iменi Банку у межах своєї 

компетенцiї будь-якi правочини з врахуванням обмежень, визначених статтею 8 Статуту Банку; у 

межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному внутрiшнiми нормативними документами 

Банку, видавати накази та розпорядження, обов`язковi для виконання працiвниками Банку; у 

порядку, встановленому нормативними документами Банку, спiльно з iншою уповноваженою 

особою видавати довiреностi вiд iменi Банку, в тому числi керiвникам фiлiй (дирекцiй), 

представництв та вiддiлень Банку; керувати роботою структурних пiдроздiлiв Банку, 

пiдпорядкованих йому вiдповiдно до органiзацiйної структури Банку; вiдповiдати за дiяльнiсть 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв Банку, для яких Заступник Голови Правлiння призначений 

куратором; у межах своєї компетенцiї та в порядку, визначеному нормативними документами 

Банку, виконувати iншi повноваження, делегованi Правлiнням Банку.  

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Правлiння своїх повноважень, у т.ч. на час 

його тимчасової вiдсутностi, Перший заступник Голови Правлiння, а в разi вiдсутностi також 

останнього – Заступник Голови Правлiння за наказом Першого заступника Голови Правлiння або 

за рiшенням Спостережної Ради, виконує всi повноваження, права та обов‘язки Голови Правлiння 

в обсягах, визначених Статутом, Положенням про Правлiння Банку та чинним законодавством 

України для Голови Правлiння Банку.  

У разi своєї тимчасової вiдсутностi Перший Заступник Голови може призначити зi складу членiв 



Правлiння тимчасово виконуючого обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння. Тимчасово 

виконуючий обов’язки Першого Заступника Голови Правлiння виконує всi повноваження 

Першого Заступника Голови Правлiння з врахуванням обмежень на вчинення певних дiй, що 

можуть бути визначенi у наказi про призначення тимчасово виконуючого обов’язки Першого 

Заступника Голови Правлiння. 

Заступнику Голови Правлiння пiдпорядкованi: вертикаль проблемних кредитiв та ризик-

менеджменту. 

Заступник Голови Правлiння у своїй роботi зобов’язаний дотримуватися чинного законодавства 

України, Статуту Банку, Положення про Правлiння Банку, iнших нормативних документiв Банку, 

рiшень Спостережної ради, Правлiння, Голови Правлiння, Першого Заступника Голови Правлiння.  

Заступник Голови Правлiння зобов'язаний: ставитися з вiдповiдальнiстю до виконання своїх 

функцiональних обов’язкiв, добросовiсно виконувати наданi повноваження, дiяти виключно в 

iнтересах Банку, його акцiонерiв i клiєнтiв, ставити iнтереси Банку вище власних; приймати 

рiшення виключно в межах наданих повноважень, не припускаючи їх перевищення; не 

використовувати службове становище у власних iнтересах; завчасно i ретельно готуватися до 

засiдань Правлiння, контролювати пiдготовку i своєчасне надання матерiалiв до засiдань 

Правлiння з питань, вiднесених до його повноважень; дотримуватися встановлених у Банку вимог 

щодо врегулювання конфлiкту iнтересiв, завчасно розкривати iнформацiю про наявнi або 

потенцiйнi конфлiкти iнтересiв; дотримуватися встановленої у Банку iнформацiйної полiтики, не 

розголошувати конфiденцiйну iнформацiю, яка стала вiдомою у зв'язку iз виконанням 

повноважень, особам, якi не мають доступу до такої iнформацiї, а також не використовувати її у 

своїх iнтересах або в iнтересах третiх осiб; своєчасно надавати Спостережнiй радi, Ревiзiйнiй 

комiсiї, внутрiшнiм та зовнiшнiм аудиторам Банку повну i точну iнформацiю про дiяльнiсть та 

фiнансовий стан Банку.  

Заступник Голови Правлiння повинен своєчасно надавати Спостережнiй радi точну iнформацiю 

про наявнiсть заiнтересованостi (особистого iнтересу) в будь-яких операцiях Банку чи 

афiлiйованих з ним осiб або про будь-якi iншi обставини, що становлять собою конфлiкт iнтересiв. 

Така iнформацiя повинна також негайно надаватися Правлiнню.  

Заступник Голови Правлiння повинен утримуватися вiд участi в дiяльностi органiв управлiння 

(Спостережної ради, Правлiння тощо) iнших юридичних осiб, не афiлiйованих з Банком. 

Забороняється без попередньої згоди Спостережної ради за власний рахунок або за рахунок iнших 

осiб вести пiдприємницьку дiяльнiсть чи здiйснювати операцiї, якi належать до сфери дiяльностi 

Банку.  

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 21 рiк, на посадi Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 4 роки. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працювала: до 2012 р. заступником головного ризик-менеджера - 

директором департаменту корпоративних ризикiв АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна); 

з 2012 р. обiймає посаду Заступника Голови Правлiння АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, 

Україна). Крiм того п. Гурiна Н.О. є Членом Наглядової ради ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" (м. 

Київ, Україна).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний бухгалтер-директор департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Макаренко Людмила Олексiївна 



3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1961 

5) освіта** 

Вища економiчна. 

6) стаж роботи (років)** 

32 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АППБ "Аваль" - заступник головного бухгалтера, в.о.головного бухгалтера - директор 

департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

27.03.2006 без строку 

9) Опис 

Наказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду Головного бухгалтера-директора 

департаменту бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi з 27 березня 2006 року.  

Забезпечує дотримання єдиних методологiчних засад бухгалтерського облiку вiдповiдно до 

нормативних вимог Нацiонального банку України, складання i надання у встановленi строки 

фiнансової, податкової та статистичної звiтностi, збереження бухгалтерської документацiї та її 

архiвування. Органiзовує контроль за вiдображенням в облiку всiх операцiй, якi здiйснюються 

Банком, та перевiрку стану бухгалтерського облiку у пiдроздiлах Банку. 

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 32 роки, на посадi Головного бухгалтера-директора департаменту 

бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi АТ "Райффайзен Банк Аваль" - 9 рокiв 9 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працює на посадi Головного бухгалтера-директора департаменту 

бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна). 

Крiм того п. Макаренко Л.О. є Членом Наглядової ради ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль" (м. Київ, 

Україна). Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Головний аудитор служби внутрiшнього аудиту  

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Палiєнко Оксана Валерiївна 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1973 



5) освіта** 

Вища економiчна. 

6) стаж роботи (років)** 

20 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" - заступник головного аудитора банку - начальник управлiння 

перевiрок Центрального офiсу та Київського регiону служби внутрiшнього аудиту. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

15.02.2012 без строку 

9) Опис 

Наказом Голови Правлiння Банку призначена на посаду Головного аудитора служби внутрiшнього 

аудиту Банку з 15 лютого 2012 року.  

Очолює службу внутрiшнього аудиту Банку, до обов'язкiв якої належить: 

- складати план перевiрок, заснований на аналiзi ризикiв, який визначає прiоритети внутрiшнього 

аудиту та вiдповiдає цiлям Банку; визначати об’єкти i обсяги аудиту, приймати рiшення про 

перiодичнiсть проведення перевiрок; - проводити аудиторськi перевiрки згiдно з затвердженим 

планом з метою здiйснення оцiнки адекватностi та ефективностi системи внутрiшнього контролю 

Банку, її вiдповiдностi ступеню потенцiйного ризику, притаманного рiзним сферам дiяльностi 

Банку, а також оцiнювати його; - забезпечувати органiзацiю контролю за дотриманням 

працiвниками Банку встановленого документообiгу, процедур проведення операцiй, функцiй та 

повноважень згiдно з покладеними на них обов'язками; - проводити розгляд фактiв порушень 

працiвниками Банку чинного законодавства України, нормативних актiв Нацiонального банку 

України та стандартiв професiйної дiяльностi, нормативних документiв Банку, якi регулюють та 

визначають полiтику Банку; - рекомендувати керiвництву Банку приймати рiшення щодо 

забезпечення недопущення дiй, результатом яких може стати порушення чинного законодавства 

України, нормативних актiв Нацiонального банку України; - розробляти рекомендацiї та вказiвки 

щодо усунення виявлених порушень, покращення системи внутрiшнього контролю та здiйснювати 

контроль за їх обов’язковим виконанням; - виконувати монiторинг виконання наданих 

рекомендацiй та звiтувати по результатах такого монiторингу перед Спостережною радою та 

Правлiнням Банку; - забезпечувати збереження та повернення одержаних вiд структурних 

пiдроздiлiв Банку документiв на будь-яких носiях; - забезпечувати повноту документування 

кожного факту перевiрки, оформлювати письмово висновки, де мають бути вiдображенi усi 

питання, вивченi в ходi перевiрки, та рекомендацiї, наданi керiвництву Банку; - контролювати 

органiзацiю роботи в Банку щодо вивчення працiвниками вимог чинного законодавства України, 

нормативних актiв Нацiонального банку України, iнших пiдзаконних та вiдомчих актiв, 

нормативних документiв Банку на пiдставi перелiку посадових обов'язкiв; - брати участь у 

засiданнях Спостережної ради та Правлiння Банку пiд час обговорення питань, якi прямо або 

опосередковано стосуються стану бухгалтерського облiку, внутрiшнього контролю й аудиту, 

зовнiшнього аудиту, змiн у структурi або розвитку Банку; - не перевищувати своїх повноважень, а 

також не виконувати функцiї, що не входять до перелiку прямих обов’язкiв; - виконувати iншi 

завдання Спостережної ради та Правлiння Банку разом з внесенням таких завдань до плану 

перевiрок. 

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 20 рокiв, на посадi Головного аудитора служби внутрiшнього аудиту АТ 

"Райффайзен Банк Аваль" - 3 роки 10 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працювала: до лютого 2012 р. на посадi заступника головного 

аудитора банку - начальника управлiння перевiрок Центрального офiсу та Київського регiону 



служби внутрiшнього аудиту АТ "Райффайзен Банк Аваль" (м. Київ, Україна); з лютого 2012 р. 

обiймає посаду Головного аудитора служби внутрiшнього аудиту АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

(м. Київ, Україна).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Курт Брукнер 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1955 

5) освіта** 

Вища. Ступiнь магiстра, ступiнь доктора соцiальних та економiчних наук. 

6) стаж роботи (років)** 

32 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Членом Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк Аваль" працював на посадi 

Начальника Департаменту управлiння ризиками та проектiв Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52 вiд 

29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три роки. Є представником акцiонера 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, що має iстотну участь у статутному капiталi Банку.  

Приймає участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України.  

Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради визначаються i розподiляються вiдповiдно до 

рiшень Спостережної ради.  

Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та 

засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та 

iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради 

та таких комiтетiв. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 



Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети.  

Винагорода не виплачується. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 32 роки, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 1 рiк 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював: Начальником Департаменту управлiння ризиками 

корпорацiй, Начальником Департаменту управлiння ризиками та проектiв Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ (м. Вiдень, Австрiя).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Еберхард Вiнкельбауер 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1948 

5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

42 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Членом Спостережної ради Банку не працював, пенсiонер.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52 вiд 

29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три роки у якостi незалежного члена. 

Приймає участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України.  

Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради визначаються i розподiляються вiдповiдно до 

рiшень Спостережної ради.  

Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та 

засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та 

iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради 

та таких комiтетiв. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 



Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети.  

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 42 роки, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював: До березня 2012 року працював на посадi Начальника 

Департаменту мiжнародних фiлiй та представництв Райффайзен Центральбанк Естеррайх 

Акцiєнгезельшафт (Австрiя). 

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада 

Член Спостережної ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Шеремета Павло Михайлович 

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за 

ЄДРПОУ юридичної особи 

- - - 

4) рік народження** 

1971 

5) освіта** 

6) стаж роботи (років)** 

18 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

На момент обрання Членом Спостережної ради Банку працював на посадi Директора Школи 

управлiння РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ "УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ 

УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ".  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

29.04.2015 3 роки 

9) Опис 

Обраний Членом Спостережної ради Банку Загальними зборами акцiонерiв (Протокол № Зб-52 вiд 

29.04.2015р.) 29 квiтня 2015 року iз строком повноважень на три роки у якостi незалежного члена. 

Приймає участь в управлiннi Банком шляхом здiйснення всiх необхiдних дiй для виконання 

повноважень Спостережної ради вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду 

Банку, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, нормативно-правових актiв Нацiонального 

Банку України та законодавства України.  

Функцiональнi обов’язки Члена Спостережної ради визначаються i розподiляються вiдповiдно до 



рiшень Спостережної ради.  

Для забезпечення дiяльностi Спостережної ради Банку повинен приймати участь в її засiданнях та 

засiданнях її комiтетiв (у разi їх наявностi), до складу яких його буде обрано, бути професiйно та 

iнформацiйно пiдготовленим з усiх питань, що розглядатимуться на засiданнях Спостережної ради 

та таких комiтетiв. 

Несе персональну вiдповiдальнiсть за невиконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Банку, 

якщо вони не суперечать чинному законодавству України та Статуту Банку. 

Повинен зберiгати конфiденцiйнiсть своїх знань та iнформацiї стосовно Банку та його клiєнтiв. 

Зобов’язаний дiяти в iнтересах Банку неупереджено, добросовiсно, чесно та професiйно, а також 

пiдтримувати бездоганну дiлову репутацiю. Повинен придiляти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцiй та обов’язкiв. 

Несе вiдповiдальнiсть за належне виконання покладених на нього функцiй та обов’язкiв 

вiдповiдно до Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, положень про вiдповiднi 

Комiтети.  

Розмiр виплаченої винагороди не надається, оскiльки дана iнформацiя є конфiденцiйною та згоду 

на її розкриття не отримано. 

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 

Загальний стаж роботи - 18 роки, на посадi Члена Спостережної ради АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" - 8 мiсяцiв. 

Протягом останнiх п’яти рокiв працював: на посадi Мiнiстра Економiчного розвитку та торгiвлi 

України, Президента Київської школи економiки.  

Крiм того, Шеремета П.М. є Директором Школи управлiння РЕЛIГIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ 

"УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНIВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ 

ЦЕРКВИ" (м. Львiв, Україна).  

Згода на розкриття паспортних даних не надана. 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової 

особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.  

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, по батькові 

посадової особи або повне 

найменування юридичної 

особи 

Паспортні дані фізичної 

особи (серія, номер, дата 

видачі, орган, який видав)* 

або код за ЄДРПОУ 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Заступник 

Голови 

Правлiння 

Гурiна Наталiя 

Олександрiвна 
- - - 24000 0.0000799 24000 0 0 0 

Усього 24000 0.0000799 24000 0 0 0 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.  



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 

Найменування 

юридичної особи 

Код за 

ЄДРПОУ 
Місцезнаходження 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

Райффайзен Банк 

Iнтернацiональ АГ 

(Raiffeisen Bank 

International AG) 

FN 

122119m 

1030, Австрiя (Austria), м. 

Вiдень (Wien), Ам 

Штадтпарк, 9 (Am Stadtpark 

9) 

26265700360 87.4714 26217661952 0 48038408 0 

Прізвище, ім'я, по 

батькові фізичної 

особи* 

Серія, номер, дата видачі паспорта, 

найменування органу, який видав 

паспорт** 

Кількість 

акцій (штук) 

Від загальної 

кількості акцій 

(у відсотках) 

Кількість за видами акцій 

прості 

іменні 

прості на 

пред'явника 

привілейовані 

іменні 

привілейовані 

на пред'явника 

немає 
 

0 0 0 0 0 0 

Усього 26265700360 87.4714 26217661952 0 48038408 0 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.  

** Заповненювати необов'язково.  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
29.04.2015 

Кворум 

зборів** 
97.0096 

Опис 

Рiшення про проведення рiчних Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль» прийняте Спостережною радою 26.02.2015 року (Протокол №СР-2).  

Питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку: 

Питання 1. Звiт Правлiння про результати дiяльностi Банку у 2014 роцi та прийняття рiшення за 

наслiдками їх розгляду. 

Рiшення за першим питанням: 

1. Затвердити Звiт Правлiння та Звiт Спостережної ради про результати дiяльностi Банку у 2014 роцi. 

Визнати задовiльною дiяльнiсть Правлiння та Спостережної ради у 2014 роцi. 

2. Затвердити основнi напрямки дiяльностi Банку на 2015 рiк. 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 977 091 969 голосiв 

«ПРОТИ» 562 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 1 333 голосiв  

Не голосувало 41 954 936 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Рiшення з першого питання прийняте. 

Питання 2. Припинення повноважень (вiдкликання) Голови та членiв Спостережної ради.  

Рiшення за другим питанням порядку денного: 

1. Припинити достроково повноваження Голови Спостережної ради Банку та iнших її членiв, а саме:  

Карла Зевельди, – Голови Спостережної ради Банку;  

Пiтера Леннка – Заступника Голови Спостережної ради Банку;  

Герберта Степiча, Арiса Богданерiса, Мартiна Грюля, Курта Гайгера, Курта Брукнера – членiв 

Спостережної ради Банку.  

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 686 477 голоси 

«ПРОТИ» 173 835 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 1 316 голосiв  

Не голосувало 36 187 172 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Рiшення з другого питання прийняте. 

Питання 3. Визначення кiлькiсного складу Спостережної ради та строку повноважень Голови та 

членiв Спостережної ради. Встановлення розмiру винагороди, у тому числi заохочувальних та 

компенсацiйних виплат, та затвердження iнших умов договорiв, що укладатимуться з Головою та 

членами Спостережної ради, а також обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цих 

договорiв.  

Рiшення за третiм питанням порядку денного: 

1.Визначити склад Спостережної ради Банку в кiлькостi сiм членiв, в тому числi двох незалежних, iз 

строком повноважень на три роки. 

2. Встановити, що Голова та члени Спостережної ради Банку (крiм незалежних членiв Спостережної 

ради) виконують свої обов’язки безоплатно, виплата будь-якої винагороди, заохочувальних та 

компенсацiйних виплат не передбачається. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з 

Головою та членами Спостережної ради (крiм незалежних членiв), за формою згiдно з Додатком 

№1.1.  

3. Затвердити умови договорiв, що укладатимуться з незалежними членами Спостережної ради, у т.ч. 

розмiри винагороди, заохочувальних та компенсацiйних виплат, за формою згiдно з Додатком №1.2. 

4. Уповноважити Голову Правлiння Банку пiдписати договори з Головою та членами Спостережної 

ради Банку за формами, затвердженими згiдно пунктiв 2, 3 цього рiшення. 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 470 892 голосiв 

«ПРОТИ» 390 281 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 455 голоси  

Не голосувало 36 187 172 голосiв 



Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Рiшення з третього питання прийняте. 

Питання 4. Обрання Голови та членiв Спостережної ради.  

Рiшення за четвертим питанням порядку денного:  

Обрати Спостережну раду Банку у складi: 

1. Голова Спостережної ради – Карл Зевельда (Karl Sevelda), 

2. Заступник Голови Спостережної ради – Пiтер Леннк (Peter Lennkh), 

3. Член Спостережної ради – Герберт Степiч (Hеrbert Stepic), 

4. Член Спостережної ради – Курт Гайгер (Kurt Geiger), 

5. Член Спостережної ради – Курт Брукнер (Kurt Bruckner), 

у т.ч. незалежнi члени:  

6.Член Спостережної ради – Еберхард Вiнкельбауер (Eberhard Winkelbauer), 

7. Член Спостережної ради – Павло Михайлович Шеремета. 

Результати кумулятивного голосування: 

№ Посада, ПIБ кандидата Загальна кiлькiсть голосiв, вiдданих за кандидата 

1 Голова Спостережної ради – Карл Зевельда (Karl Sevelda) 28 940 372 904 

2 Заступник Голови Спостережної ради – Пiтер Леннк (Peter Lennkh ) 28 940 255 044 

3 Член Спостережної ради – Герберт Степiч (Hеrbert Stepic) 28 940 256 905  

4 Член Спостережної ради – Курт Гайгер (Kurt Geiger) 28 940 254 610 

5 Член Спостережної ради – Курт Брукнер (Kurt Bruckner) 28 940 255 805 

6 Член Спостережної ради – Еберхард Вiнкельбауер (Eberhard Winkelbauer) 28 940 257 676 

7 Член Спостережної ради – Павло Михайлович Шеремета 28 944 119 499 

Не голосувало 547 569 157 голоси  

Визнано недiйсними бюлетенi з « 0» голосами. 

Рiшення прийнято. Всi кандидати набрали вiдповiдну кiлькiсть голосiв необхiдну для обрання в 

персональний склад Спостережної ради Банку. 

Питання 5. Затвердження звiтiв i висновкiв Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Банку та його дочiрнiх 

пiдприємств у 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї. 

Рiшення за питанням п’ятим порядку денного: 

1. Затвердити звiт i висновки Ревiзiйної комiсiї про дiяльнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств 

ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль» та ТОВ «РЕК Гамма» у 2014 роцi. 

2. Визнати задовiльною дiяльнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств у 2014 роцi. 

Результати голосування:  

«ЗА» 28 982 456 438 голосiв 

«ПРОТИ» 2 013 голоси 

«УТРИМАЛИСЬ» 404 264 голосiв  

Не голосувало 36 186 085 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Рiшення з п’ятого питання прийняте. 

Питання 6. Припинення повноважень Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї. Припинення Положення про 

Ревiзiйну комiсiю Банку.  

Рiшення за питанням шостим порядку денного: 

1. Припинити достроково повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Банку, а саме: Нестор 

Iрини Петрiвни – Голови Ревiзiйної комiсiї; Федорченко Олени Михайлiвни,Чемересюк Олени 

Миколаївни – членiв Ревiзiйної комiсiї Банку 

2. Припинити дiю Положення про Ревiзiйну комiсiю Публiчного акцiонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Загальними зборами акцiонерiв 14.10.2009 р. (протокол 

№Зб-45 вiд 14.10.2009 р.).  

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 715 314 голоси 

«ПРОТИ» 145 815 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 736 голосiв  

Не голосувало 36 186 935 голос 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами  

Рiшення за шостим питанням прийняте. 

Питання 7. Затвердження звiтiв i висновкiв Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ Аудит» про дiяльнiсть 

Банку у 2014 роцi та затвердження заходiв за результатами їх розгляду.  

Рiшення за питанням сьомим порядку денного: 

1. Затвердити звiти i висновки Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ Аудит» про дiяльнiсть Банку у 2014 

роцi. 

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звiтiв i висновкiв Аудиторської фiрми ПрАТ «КПМГ 

Аудит». 

Результати голосування: 



«ЗА» 28 982 468 756 голосiв 

«ПРОТИ» 889 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 391 017 голосiв  

Не голосувало 36 188 138 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Рiшення з сьомого питання прийняте. 

Питання 8. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi Банку та його дочiрнiх пiдприємств за 2014 

рiк: 

- затвердження рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк, складеної вiдповiдно до вимог 

мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi; 

- затвердження рiчної консолiдованої фiнансової звiтностi за 2014 рiк, складеної вiдповiдно до вимог 

мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi.  

Рiшення за восьмим питанням порядку денного: 

1. Затвердити рiчнi результати дiяльностi Банку та його дочiрнiх пiдприємств за 2014 рiк: 

1.1. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть Банку за 2014 рiк, складену вiдповiдно до вимог 

мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi: валюта балансу 44 940 553 тис. грн. ( сорок чотири 

мiльярда дев`ятсот сорок мiльйонiв п`ятсот п`ятдесят три тис.грн.); 

1.2. Затвердити збитки за результатами дiяльностi Банку в 2014 роцi вiдповiдно до вимог мiжнародних 

стандартiв бухгалтерської звiтностi в сумi 3 806 322 тис.грн. ( три мiльярда вiсiмсот шiсть мiльйонiв 

триста двадцять двi тисячi гривень.). 

1.3. Затвердити рiчну консолiдовану фiнансову звiтнiсть Банку та його дочiрнiх пiдприємств ТОВ 

«Райффайзен Лiзинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» за 2014 рiк, складену вiдповiдно до вимог 

мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi: валюта консолiдованого балансу 47 351 693 тис. 

грн. ( сорок сiм мiльярдiв триста п`ятдесят один мiльйон шiстсот дев`яносто три тис.грн ). 

1.4. Затвердити збитки за результатами дiяльностi Банку та його дочiрнiх пiдприємств ТОВ 

«Райффайзен Лiзинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» в 2014 роцi вiдповiдно до вимог мiжнародних 

стандартiв бухгалтерської звiтностi в сумi 4 245 822 тис.грн. (чотири мiльярда двiстi сорок п`ять 

мiльйонiв вiсiмсот двадцять двi тисячi гривень). 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 457 073 голосiв 

«ПРОТИ» 1 188 голоси 

«УТРИМАЛИСЬ» 403 635 голоси  

Не голосувало 36 186 904 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Рiшення з восьмого питання прийняте.  

Питання 9. Затвердження та розподiл прибутку Банку, визначення порядку покриття збиткiв Банку.  

Рiшення за дев’ятим питанням порядку денного: 

1.Затвердити збитки за результатами дiяльностi Банку в 2014 роцi: 

-вiдповiдно до регiстрiв бухгалтерського облiку в сумi 396 777 840 грн. 41 коп. ( триста дев`яносто 

шiсть мiльйонiв сiмсот сiмдесят сiм тисяч вiсiмсот сорок гривень 41 коп.) ; 

-вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi в сумi 3 806 322 тис.грн. ( три 

мiльярда вiсiмсот шiсть мiльйонiв триста двадцять двi тисячi гривень.); 

-вiдповiдно до вимог мiжнародних стандартiв бухгалтерської звiтностi разом з дочiрнiми 

пiдприємствами в сумi 4 245 822 тис.грн. (чотири мiльярда двiстi сорок п`ять мiльйонiв вiсiмсот 

двадцять двi тисячi гривень). 

У зв`язку iз вiдсутнiстю достатнiх джерел, покриття зазначених збиткiв не здiйснювати, питання про 

визначення порядку покриття збиткiв винести на розгляд чергових Загальних зборiв акцiонерiв Банку 

в 2016 роцi. 

2. У зв’язку з вiдсутнiстю прибутку Банку за результатами 2014 року та нерозподiленого прибутку 

минулих рокiв, нарахування та виплату дивiдендiв за акцiями Банку за результатами 2014 року не 

здiйснювати. 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 940 443 654 голосiв 

«ПРОТИ» 42 404 846 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 13 690 голосiв  

Не голосувало 36 186 610 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами  

Рiшення за дев’ятим питання прийняте. 

Питання 10. Внесення змiн до Статуту Банку.  

Рiшення за десятим питанням порядку денного: 

1. Затвердити змiни до Статуту Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» 

шляхом його викладення в новiй редакцiї (Додаток №2).  

2. Доручити Головi Правлiння Банку спiльно з Першим заступником Голови Правлiння Банку 



пiдписати Статут Банку в новiй редакцiї. 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 469 603 голосiв 

«ПРОТИ» 889 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 391 625 голосiв  

Не голосувало 36 186 683 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами  

Згiдно результатiв голосування по десятому питанню, рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 11. Внесення змiн до Регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Банку.  

Рiшення за одинадцятим питанням порядку денного: 

1. Затвердити змiни до Регламенту Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль» шляхом його викладення в новiй редакцiї (Додаток №3). 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 469 603 голосiв 

«ПРОТИ» 608 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 392 204 голосiв  

Не голосувало 36 186 385 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами  

Рiшення за одинадцятим питання прийняте. 

Питання 12. Внесення змiн до Положення про Спостережну раду Банку.  

Рiшення за дванадцятим питанням порядку денного: 

1. Затвердити змiни до Положення про Спостережну раду Публiчного акцiонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль» шляхом його викладення в новiй редакцiї (Додаток №4). 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 466 051 голосiв 

«ПРОТИ» 3 889 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 391 017 голосiв  

Не голосувало 36 187 843 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами  

Рiшення за дванадцятим питання прийняте. 

Питання 13. Внесення змiн до Принципiв корпоративного управлiння Банку.  

Рiшення за тринадцятим питанням порядку денного: 

1. Затвердити змiни до Принципiв корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль» шляхом їх викладення в новiй редакцiї (Додаток №5). 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 466 683 голосiв 

«ПРОТИ» 3 881 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 390 736 голосiв  

Не голосувало 36 187 500 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами  

Рiшення за тринадцятим питання прийняте. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
03.12.2015 

Кворум 

зборів** 
97.37 

Опис 

Рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль» прийняте Спостережною радою 19 листопада 2015 року 

(Протокол №СР-11/2 вiд 19.11.2015р.) у зв’язку iз необхiднiстю здiйснення додаткової капiталiзацiї 

Банку за спрощеною процедурою вiдповiдно до Закону України «Про заходи, спрямованi на сприяння 

капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв» вiд 28.12.2014 р. №78-VIII. 

Питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку: 

Питання 1. Припинення повноважень Голови та членiв Лiчильної комiсiї, обрання її нового складу. 

Рiшення за першим питанням порядку денного: 

1. Припинити повноваження Голови та членiв Лiчильної комiсiї у складi:  

- Лашук Тетяни Леонiдiвни, Голова Лiчильної комiсiї;  

- Барановича Олександра Євгенiйовича; 



- Калiнiченко Iрини Геннадiївни; 

- Поради Андрiя Романовича; 

- Кутової Ольги Олександрiвни. 

2. Обрати Лiчильну комiсiю у складi: 

-Лашук Тетяни Леонiдiвни – начальника Управлiння менеджменту вiдносин з акцiонерами та пайової 

участi Виконавчого секретарiату Банку;  

-Барановича Олександра Євгенiйовича – провiдного економiста Управлiння менеджменту вiдносин з 

акцiонерами та пайової участi Виконавчого секретарiату Банку;  

-Калiнiченко Iрини Геннадiївни - Начальника вiддiлу загального дiловодства i канцелярiї Виконавчого 

секретарiату; 

-Єфремової Богдани Зiновiївни – начальника Управлiння депозитарної дiяльностi; 

-Кутової Ольги Олександрiвни – головного економiста вiддiлу депозитарної дiяльностi Управлiння 

депозитарної дiяльностi.  

3. Головою Лiчильної комiсiї обрати Лашук Тетяну Леонiдiвну – начальника Управлiння 

менеджменту вiдносин з акцiонерами та пайової участi Виконавчого секретарiату Банку. 

4. Термiн повноважень Лiчильної комiсiї – до моменту обрання Зборами нового складу Лiчильної 

комiсiї. Лiчильна комiсiя починає виконання своїх обов’язкiв з пiдрахунку голосiв за наступним 

другим питанням порядку денного цих Зборiв. 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 950 276 386 голосiв 

«ПРОТИ» 175 417 205 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 309 голосiв  

Не голосувало 3 620 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.  

Питання 2. Про збiльшення статутного капiталу Банку шляхом приватного розмiщення додаткових 

простих акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв за спрощеною 

процедурою вiдповiдно до Закону України «Про заходи, спрямованi на сприяння капiталiзацiї та 

реструктуризацiї банкiв» вiд 28.12.2014 р. №78-VIII. 

Рiшення за другим питанням: 

1. Збiльшити статутний капiтал Банку на 3 151 741 350,00 грн.(три мiльярди сто п»ятдесят один 

мiльйон сiмсот сорок одна тисяча триста п»ятдеся гривень 00 копiйок) шляхом приватного 

розмiщення додаткових простих акцiй iснуючої номiнальної вартостi за рахунок додаткових внескiв 

за спрощеною процедурою вiдповiдно до Закону України «Про заходи, спрямованi на сприяння 

капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв» вiд 28.12.2014 р. №78-VIII. 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 948 845 678 голосiв 

«ПРОТИ» 176 833 017 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 1 256 голосiв  

Не голосувало 17 569 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Згiдно результатiв голосування по другому питанню, рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 3. Про затвердження рiшення про приватне розмiщення акцiй Банку та затвердження 

перелiку осiб, якi є учасниками такого розмiщення. 

Рiшення за третiм питанням порядку денного: 

1. Здiйснити приватне розмiщення простих iменних акцiй Банку в кiлькостi 31 517 413 500 (тридцять 

один мiльярд п’ятсот сiмнадцять мiльйонiв чотириста тринадцять тисяч п’ятсот) штук номiнальною 

вартiстю 0,10 грн. (нуль гривень десять копiйок) кожна. 

2. Визначити учасниками приватного розмiщення акцiй Банку: 

-iснуючих акцiонерiв - власникiв простих iменних акцiй станом на дату проведення Зборiв - 03 грудня 

2015 року , та  

-Європейський банк реконструкцiї та розвитку (мiжнародна фiнансова органiзацiя, створена у 

вiдповiдностi до Угоди про заснування Європейського банку реконструкцiї та розвитку, пiдписаної у 

м. Париж, Францiя, 29.05.1990 р.; Україна приєдналася до зазначеної Угоди на пiдставi Указу 

Президента України вiд 14.07.1992 р. №379/92 «Про членство України в Європейському банку 

реконструкцiї та розвитку»). 

3. Затвердити: Рiшення про приватне розмiщення акцiй Банку та перелiк осiб, якi є учасниками 

приватного розмiщення акцiй Банку.  

Результати голосування: 

«ЗА» 28 948 820 989 голоси 

«ПРОТИ» 176 835 297 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 1 734 голосiв  



Не голосувало 39 500 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами  

Згiдно результатiв голосування по третьому питанню, рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 4. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осiб Банку щодо прийняття 

рiшень та вчинення необхiдних дiй, пов’язаних iз приватним розмiщенням акцiй Банку. 

Рiшення за четвертим питанням порядку денного: 

1.Визначити Правлiння Банку уповноваженим органом Банку, який має повноваження щодо: 

-внесення змiн до проспекту емiсiї акцiй Банку; 

-затвердження результатiв укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй Банку; 

-прийняття рiшення про вiдмову вiд розмiщення акцiй Банку; 

-повернення внескiв, внесених в оплату за акцiї, у разi незатвердження Загальними Зборами 

акцiонерiв Банку у встановленi законодавством строки результатiв укладення договорiв з першими 

власниками у процесi приватного розмiщення акцiй Банку або у разi прийняття рiшення про вiдмову 

вiд розмiщення акцiй. 

Рiшення про затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй Банку та про затвердження звiту 

про результати приватного розмiщення акцiй Банку прийматимуться Загальними зборами акцiонерiв 

Банку. 

2. Визначити Голову Правлiння Банку Лавренчука Володимира Миколайовича, Першого заступника 

Голови Правлiння Банку Герхарда Бьоша, начальника Виконавчого секретарiату Банку Марченко 

Наталiю Юрiївну, начальника Управлiння менеджменту вiдносин з акцiонерами та пайової участi 

Виконавчого секретарiату Банку Лашук Тетяну Леонiдiвну уповноваженими особами Банку, яким 

надаються наступнi повноваження: 

-проводити дiї щодо забезпечення реалiзацiї акцiонерами свого переважного права на придбання 

акцiй Банку, стосовно яких прийнято рiшення про розмiщення; 

-проводити дiї щодо забезпечення укладення договорiв з першими власниками у процесi приватного 

розмiщення акцiй Банку. 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 948 838 430 голосiв 

«ПРОТИ» 176 834 736 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 7 318 голоси  

Не голосувало 17 036 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Згiдно результатiв голосування по четвертому питанню, рiшення прийнято простою бiльшiстю 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

 

Вид 

загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

 
X 

Дата 

проведення 
18.12.2015 

Кворум 

зборів** 
87.80 

Опис 

Рiшення про проведення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далi – «Банк») прийняте Спостережною радою 02 грудня 2015 

року (Протокол №СР-12 вiд 02.12.2015 р.) для затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй 

Банку, звiту про результати приватного розмiщення акцiй Банку, внесення змiн до Статуту Банку у 

зв’язку зi здiйсненням капiталiзацiї Банку за спрощеною процедурою вiдповiдно до Закону України 

«Про заходи, спрямованi на сприяння капiталiзацiї та реструктуризацiї банкiв» вiд 28.12.2014 р. №78-

VIII. 

Питання порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв Банку: 

Питання 1. Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй Банку. 

Рiшення за першим питанням порядку денного: 

1. Затвердити результати приватного розмiщення додаткового випуску простих iменних акцiй Банку в 

кiлькостi 31 517 413 500 (тридцять один мiльярд п’ятсот сiмнадцять мiльйонiв чотириста тринадцять 

тисяч п’ятсот) штук.  

Приватне розмiщення додаткового випуску простих iменних акцiй Банку проведено за номiнальною 

вартiстю 0,10 грн. кожна вiдповiдно до Рiшення Позачергових Загальних Зборiв акцiонерiв (Протокол 

№ЗБ-53 вiд 03.12.2015 р.) мiж: 

- iснуючими акцiонерами - власниками простих iменних акцiй станом на дату проведення Зборiв - 03 



грудня 2015 року, та  

-Європейським банком реконструкцiї та розвитку (мiжнародна фiнансова органiзацiя, створена у 

вiдповiдностi до Угоди про заснування Європейського банку реконструкцiї та розвитку, пiдписаної у 

м. Париж, Францiя, 29.05.1990 р.; Україна приєдналася до зазначеної Угоди на пiдставi Указу 

Президента України вiд 14.07.1992 р. №379/92 «Про членство України в Європейському банку 

реконструкцiї та розвитку»).  

Акцiонери реалiзували своє переважне право на придбання акцiй Банку 04 грудня 2015 року з 9:00 

години по 17:00 годину.  

Протягом строку реалiзацiї переважного права акцiонери подали 11 заяв на придбання 14 573 384 990 

штук простих iменних акцiй i в повному обсязi сплатили вартiсть заявлених акцiй на загальну суму 1 

457 338 499,00 грн.  

Протягом першого етапу – 07.12.2015 р. з 9:00 години по 13:00 годину – Банк уклав 11 договорiв 

купiвлi-продажу акцiй, на пiдставi яких продано 14 573 384 990 штук додатково випущених простих 

iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 1 457 338 499,00 грн. 

Протягом другого етапу – 07.12.2015 р. з 14:00 години по 17:00 годину – Банк уклав 2 договори 

купiвлi-продажу акцiй, на пiдставi яких продано 16 944 028 510 додатково випущених простих 

iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю 1 694 402 851,00 грн. 

Вартiсть всiх акцiй Банку додаткового випуску виражається в гривнi, сплата здiйснена: 

1. протягом реалiзацiї акцiонерiв свого переважного права 04 грудня 2015 року: 

-за 310 027 простих iменних акцiй - 31 002,70 грн. ; 

-за 14 573 074 963 простих iменних акцiй - 63 117 487,90 доларiв США, що за курсом НБУ станом на 

04.12.2015 р. (дату оплати) становить 1 457 307 496,30 грн.;  

2. на першому етапi 07 грудня 2015 року з 09:00 години до 13:00 годину: укладено 11 договорiв з 

першими власниками на загальну номiнальну вартiсть 1 457 338 499,00 грн.;  

3. на другому етапi 07 грудня 2015 року з 14:00 години до 17:00 години:  

укладено з першими власниками 2 договори купiвлi-продажу 16 944 028 510 простих iменних акцiй на 

загальну номiнальну вартiсть 1 694 402 851,00грн.  

Сплату проведено:  

07 грудня 2015 року в розмiрi 5 012 222,96 доларiв США – 118 532 176,00 грн. (за курсом НБУ станом 

на дату оплати – 07.12.2015 р.) за 1 185 321 760 простих iменних акцiй; 

08 грудня 2015 року в розмiрi 67 199 307,89 доларiв США- 1 575 870 675,00 грн. (за курсом НБУ 

станом на дату оплати - 08.12.2015 р.) за  

15 758 706 750 простих iменних акцiй. 

За пiдсумками двох етапiв було розмiщено простих iменних акцiй загальною номiнальною вартiстю - 

3 151 741 350,00 грн.(три мiльярди сто п’ятдесят один мiльйон сiмсот сорок одна тисяча триста 

п’ятдесят гривень 00 копiйок) - що становить 100 (сто) вiдсоткiв вiд запланованого обсягу 

розмiщення.  

Розмiщенi акцiї оплаченi в повному обсязi. Майно як плата за акцiї не вносилось. 

2.За результатами приватного розмiщення акцiй Банку додаткового випуску сплаченi за акцiї кошти 

направити на формування статутного капiталу Банку в обсязi 3 151 741 350,00 грн. (три мiльярди сто 

п’ятдесят один мiльйон сiмсот сорок одна тисяча триста п’ятдесят гривень 00 копiйок).  

Доручити Правлiнню Банку подати всi необхiднi документи для реєстрацiї приватного розмiщення 

простих iменних акцiй Банку додаткового випуску в Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та 

фондового ринку України. 

Результати голосування: 

«ЗА» 26 264 286 022 голосiв 

«ПРОТИ» 2 447 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 22 826 голосiв  

Не голосувало 5 661 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

Питання 2. Затвердження звiту про результати приватного розмiщення акцiй Банку. 

Рiшення за другим питанням: 

Звiт про результати приватного розмiщення акцiй Публiчного акцiонерного товариства «Райффайзен 

Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909 

Результати голосування: 

«ЗА» 26 217 746 650 голосiв 

«ПРОТИ» 1 807 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 22 626 голосiв  

Не голосувало 46 545 873 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Згiдно результатiв голосування по другому питанню, рiшення прийнято простою бiльшiстю голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах.  



Питання 3. Внесення змiн до Статуту Банку. 

Рiшення за третiм питанням порядку денного. 

1.Затвердити Змiни до Статуту Банку (Додаток №3): 

1.1.Викласти пункти 4.1, 4.2 Статуту Банку в наступнiй редакцiї: 

«4.1. Статутний капiтал Банку становить 6 154 516 258, 00 гривень (шiсть мiльярдiв сто п’ятдесят 

чотири мiльйони п’ятсот шiстнадцять тисяч двiстi п’ятдесят вiсiм гривень нуль копiйок). 

4.2. Статутний капiтал Банку подiлений на 61 495 162 580 (шiстдесят один мiльярд чотириста 

дев’яносто п’ять мiльйонiв сто шiстдесят двi тисячi п’ятсот вiсiмдесят) простих iменних акцiй 

номiнальною вартiстю 10 (десять) копiйок кожна та 50 000 000 (п’ятдесят мiльйонiв) привiлейованих 

акцiй номiнальною вартiстю 10 (десять) копiйок кожна». 

2. Доручити Головi Правлiння Банку спiльно з Першим заступником Голови Правлiння Банку 

пiдписати Змiни до Статуту Банку 

Результати голосування: 

«ЗА» 26 264 288 794 голоси 

«ПРОТИ» 1 321 голосiв 

«УТРИМАЛИСЬ» 22 481 голосiв  

Не голосувало 4360 голосiв 

Визнано недiйсними бюлетенi з 0 голосами 

Згiдно результатiв голосування по третьому питанню, рiшення прийнято бiльш як трьома чвертями 

голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у Зборах. 

 



9. Інформація про дивіденди 

 

За результатами звітнього періоду 
За результатами періоду, що передував 

звітньому 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

за простими 

акціями 

за привілейованими 

акціями 

Сума нарахованих 

дивідендів, грн. 
0 0 899332472.40 700000.00 

Нарахування 

дивідендів на одну 

акцію, грн. 

0 0 0.03 0.014 

Сума виплачених 

дивідендів, грн. 
0 0 282122.86 0 

Дата складання 

переліку осіб, які 

мають право на 

отримання 

дивідендів 

  
12.05.2014 30.01.2014 

Дата виплати 

дивідендів   
31.05.2014 28.05.2014 

Опис 

Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № Зб-51 вiд 25.04.2014 р.), АТ 

"Райффайзен Банк Аваль": 

- здiйснює нарахування та виплату дивiдендiв за простими iменними акцiями Банку за 

пiдсумками роботи Банку за 2013 р. у розмiрi 30% вiд номiнальної вартостi акцiй; 

- здiйснює нарахування та виплату дивiдендiв за привiлейованими iменними акцiями Банку за 

пiдсумками роботи Банку за 2013 р. у розмiрi 14% вiд номiнальної вартостi акцiї. 

Сума нарахованих дивiдендiв за простими iменними акцiями Банку за 2013 р. становить 

899332472,40 грн. 

Сума нарахованих дивiдендiв за привiлейованими акцiями Банку за 2013 р. становить 700000,00 

грн.  

Згiдно Рiшення Спостережної ради Банку (Протокол № СР-5 вiд 05.05.2014 р.) дивiденди за 

2013 р. власникам простих iменних акцiй Банку нараховуються згiдно перелiку акцiонерiв, 

складеного станом на 12 травня 2014 року, та виплачуються не пiзнiше 25 жовтня 2014 року.  

Згiдно Рiшення Спостережної ради Банку (Протокол № СР-5/1 вiд 05.05.2014 р.), дивiденди за 

2013 р. власникам привiлейованих акцiй Банку нараховуються згiдно перелiку акцiонерiв, 

складеного станом на 30 сiчня 2014 року, та виплачуються не пiзнiше нiж 25 червня 2014 року.  

Виплата дивiдендiв за простими iменними та привiлейованими акцiями Банку за пiдсумками 

роботи у 2013 роцi здiйснюється у порядку, встановленому законодавством про депозитарну 

систему України.  

Згiдно Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № Зб-52 вiд 29.04.2015 р.), у зв’язку з 

вiдсутнiстю прибутку Банку за результатами 2014 року та нерозподiленого прибутку минулих 

рокiв, нарахування та виплата дивiдендiв за акцiями Банку за результатами 2014 року не 

здiйснюється. 

Рiшення щодо виплати / невиплати дивiдендiв за результатами роботи Банку у 2015 роцi буде 

прийняте Загальними зборами акцiонерiв Банку 27 квiтня 2016 року. 



IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "КПМГ Аудит"  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 31032100  

Місцезнаходження 01010 Україна м. Київ, вул. Московська, буд. 32/2, 17-й поверх 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

2397 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001 

Міжміський код та телефон (044) 490-55-07 

Факс (044) 490-55-08  

Вид діяльності Аудиторськi послуги 

Опис Компанiя надає аудиторськi послуги з проведення зовнiшнього аудиту 

фiнансової звiтностi АТ "Райффайзен Банк Аваль", рiчного звiту.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Ернст енд Янг" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 33306958 

Місцезнаходження 01001 Україна, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 19А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3516 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2005 

Міжміський код та телефон (044) 490-30-30 

Факс (044) 490-30-30 

Вид діяльності Аудиторськi послуги  

Опис Компанiя надає Банку професiйнi послуги.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Унiка"  

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20033533  

Місцезнаходження 01601 Україна, м. Київ, вул. Рейтарська, буд. 37 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ N 520672 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.03.2010 

Міжміський код та телефон (044) 225-60-00 

Факс - 



Вид діяльності Страхування  

Опис Компанiя надає Банку страховi послуги з медичного страхування, 

страхування автотранспорту, страхування ЦПВВТЗ, страхування 

ризикiв при здiйсненнi банкiвської дiяльностi, страхування майна. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Арiо Кепiтал Груп" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 37449782  

Місцезнаходження 01011 Україна, вул. Панаса Мирного, буд. 7, оф. 2 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

д/н 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 537-22-90 

Факс (044) 280-28-46 

Вид діяльності Юридичнi послуги  

Опис Компанiя надає Банку юридичнi послуги, що включають в себе 

розробку правової позицiї, пiдготовку процесуальних документiв i 

представництво iнтересiв Банку.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 21672206 

Місцезнаходження 01601 Україна, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АД № 034421 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 11.06.2012 

Міжміський код та телефон (044) 277-50-00 

Факс (044) 277-50-01 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку. Дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку. 

Опис Вiдповiдно до договору акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" допущенi 

до торгiв через ПФТС, пiдтримується їх лiстинг, забезпеченi умови 

для здiйснення купiвлi-продажу цiнних паперiв. АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» є членом бiржi та здiйснює професiйну дiяльнiсть з 

торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та брокерська 

дiяльнiсть). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Українська бiржа" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 36184092 



Місцезнаходження 01601 Україна, Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АГ № 399339 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 22.10.2010 

Міжміський код та телефон (044) 495-74-74 

Факс (044) 495-74-73 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку. Дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку. 

Опис Вiдповiдно до договору акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" включенi 

до Бiржового списку ПАТ "Українська бiржа", пiдтримується їх 

лiстинг, забезпеченi умови для здiйснення купiвлi-продажу акцiй. 

Банк є членом бiржi та здiйснює професiйну дiяльнiсть з торгiвлi 

цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та брокерська дiяльнiсть).  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 30370711 

Місцезнаходження 04071 Україна, м. Київ, вул. Нижнiй Вал, буд. 17/8 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

Б/н, Правила ЦДЦП 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 01.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 591-04-34 

Факс (044) 495-74-74 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитана дiяльнiсть 

депозитарiю цiнних паперiв 

Опис Надає Банку послуги з депозитарної дiяльностi як емiтенту, 

депозитарнiй установi, торговцю цiнними паперами. Надає послуги 

акредитованого центра сертифiкацiї ключiв для формувагння 

сертифiкатiв вiдкритого ключа ЕЦП та надання допомоги при 

генерацiї вiдкритих i особистих ключiв ЕЦП пiдписувачiв без 

обмеження умов використання ЕЦП (пiдпису та печатки). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство «Розрахунковий центр з 

обслуговування договорiв на фiнансових ринках» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 35917889 

Місцезнаходження 04107 Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АЕ № 263463 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.10.2013 

Міжміський код та телефон (044) 585-42-40 



Факс (044) 481-00-99 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – клiрингова дiяльнiсть 

Опис АТ «Райффайзен Банк Аваль» користується послугами ПАТ 

«Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових 

ринках» в частинi здiйснення розрахункiв за операцiями купiвлi-

продажу цiнних паперiв на фондовому ринку. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Публiчне акцiонерне товариство «Фондова бiржа «ПЕРСПЕКТИВА» 

Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 33718227 

Місцезнаходження 01004 Україна, м. Київ вул. Льва Толстого, буд. 9-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

АВ № 294782 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку  

Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.04.2015 

Міжміський код та телефон (044) 537-62-12 

Факс (044) 537-62-12 

Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку – дiяльнiсть з органiзацiї 

торгiвлi на фондовому ринку 

Опис АТ «Райффайзен Банк Аваль» є членом бiржi та здiйснює професiйну 

дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть та 

брокерська дiяльнiсть). 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Moody's Investors Services Inc 

Організаційно-правова форма Корпорація  

Код за ЄДРПОУ 000000000 

Місцезнаходження - Сполученi Штати Америки - New York 99 Church str 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон +1 212 553 14 97 

Факс +1 212 553 00 89 

Вид діяльності Рейтингове агенство 

Опис Визначення та поновлення рейтингової оцiнки Банку. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "ПЗУ Україна" 

Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство 

Код за ЄДРПОУ 20782312 

Місцезнаходження 04053 Україна, м. Київ, вул. Артема, буд 40 

Номер ліцензії або іншого документа на цей АВ № 500104 



вид діяльності 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа 15.12.2009 

Міжміський код та телефон (044) 230-84-99 

Факс (044) 230-84-99 

Вид діяльності Страхування 

Опис Компанiя надає Банку послуги з добровiльного страхування 

вiдповiдальностi перед третiми особами.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Аудиторська фiрма "ПКФ Аудит - фiнанси" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 34619277 

Місцезнаходження 01054 Україна, м. Київ вул.О.Гончара, буд. 41-А 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

3886 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

Аудиторська палата України 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 501-25-31  

Факс (044) 501-25-31  

Вид діяльності Аудиторськi послуги.  

Опис Компанiя надає АТ "Райффайзен Банк Аваль" аудиторськi послуги.  

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "Юридична компанiя "Констрактiв Лойерз" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  

Код за ЄДРПОУ 38777568 

Місцезнаходження 03057 Україна, м. Київ, вул. Вадима Гетьмана, буд.1Б, офiс 10 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 359-0-789  

Факс (044) 359-0-789  

Вид діяльності юридичнi послуги 

Опис Надає послуги з питань захисту прав кредиторiв пiд час здiйснення 

реструктиризацiї кредитiв в iноземнiй валютi. 

 

Повне найменування юридичної особи або 

прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи 

ТОВ "АРЦIНГЕР БОНДАРЄВ ШКЛЯР ТА ПАРТНЕРИ" 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю  



Код за ЄДРПОУ 32248754 

Місцезнаходження 01015 Україна, м. Київ, ВУЛ.МОСКОВСЬКА, буд. 43/11 

Номер ліцензії або іншого документа на цей 

вид діяльності 

- 

Назва державного органу, що видав 

ліцензію або інший документ 

- 

Дата видачі ліцензії або іншого документа  

Міжміський код та телефон (044) 490-96-97  

Факс (044) 490-96-97  

Вид діяльності юридичнi послуги 

Опис Компанiя надає Банку консультацiї з юридичних питань, здiйснює 

пiдготовку проектiв договорiв; представництво в судах; захист прав i 

законних iнтересiв. 

 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій (штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

08.06.2010 363/1/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000069603 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.10 29977749080 2997774908.00 99.83 

Опис 

Всi акцiї АТ «Райффайзен Банк Аваль» розмiщувалися на територiї України. Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому ринку. 

Протягом звiтного перiоду АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснив приватне розмiщення простих iменних акцiй Банку в кiлькостi 31 517 413 500 

штук номiнальною вартiстю 0,10 грн. кожна. Мета додаткового випуску - збiльшення статутного капiталу Банку. Станом на 31.12.2015р. Звiт 

про приватне розмiщення простих iменних акцiй Банку додаткового випуску ще не був зареєстрований у Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку i акцiї нового випуску ще не перебували в обiгу.  

Змiн щодо лiстингу акцiй Банку протягом звiтного перiоду не було. 

Cтаном на 31.12.2015 р. простi iменнi акцiї АТ "Райффайзен Банк Аваль" (номер Свiдоцтва ДКЦПФР 363/1/10 вiд 08.06.2010 р., iменнi, 

бездокументарної форми iснування) продовжують бути включенi до Котирувального списку другого рiвня лiстингу на ПАТ "Фондова бiржа 

"ПФТС" (Договiр про пiдтримання лiстингу вiд 21.06.2005 р.) та до Котирувального списку другого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ 

"Українська бiржа" (Договiр про включення до бiржового списку № 9/L; 010/39-2/009 вiд 26.01.2010 р.). 

  

08.06.2010 364/1/10 

Державна комiсiя 

з цiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA4000069611 

Акція 

привілейована 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
0.10 50000000 5000000.00 0.17 

Опис 

Всi акцiї АТ «Райффайзен Банк Аваль» розмiщувалися на територiї України. Торгiвля акцiями здiйснюється на внутрiшньому позабiржовому 

ринку. 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом звiтного перiоду не проводив додаткового розмiщення привiлейованих акцiй. 

  



XI. Опис бізнесу 

Протягом 2015 року Банком не здiйснювалося злиття, подiлу, приєднання, перетворення або 

видiлу. 

  

З метою полiпшення обслуговування клiєнтiв i розширення їх кола Банк вiдкрив на територiї 

України власнi вiдокремленi структурнi пiдроздiли (дирекцiї). Станом на 31.12.2015 структура 

Банку складається з Центрального офiсу та 5 дирекцiй. Обласнi та регiональна дирекцiї АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» створенi для забезпечення ведення бiзнесу Банку у всiх областях 

(регiонах) України, формування i розширення ресурсної бази Банку та пiдвищення якостi 

обслуговування клiєнтiв. 

Структурнi пiдроздiли Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Дирекцiї) 

станом на 31.12.2015 року (№ п/п; назва; юридична адреса):  

1. Центральний офiс Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"; 01011, 

м.Київ, вул. Лєскова, буд. 9;  

2. Київська регiональна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"; 

01030, м.Київ, вул. Пирогова, буд. 7-7Б; 

3. Днiпропетровська обласна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк 

Аваль"; 49044, м.Днiпропетровськ, вул. Артема, буд. 4-Д;  

4. Львiвська обласна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"; 

79000, м.Львiв, вул. Матейка, буд. 8;  

5. Одеська обласна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"; 

65045, м.Одеса, вул. Велика Арнаутська, буд. 72/74; 

6. Харкiвська обласна дирекцiя Публiчного акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль"; 

61166, м.Харкiв, вул. Новгородська, буд. 11;  

За звiтний рiк Банком була проведена значна кiлькiсть органiзацiйних змiн, як на рiвнi 

Центрального офiсу Банку, так i на рiвнi дирекцiй та вiддiлень Банку. Всi органiзацiйнi змiни були 

спрямованi на оптимiзацiю та централiзацiю процесiв Банку з метою вдосконалення моделi 

бiзнесу, мiнiмiзацiї ризикiв та забезпечення максимального рiвня прибутку. В результатi 

проведених органiзацiйних змiн Банку вдалося значно пiдвищити операцiйну продуктивнiсть 

банкiвських процесiв, а також скороти витрати.  

За 2015 рiк лiквiдовано 85 вiддiлень та 18 обласних дирекцiй АТ "Райффайзен Банк Аваль". 

Змiнено мiсцезнаходження Одеської обласної дирекцiї. 

Станом на 31.12.2015 року кiлькiсть вiддiлень, якi зареєстрованi Нацiональним банком України, 

складає 590, iз них - 576 - дiючих.  

Станом на 31.12.2015 р. Банк є засновником (учасником) двох дочiрнiх компанiй:  

1. ТОВ «Pайффайзен Лiзинг Aваль» (код ЄДРПОУ 34480657) - частка Банку 87,08%; юридична 

адреса: 04073, м. Київ, проспект Московський, буд. 9, корп. 5, офiс 101 

Перспективи на 2016 рiк: розширити групу послуг та їх доступнiсть для клiєнтiв групи 

Райффайзен Банк Iнтернацiональ в Українi; створити спецiальнi пропозицiї з виробниками та 

постачальниками сiльгосптехнiки; реалiзувати маркетинговi заходи з партнерами. 

2. ТОВ "РЕК Гамма" (код ЄДРПОУ 37636007) - частка Банку 100 %; юридична адреса: 01011, м. 

Київ, Печерський р-н, вул. Кутузова, буд. 4-А, лiт. “А”; поштова адреса: 01011, м. Київ, а/с 53; 

фактичне мiсцезнаходження: 03035, м. Київ, вул. Механiзаторiв, 2, поверх 3, ЖК “Iзумрудний”. 

Перспективи на 2016 рiк: розширення дiяльностi щодо купiвлi та продажу нерухомого майна, 

надання послуг з купiвлi та обмiну квартир, будинкiв та iншої нерухомостi, здавання в оренду 

(суборенду) житлової та нежитлової нерухомостi, а також iнших напрямкiв статутної дiяльностi.  

Органiзацiйна структура Центрального офiсу АТ “Райффайзен Банк Аваль” станом на 31.12.2015 

р. складається з 7 вертикалей: 

- Операцiйна пiдтримка, iнформацiйнi технологiї та роздрiбний бiзнес: Департамент операцiйного 

сервiсу, Департамент каналiв продажiв та дистрибуцiї, Департамент продуктiв для приватних 

клiєнтiв, Департамент премiального банкiнгу, малого та мiкробiзнесу, Департамент маркетингу, 



менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу, Департамент IТ пiдтримки 

програмного забезпечення, Департамент регiональних систем, Департамент розвитку банкiвських 

IТ систем, Департамент IТ iнфраструктури, Управлiння розвитку сховищ даних, Управлiння IТ 

стратегiї та архiтектури, Управлiння планування та менеджменту iнформацiйних технологiй. 

- Вертикаль Голови Правлiння: Департамент iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей, 

Управлiння фiзичної безпеки, Департамент правового забезпечення та комплаєнсу, Департамент 

розвитку нерухомостi та управлiння внутрiшньобанкiвськими послугами, Департамент 

iнформацiйної безпеки, Служба зв’язкiв з громадськiстю та корпоративних комунiкацiй, Служба 

охорони працi, Група регiонального менеджменту. 

- Вертикаль Першого Заступника Голови Правлiння: Департамент персоналу, Департамент 

органiзацiйного та процесного управлiння, Виконавчий секретарiат. 

- Ризик менеджмент: Департамент роздрiбних ризикiв, Департамент корпоративних ризикiв, 

Департамент кредитного контролю та управлiння заставним майном, Управлiння iнтегрованого 

ризик-менеджменту та контролю за операцiйним ризиком, Група регiонального ризик-

менеджменту.  

- Проблемнi кредити: Департамент проблемних кредитiв, Департамент проблемної заборгованостi 

роздрiбних клiєнтiв, Управлiння менеджменту активами.  

- Корпоративний бiзнес: Департамент корпоративних продуктiв та партнерства, Департамент 

корпоративних клiєнтiв, Департамент обслуговування мультинацiональних компанiй та торгового 

фiнансування, Управлiння депозитарної дiяльностi.  

- Казначейський бiзнес та фiнанси: Казначейство, Департамент по роботi з фiнансовими 

установами, Департамент бухгалтерського облiку, контролю i звiтностi, Департамент контролiнгу, 

закупiвель та управлiння проектами. 

Протягом звiтного перiоду в органiзацiйнiй структурi Банку вiдбулись такi змiни: 

Операцiйна пiдтримка та iнформацiйнi технологiї: 

Виключення з органiзацiйної структури Банку Вiддiлу розвитку та управлiння процесами 

документообiгу Департаменту органiзацiйного та процесного управлiння.Створення Управлiння 

органiзацiї систем електронного документообiгу Департаменту IТ пiдтримки програмного 

забезпечення. Змiна назви Управлiння iнтеграцiї IТ систем та автоматизацiї документообiгу 

Департаменту розвитку банкiвських IТ систем на Управлiння розвитку iнтеграцiйних платформ та 

колекторських систем Департаменту розвитку банкiвських IТ систем. Створення: - Вiддiлу 

верифiкацiї та андеррайтингу Управлiння кредитного андеррайтингу Департаменту операцiйного 

сервiсу; - Сектору №1 Вiддiлу верифiкацiї та андеррайтингу Управлiння кредитного 

андеррайтингу Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору №2 Вiддiлу верифiкацiї та 

андеррайтингу Управлiння кредитного андеррайтингу Департаменту операцiйного сервiсу ;- 

Сектору №3 Вiддiлу верифiкацiї та андеррайтингу Управлiння кредитного андеррайтингу 

Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору №4 Вiддiлу верифiкацiї та андеррайтингу 

Управлiння кредитного андеррайтингу Департаменту операцiйного сервiсу; - Вiддiлу обробки 

платежiв в нацiональнiй валютi Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй 

Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору №1 Вiддiлу обробки платежiв в нацiональнiй 

валютi Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй Департаменту операцiйного 

сервiсу; - Сектору №2 Вiддiлу обробки платежiв в нацiональнiй валютi Управлiння обробки 

платежiв та супроводження транзакцiй Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору №3 Вiддiлу 

обробки платежiв в нацiональнiй валютi Управлiння обробки платежiв та супроводження 

транзакцiй Департаменту операцiйного сервiсу; -Сектору №4 Вiддiлу обробки платежiв в 

нацiональнiй валютi Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй Департаменту 

операцiйного сервiсу; - Сектору №5 Вiддiлу обробки платежiв в нацiональнiй валютi Управлiння 

обробки платежiв та супроводження транзакцiй Департаменту операцiйного сервiсу; -Сектору №6 

Вiддiлу обробки платежiв в нацiональнiй валютi Управлiння обробки платежiв та супроводження 

транзакцiй Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору №7 Вiддiлу обробки платежiв в 

нацiональнiй валютi Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй Департаменту 

операцiйного сервiсу; -Вiддiлу обробки та контролю безготiвкових зарахувань Управлiння 

обробки платежiв та супроводження транзакцiй Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору №1 



Вiддiлу обробки та контролю безготiвкових зарахувань Управлiння обробки платежiв та 

супроводження транзакцiй Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору №2 Вiддiлу обробки та 

контролю безготiвкових зарахувань Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй 

Департаменту операцiйного сервiсу. Виключення з органiзацiйної структури Банку: - Вiддiлу 

верифiкацiї та андеррайтингу №1 Управлiння кредитного андеррайтингу Департаменту 

операцiйного сервiсу у складi всiх пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; - Вiддiлу верифiкацiї 

та андеррайтингу №2 Управлiння кредитного андеррайтингу Департаменту операцiйного сервiсу у 

складi всiх пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; -Вiддiлу обробки платiжних доручень на 

паперових носiях Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй Департаменту 

операцiйного сервiсу у складi всiх пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; - Вiддiлу обробки та 

контролю електронних платежiв Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй 

Департаменту операцiйного сервiсу у складi всiх пiдпорядкованих структурних пiдроздiлiв; - 

Вiддiлу адмiнiстративного обслуговування Департаменту операцiйного сервiсу. Створення: - 

Сектору № 1 Вiддiлу супроводження кредитiв малого та корпоративного бiзнесу Управлiння 

централiзованого кредитного адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору № 2 

Вiддiлу супроводження кредитiв малого та корпоративного бiзнесу Управлiння централiзованого 

кредитного адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору № 3 Вiддiлу 

супроводження кредитiв малого та корпоративного бiзнесу Управлiння централiзованого 

кредитного адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору № 4 Вiддiлу 

супроводження кредитiв малого та корпоративного бiзнесу Управлiння централiзованого 

кредитного адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору № 5 Вiддiлу 

супроводження кредитiв малого та корпоративного бiзнесу Управлiння централiзованого 

кредитного адмiнiстрування Департаменту операцiйного сервiсу. 

Роздрiбний бiзнес:  

Створення: - Вiддiлу продажiв зарплатних проектiв Печерського вiддiлення №7 АТ «Райффайзен 

Банк Аваль»; - Вiддiлу пiдтримки зарплатних проектiв Печерського вiддiлення №7 АТ 

«Райффайзен Банк Аваль». Виключення з органiзацiйної структури Банку: -Вiддiлу пiдтримки 

зарплатних проектiв Управлiння зовнiшнiх продажiв Департаменту каналiв продажiв та 

дистрибуцiї; - Вiддiлу продажiв зарплатних проектiв в Центральному офiсi Управлiння зовнiшнiх 

продажiв Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї. Створення: - Вiддiлу регiональних 

продажiв малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Львiв; -

Вiддiлу регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» в м. Хмельницький; - Вiддiлу регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу Базового 

вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Iвано-Франкiвськ; -Вiддiлу регiональних продажiв 

малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Тернопiль; - 

Вiддiлу регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» в м. Рiвне; -Вiддiлу регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» в м. Луцьк. Створення: -Департаменту маркетингу, менеджменту 

вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; -Департаменту премiального банкiнгу, малого та 

мiкробiзнесу; -Управлiння менеджменту вiдносин з клiєнтами Департаменту маркетингу, 

менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; -Управлiння iнформацiйного 

обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та 

електронного банкiнгу; - Вiддiлу iнформацiйного супроводження продуктiв Управлiння 

iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з 

клiєнтами та електронного банкiнгу; - Сектору №1 Вiддiлу iнформацiйного супроводження 

продуктiв Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, 

менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Сектору №2 Вiддiлу 

iнформацiйного супроводження продуктiв Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв 

Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Сектору 

№3 Вiддiлу iнформацiйного супроводження продуктiв Управлiння iнформацiйного 

обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та 

електронного банкiнгу; - Сектору №4 Вiддiлу iнформацiйного супроводження продуктiв 

Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту 



вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Вiддiлу надання персонiфiкованої iнформацiї 

Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту 

вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Сектору №1 Вiддiлу надання персонiфiкованої 

iнформацiї Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, 

менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Сектору №2 Вiддiлу надання 

персонiфiкованої iнформацiї Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту 

маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Вiддiлу телефонних 

продажiв та маркетингових дослiджень Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв 

Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Сектору 

№1 Вiддiлу телефонних продажiв та маркетингових дослiджень Управлiння iнформацiйного 

обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та 

електронного банкiнгу; - Сектору №2 Вiддiлу телефонних продажiв та маркетингових дослiджень 

Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту 

вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Сектору №3 Вiддiлу телефонних продажiв та 

маркетингових дослiджень Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту 

маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Сектору №4 Вiддiлу 

телефонних продажiв та маркетингових дослiджень Управлiння iнформацiйного обслуговування 

клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - 

Вiддiлу обслуговування карткових рахункiв Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв 

Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Сектору 

№1 Вiддiлу обслуговування карткових рахункiв Управлiння iнформацiйного обслуговування 

клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - 

Сектору №2 Вiддiлу обслуговування карткових рахункiв Управлiння iнформацiйного 

обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та 

електронного банкiнгу; -Сектору № 3 Вiддiлу обслуговування карткових рахункiв Управлiння 

iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з 

клiєнтами та електронного банкiнгу; - Сектору № 4 Вiддiлу обслуговування карткових рахункiв 

Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту 

вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Вiддiлу обслуговування клiєнтiв малого та 

мiкробiзнесу Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, 

менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Вiддiлу пiдтримки еквайрингового 

бiзнесу Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, 

менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Вiддiлу якостi, контролю та 

обробки скарг Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, 

менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Вiддiлу пiдтримки якостi 

внутрiшнiх процесiв Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту 

маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Вiддiлу технологiчної 

пiдтримки внутрiшнiх процесiв Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв 

Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; - Вiддiлу 

iнформацiйної пiдтримки користувачiв iнтернет-банкiнгу Управлiння iнформацiйного 

обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та 

електронного банкiнгу; - Вiддiлу iнформацiйної пiдтримки користувачiв системи Клiєнт-банк 

Управлiння iнформацiйного обслуговування клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту 

вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу; -Вiддiлу централiзованої пiдтримки вiддiлень 

Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї; - Управлiння ефективностi мережi вiддiлень та 

банкоматiв Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї; - Департамент премiального банкiнгу, 

малого та мiкробiзнесу; - Управлiння малого та мiкробiзнесу Департаменту премiального 

банкiнгу, малого та мiкробiзнесу; - Вiддiлу централiзованого документування активних операцiй 

клiєнтiв малого та мiкробiзнесу Управлiння малого та мiкробiзнесу Департаменту премiального 

банкiнгу, малого та мiкробiзнесу. 

Пiдпорядкування Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного 

банкiнгу, Департаменту премiального банкiнгу, малого та мiкробiзнесу заступнику Голови 

Правлiння Р. Коссманну. 



Виключення з органiзацiйної структури Банку: - Управлiння iнформацiйного обслуговування 

клiєнтiв Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї зi всiма пiдпорядкованими структурними 

пiдроздiлами; - Управлiння координацiї та розвитку мережi Департаменту каналiв продажiв та 

дистрибуцiї зi всiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; - Вiддiлу продажiв зарплатних 

проектiв в регiонах Управлiння зовнiшнiх продажiв Департаменту каналiв продажiв та 

дистрибуцiї; - Вiддiлу прямих продажiв Управлiння зовнiшнiх продажiв Департаменту каналiв 

продажiв та дистрибуцiї; - Вiддiлу продажiв електронних банкiвських послуг Управлiння 

зовнiшнiх продажiв Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї; - Вiддiлу пiдвищення якостi 

обслуговування Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї; - Вiддiлу банкiвського 

страхування Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї; - Вiддiлу по роботi з ВIП та Премiум 

клiєнтами Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї; - Вiддiлу пiдвищення ефективностi 

продажiв Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї; -Вiддiлу пiдтримки бiзнесу 

Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї; - Сектору централiзованої обробки дзвiнкiв 

вiддiлень (м. Донецьк) Вiддiлу пiдтримки бiзнесу Департаменту каналiв продажiв та дистрибуцiї; - 

Управлiння кредитних продуктiв, Департамент продуктiв для приватних клiєнтiв; - Управлiння 

заощаджень та банкiвських послуг Департамент продуктiв для приватних клiєнтiв зi всiма 

пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; -Управлiння розвитку пакетiв послуг та 

аналiтичної пiдтримки роздрiбного бiзнесу, Департамент продуктiв для приватних клiєнтiв; -

Управлiння маркетингу та розвитку вiдносин з клiєнтами зi всiма пiдпорядкованими 

структурними пiдроздiлами; -Департаменту малого та мiкробiзнесу зi всiма пiдпорядкованими 

структурними пiдроздiлами; - Управлiння кредитних карток. 

Роздрiбний бiзнес, Операцiйна пiдтримка та iнформацiйнi технологiї, Виконавчий менеджмент, 

Безпека, Казначейський бiзнес та фiнанси:  

Виключення з органiзацiйної структури Банку вертикалi Операцiйної пiдтримки та iнформацiйних 

технологiй. 

Змiна назви вертикалi Роздрiбного бiзнесу на вертикаль Операцiйної пiдтримки, iнформацiйних 

технологiй та роздрiбного бiзнесу. 

Пiдпорядкування: - Департаменту розвитку нерухомостi та управлiння внутрiшньобанкiвськими 

послугами та Департаменту iнформацiйної безпеки Головi Правлiння В.М. Лавренчуку; - 

Департаменту органiзацiйного та процесного управлiння, Департаменту управлiння закупiвлями 

та контролю за витратами та Департаменту управлiння портфелем проектiв та фiнансового 

менеджменту першому заступнику Голови Правлiння Г. Бьошу; - Департаменту операцiйного 

сервiсу, Департаменту IТ пiдтримки програмного забезпечення, Департаменту регiональних 

систем, Департаменту розвитку банкiвських IТ систем, Департаменту IТ iнфраструктури, 

Управлiння розвитку сховищ даних, Управлiння IТ стратегiї та архiтектури, Управлiння 

планування та менеджменту iнформацiйних технологiй заступнику Голови Правлiння Р. 

Коссманну. 

Операцiйна пiдтримка, iнформацiйнi технологiї та роздрiбний бiзнес: 

Створення: - Вiддiлу регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу Центрального вiддiлення АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» в м. Днiпропетровськ; -Вiддiлу регiональних продажiв малого та 

мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Кiровоград; - Вiддiлу 

регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

в м. Запорiжжя; - Вiддiлу регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» в м. Харкiв; - Вiддiлу регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу 

Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Полтава; - Вiддiлу регiональних продажiв 

малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Суми; -Вiддiлу 

регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу Печерського вiддiлення № 7 АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» в м. Київ; - Вiддiлу регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» в м. Чернiгiв; - Вiддiлу регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу 

Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Черкаси; - Вiддiлу регiональних продажiв 

малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Вiнниця; - Вiддiлу 

регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

в м. Житомир; - Вiддiлу регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ 



«Райффайзен Банк Аваль» в м. Одеса; - Вiддiлу регiональних продажiв малого та мiкробiзнесу 

Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Миколаїв; - Вiддiлу регiональних продажiв 

малого та мiкробiзнесу Базового вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Херсон; - Вiддiлу 

сервiсу та продажу продуктiв клiєнтам малого та мiкробiзнесу Європейського вiддiлення АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» в м. Днiпропетровськ; - Вiддiлу сервiсу та продажу продуктiв клiєнтам 

малого та мiкробiзнесу Печерського вiддiлення № 7 АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ; - 

Вiддiлу продажу продуктiв та сервiс приватних клiєнтiв Печерського вiддiлення № 7 АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ; - Вiддiлу продажу продуктiв та сервiс клiєнтiв сегменту 

Премiум Печерського вiддiлення № 7 АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ. Виключення з 

органiзацiйної структури Банку: - Вiддiлу сервiсу та продажу продуктiв клiєнтам малого та 

мiкробiзнесу Центрального Бердянського вiддiлення АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Бердянськ; 

- Вiддiлу продажу продуктiв приватним клiєнтам Печерського вiддiлення № 7 АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» в м. Київ; - Вiддiлу сервiсу приватних клiєнтiв Печерського вiддiлення № 7 АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ; - Вiддiлу пiдтримки зарплатних проектiв Печерського 

вiддiлення № 7 АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ; - Сектору депозитних сейфiв Вiддiлення 

«Центр iндивiдуального обслуговування» АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ. 

Створення: - Вiддiлу супроводження транзакцiй Управлiння обробки платежiв та супроводження 

транзакцiй Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору обробки запитiв вiд третiх осiб Вiддiлу 

супроводження транзакцiй Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй 

Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору обробки клiєнтських рахункiв Вiддiлу 

супроводження транзакцiй Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй 

Департаменту операцiйного сервiсу; -Сектору обробки операцiй та платежiв в iноземнiй валютi 

Вiддiлу супроводження транзакцiй Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй 

Департаменту операцiйного сервiсу; - Сектору №3 Вiддiлу обробки та контролю безготiвкових 

зарахувань Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй Департаменту 

операцiйного сервiсу. Виключення з органiзацiйної структури Банку: - Вiддiлу обслуговування 

рахункiв роздрiбного бiзнесу Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй 

Департаменту операцiйного сервiсу зi всiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; - 

Вiддiлу обробки операцiй та платежiв в iноземнiй валютi Управлiння обробки платежiв та 

супроводження транзакцiй Департаменту операцiйного сервiсу зi всiма пiдпорядкованими 

структурними пiдроздiлами; - Вiддiлу обслуговування клiєнтських рахункiв та обробки запитiв вiд 

третiх осiб Управлiння обробки платежiв та супроводження транзакцiй Департаменту 

операцiйного сервiсу зi всiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; - Вiддiлу 

перестрахування кредитiв роздрiбного бiзнесу Управлiння централiзованого кредитного 

адмiнстрування Департаменту операцiйного сервiсу; - Вiддiлу супроводження операцiй Львiвської 

областi Управлiння супроводження операцiй Департаменту операцiйного сервiсу. Створення: - 

Управлiння пiдтримки карткового та роздрiбного бiзнесу Департаменту операцiйного сервiсу; - 

Вiддiлу супроводження карткових та роздрiбних продуктiв Управлiння пiдтримки карткового та 

роздрiбного бiзнесу Департаменту операцiйного сервiсу; - Вiддiлу супроводження еквайрингу, 

грошових переказiв та монiторингу карткових операцiй Управлiння пiдтримки карткового та 

роздрiбного бiзнесу Департаменту операцiйного сервiсу; - Вiддiлу супроводження мiжнародних 

розрахункiв Управлiння супроводження операцiй Департаменту операцiйного сервiсу. 

Виключення з органiзацiйної структури Банку: - Управлiння пiдтримки карткового бiзнесу 

Департаменту операцiйного сервiсу з усiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; - 

Вiддiлу по роботi зi справами клiєнтiв Управлiння централiзованого менеджменту процесiв 

документообiгу та зберiгання документiв Департаменту операцiйного сервiсу; - Вiддiлу 

централiзованого управлiння архiвами Управлiння централiзованого менеджменту процесiв 

документообiгу та зберiгання документiв Департаменту операцiйного сервiсу; - Вiддiлу облiку 

операцiй по Лоро та Ностро рахунках Управлiння супроводження операцiй Департаменту 

операцiйного сервiсу; - Вiддiлу переказiв Аваль Експрес та Вестерн Юнiон Управлiння 

супроводження операцiй Департаменту операцiйного сервiсу; - Вiддiлу переказiв та розслiдувань 

по переказах в iноземнiй валютi Управлiння супроводження операцiй Департаменту операцiйного 

сервiсу; - Вiддiлу супроводження роздрiбних операцiй Управлiння супроводження операцiй 



Департаменту операцiйного сервiсу; - Вiддiлу верифiкацiї та андеррайтингу Управлiння 

кредитного андеррайтингу Департаменту операцiйного сервiсу з усiма пiдпорядкованими 

структурними пiдроздiлами; - Cектору контролю якостi Управлiння кредитного андеррайтингу 

Департаменту операцiйного сервiсу. 

Виконавчий менеджмент:  

Виключення з органiзацiйної структури Банку Вiддiлу планування, архiтектури та будiвництва 

Департаменту розвитку нерухомостi та управлiння внутрiшньобанкiвськими послугами. 

Ризик-менеджмент: 

Створення: - Управлiння iнтегрованого ризик-менеджменту та контролю за операцiйним ризиком; 

- Управлiння централiзованого кредитного контролю Департаменту кредитного контролю та 

управлiння заставним майном; - Департаменту роздрiбних ризикiв; -Управлiння ризикiв малого та 

мiкробiзнесу Департаменту роздрiбних ризикiв; - Вiддiлу кредитної полiтики малого та 

мiкробiзнесу Управлiння ризикiв малого та мiкробiзнесу Департаменту роздрiбних ризикiв; - 

Вiддiлу кредитних ризикiв малого та мiкробiзнесу Управлiння ризикiв малого та мiкробiзнесу 

Департаменту роздрiбних ризикiв; - Вiддiлу управлiння портфелем малого та мiкробiзнесу 

Управлiння ризикiв малого та мiкробiзнесу Департаменту роздрiбних ризикiв; - Управлiння 

ризикiв фiзичних осiб та моделювання роздрiбних ризикiв Департаменту роздрiбних ризикiв; - 

Вiддiлу аналiтичної звiтностi ризикiв фiзичних осiб Управлiння ризикiв фiзичних осiб та 

моделювання роздрiбних ризикiв Департаменту роздрiбних ризикiв; - Вiддiлу управлiння 

портфелем фiзичних осiб Управлiння ризикiв фiзичних осiб та моделювання роздрiбних ризикiв 

Департаменту роздрiбних ризикiв; - Сектору аналiзу збору заборгованостi Вiддiлу управлiння 

портфелем фiзичних осiб Управлiння ризикiв фiзичних осiб та моделювання роздрiбних ризикiв 

Департаменту роздрiбних ризикiв; - Вiддiлу дослiдження даних та моделювання роздрiбних 

ризикiв Управлiння ризикiв фiзичних осiб та моделювання роздрiбних ризикiв Департаменту 

роздрiбних ризикiв; - Вiддiлу кредитної полiтики та андерайтингу Управлiння ризикiв фiзичних 

осiб та моделювання роздрiбних ризикiв Департаменту роздрiбних ризикiв; - Управлiння 

контролю кредитних процесiв Департаменту роздрiбних ризикiв; - Вiддiлу виявлення та 

монiторингу ознак раннього попередження проблемної заборгованостi Департаменту 

корпоративних ризикiв. Виключення з органiзацiйної структури Банку: - Управлiння аналiтики, 

звiтностi та дотримання вимог Базель II з усiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; - 

Управлiння кредитного контролю Департаменту кредитного контролю та управлiння заставним 

майном; - Управлiння кредитного аналiзу Київської регiональної дирекцiї Групи регiонального 

ризик-менеджменту; - Управлiння кредитного аналiзу Днiпропетровської обласної дирекцiї Групи 

регiонального ризик-менеджменту; - Управлiння кредитного аналiзу Одеської обласної дирекцiї 

Групи регiонального ризик-менеджменту; - Управлiння ризикiв лiзингових операцiй Департаменту 

корпоративних ризикiв з усiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; - Управлiння 

виявлення та монiторингу ознак раннього попередження проблемної заборгованостi Департаменту 

корпоративних ризикiв з усiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; - Департаменту 

роздрiбних, ринкових та операцiйних ризикiв з усiма пiдпорядкованими структурними 

пiдроздiлами. Виключення з органiзацiйної структури Банку: – Вiддiлу методологiї валютних 

операцiй Управлiння валютного контролю Департаменту кредитного контролю та управлiння 

заставним майном; – Вiддiлу валютного контролю КРД Управлiння контролю кредитних ризикiв 

Київської регiональної дирекцiї Групи регiонального ризик-менеджменту; – Вiддiлу регiонального 

валютного контролю Управлiння кредитних ризикiв Київської регiональної дирекцiї Групи 

регiонального ризик-менеджменту; – Вiддiлу контролю кредитних ризикiв (м. Сiмферополь) 

Управлiння контролю кредитних ризикiв Одеської обласної дирекцiї Групи регiонального ризик-

менеджменту. 

Виключення з органiзацiйної структури Банку Вiддiлу стягнення (м. Полтава) Управлiння 

проблемних кредитiв Харкiвської обласної дирекцiї Департаменту проблемних кредитiв. 

Виключення з органiзацiйної структури Банку Вiддiлу реструктуризацiї №1 Управлiння 

реструктуризацiї корпоративних клiєнтiв Департаменту проблемних кредитiв. Виключення з 

органiзацiйної структури Банку: - Вiддiлу стягнення (м. Кривий Рiг) Управлiння проблемних 

кредитiв Днiпропетровської обласної дирекцiї Департаменту проблемних кредитiв; - Вiддiлу 



стягнення (м. Кiровоград) Управлiння проблемних кредитiв Днiпропетровської обласної дирекцiї 

Департаменту проблемних кредитiв. Створення вертикалi Проблемних кредитiв. Пiдпорядкування 

вертикалi Проблемних кредитiв заступнику Голови Правлiння Н.О. Гурiнiй. Виведення 

Департаменту проблемних кредитiв, Департаменту проблемної заборгованостi роздрiбних клiєнтiв 

та Управлiння менеджменту активами з вертикалi Ризик-менеджменту та введення до вертикалi 

Проблемних кредитiв. 

Проблемнi кредити:  

Виключення з органiзацiйної структури Банку: - Вiддiлу реструктуризацiї кредитiв мережi 

Управлiння координацiї мережi з проблемних кредитiв Департаменту проблемних кредитiв; - 

Вiддiлу стягнення кредитiв мережi Управлiння координацiї мережi з проблемних кредитiв 

Департаменту проблемних кредитiв; -Вiддiлу стягнення кредитiв (м. Черкаси) Управлiння 

координацiї мережi з проблемних кредитiв Департаменту проблемних кредитiв. 

Корпоративний бiзнес 

Створення: - Департаменту корпоративних продуктiв та партнерства; - Департаменту 

корпоративних клiєнтiв; - Департаменту обслуговування мультинацiональних компанiй та 

торгового фiнансування; - Управлiння торгового фiнансування Департаменту обслуговування 

мультинацiональних компанiй та торгового фiнансування; - Управлiння супроводження кредитних 

проектiв Департаменту обслуговування мультинацiональних компанiй та торгового фiнансування. 

Пiдпорядкування Департаменту корпоративних продуктiв та партнерства, Департаменту 

корпоративних клiєнтiв, Департаменту обслуговування мультинацiональних компанiй та 

торгового фiнансування, Управлiння депозитарної дiяльностi Головi Правлiння В.М. Лавренчуку. 

Виключення з органiзацiйної структури Банку: - Департаменту регiональних корпоративних 

клiєнтiв зi всiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; - Департаменту великих 

корпоративних клiєнтiв зi всiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; - Департаменту 

корпоративних продуктiв та послуг зi всiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; - 

Департаменту по роботi з мультинацiональними компанiями зi всiма пiдпорядкованими 

структурними пiдроздiлами; - Управлiння розвитку корпоративного бiзнесу. 

Казначейський бiзнес та фiнанси:  

Створення Вiддiлу цiнних паперiв Казначейства. Виключення з органiзацiйної структури Банку: - 

Управлiння цiнних паперiв Казначейства; - Вiддiлу продажу казначейських продуктiв 

Казначейства; - Вiддiлу аналiзу та дослiджень. Створення: -Департаменту контролiнгу, закупiвель 

та управлiння проектами; - Управлiння менеджменту портфелю проектiв Департаменту 

контролiнгу, закупiвель та управлiння проектами; - Управлiння закупiвель та контролю за 

потребами Департаменту контролiнгу, закупiвель та управлiння проектами; - Управлiння 

контролiнгу та iнформацiйних потокiв даних Департаменту контролiнгу, закупiвель та управлiння 

проектами. Виключення з органiзацiйної структури Банку: - Департаменту контролiнгу та 

управлiння iнформацiйними потоками даних зi всiма пiдпорядкованими структурними 

пiдроздiлами; - Департаменту управлiння закупiвлями та контролю за витратами зi всiма 

пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами; - Департаменту управлiння портфелем проектiв та 

фiнансового менеджменту зi всiма пiдпорядкованими структурними пiдроздiлами 

  

Середня кiлькiсть працiвникiв АТ "Райффайзен Банк Аваль" станом на 31.12.2015 р. – 12690 осiб. 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 10724 осiб. 

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 1332 

особи. 

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 331 особи. 

Система оплати працi Банку побудована з використанням найкращих мiжнародних практик та 

орiєнтована на врахування тенденцiй та змiн ринку оплати працi в конкурентному середовищi. В 

2015 роцi фонд оплати працi штатних працiвникiв склав 1 025 304,3 тис. грн., що на 77 419,3 тис. 

грн. менше, нiж у 2014 роцi; фонд оплати працi усiх працiвникiв дорiвнював 1 038 473,9 тис. грн., 

що на 80 800,9 тис. грн. менше, нiж в попередньому роцi. 

Полiтика управлiння персоналом АТ "Райффайзен Банк Аваль" (надалi – РБА), як i в попереднi 



роки, спрямована на забезпечення необхiдної квалiфiкацiї працiвникiв усiх рiвнiв для належного 

виконання ними функцiональних обов’язкiв. 

У звiтному роцi бiльше уваги придiлено: 

- розвитку молодих та талановитих працiвникiв; 

- впровадженню lean пiдходiв в управлiннi бiзнесом; 

- оптимiзацiї чисельностi персоналу; 

- впровадженню системного пiдходу до навчання працiвникiв вiддiлень;  

- розвитку дистанцiйного навчання. 

На базi вiддiлу навчання та розвитку персоналу департаменту персоналу банку продовжує дiяти 

навчальний центр, який надає можливiсть кожному працiвнику Банку отримувати знання, що 

вiдповiдають потребам бiзнесу та iндивiдуальному розвитку. Всi пiдходи й програми з навчання та 

розвитку персоналу розробляються й впроваджуються у вiдповiдностi до стандартiв Райффайзен 

Банк Iнтернацiональ. 

Прiоритетним напрямком у навчаннi працiвникiв є тренiнги та розвиваючi заходи. Тренiнговий 

каталог на сьогоднi включає 30 навчальних програми за рiзними тематиками, який в цьому роцi 

поповнився 4 новими програмами, бiзнес – грою, та 4 пiсля тренiнговими заходами, якi сприяють 

пiдвищенню якостi навчання.  

З метою пiдвищення рiвня знань нових працiвникiв вiддiлень, продовжено впровадження 

системної модульної програми «PI school», яка передбачає шестиденне iнтерактивне навчання у 

форматi вебiнарiв та дводенний аудиторний тренiнг з продажiв банкiвських продуктiв. За час 

iснування програми, бiльш нiж 360 нових працiвникiв вiддiлень взяли участь у такому навчаннi.  

Беручи до уваги значну кiлькiсть працiвникiв Банку, а також постiйну потребу у навчаннi, 

кожному з працiвникiв надається можливiсть отримати знання за допомогою дистанцiйного 

навчання. Так, протягом року працiвниками було пройдено 106 614 електронних курсiв та 

складено 254 830 тестiв.  

Загалом працiвники Банку взяли участь у 718 внутрiшнiх та зовнiшнiх навчальних та розвиваючих 

заходах. 

Всього у каталозi навчальних програм дистанцiйного навчання є бiльш нiж 380 електронних 

курсiв за рiзними темами, 30 з яких було створено у 2015 роцi.  

До процесу управлiння виконанням роботи (узгодження рiчних цiлей з їх подальшою оцiнкою) 

було залучено 957 працiвникiв – керiвникiв та експертiв Банку. Кожен учасник процесу склав та 

узгодив зi своїм керiвником iндивiдуальний план розвитку ключових компетенцiй. 

Суттєвi ресурси Банк видiляє на заходи з об’єктивної оцiнки компетенцiй персоналу. Окрiм 

iснуючого iнструменту оцiнки «360 градусiв», на базi учбового центру РБА продовжує дiяти 

внутрiшнiй центр оцiнки та розвитку. У 2015 роцi, крiм iснуючих 12 експертiв банку, ще 3 

отримали вiдповiднi знання за спецiальною методологiєю, що надає можливiсть брати участь у 

вiдповiдних заходах на правах експерта – консультанта. Як результат, 26 працiвникiв взяли участь 

у цьому розвиваючому заходi. У оцiнцi «360 градусiв» та центрах оцiнки та розвитку взяли участь 

122 працiвника. За результатами проведеної оцiнки був наданий зворотнiй зв'язок, проведенi 

зустрiчi з обговорення отриманих звiтiв та розробленi iндивiдуальнi плани розвитку по 

компетенцiях, необхiдних для пiдвищення ефективностi роботи.  

Навчальний центр продовжує вдосконалювати процес адаптацiї працiвникiв. Так, у 2015 роцi у 

всiх областях України було проведено 35 семiнарiв «Вiтаємо у Райффайзен банку Аваль», якi 

вiдвiдали 486 новачкiв.  

Програма розвитку «Крок у майбутнє», яку було розпочато у 2014 роцi, успiшно реалiзовано. 

Протягом року за перемогу в програмi змагалися 6 команд, кожна з яких працювала над втiленням 

своєї iдеї. Метою програми було не тiльки розвиток компетенцiй кожного учасника, а й його 

можливiсть працювати у командах однодумцiв над втiленням важливих та неординарних рiшень 

за для користi банку.  

Важливим напрямком покращення комунiкацiй мiж пiдроздiлами та культури взаємодiї у Банку 

залишається оцiнка якостi обслуговування внутрiшнiх клiєнтi. В поточному роцi було засновано 

новий пiдхiд до опитування «Оцiнки якостi обслуговування внутрiшнiх клiєнтiв», що дало змогу 

отримати результати за всiма департаментами банку. Пiдвищення рiвня задоволеностi клiєнтiв є 



одним з головних факторiв, що впливає на ефективнiсть бiзнесу, зниження витрат, та отримання 

кращих результатiв. 

  

Банк не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств таких як асоцiацiя, корпорацiя, консорцiум, 

концерн.  

  

Протягом 2015 р. Банк не здiйснював спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, 

установами. 

  

Пропозицiй щодо реорганiзацiї Банку з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило. 

  

Основнi положення облiкової полiтики 

Далi наведено основнi принципи облiкової полiтики, що були застосованi пiд час пiдготовки цiєї 

консолiдованої фiнансової звiтностi (консолiдованої фiнансової звiтностi АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" за 2015р.). Цi принципи облiкової полiтики застосовувалися послiдовно до всiх перiодiв. 

Фiнансовi iнструменти 

Фiнансовий iнструмент – це будь-який контракт, який призводить до виникнення фiнансового 

активу у одного суб’єкта господарювання i фiнансового зобов’язання або iнструмента власного 

капiталу у iншого суб’єкта господарювання. 

Фiнансовий актив – це будь-який актив, що є: 

- грошовими коштами; 

- iнструментом власного капiталу iншого суб'єкта господарювання; 

- контрактним правом отримувати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив вiд iншого суб'єкта 

господарювання або обмiнювати фiнансовi активи чи фiнансовi зобов’язання з iншим суб'єктом 

господарювання за умов, якi є потенцiйно сприятливими для Банку; 

- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними 

iнструментами капiталу Банку та який є непохiдним iнструментом, за який Банк зобов'язаний або 

може бути зобов'язаний отримати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу суб'єкта 

господарювання, або похiдним iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть 

здiйснюватися iншим чином, нiж обмiном фiксованої суми грошових коштiв або iншого 

фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних iнструментiв капiталу Банку. 

Фiнансове зобов’язання – це будь-яке зобов’язання, що є: 

- контрактним зобов'язанням надавати грошовi кошти або iнший фiнансовий актив iншому 

суб'єктовi господарювання, або обмiнюватися фiнансовими активами або фiнансовими 

зобов'язаннями з iншим суб'єктом господарювання за умов, якi є потенцiйно несприятливими для 

Банку; 

- контрактом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися власними 

iнструментами капiталу Банку, та який є непохiдним iнструментом, за яким Банк зобов'язаний або 

може бути зобов'язаний надавати змiнну кiлькiсть власних iнструментiв капiталу, або похiдним 

iнструментом, розрахунки за яким здiйснюватимуться або можуть здiйснюватися iншим чином, 

нiж обмiн фiксованої суми грошових коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть 

власних iнструментiв капiталу Банку. 

Фiнансовi активи 

Первiсне визнання 

Згiдно з положеннями МСБО 39, фiнансовi активи класифiкуються як фiнансовi активи за 

справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, кредити i 

дебiторська заборгованiсть, iнвестицiї, утримуванi до погашення, та фiнансовi активи, наявнi для 

продажу. 

При первiсному визнаннi фiнансовi активи оцiнюються за справедливою вартiстю, плюс (у 



випадку, якщо iнвестицiї не класифiкуються як фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) витрати, безпосередньо пов’язанi iз 

здiйсненням операцiї. 

Дата визнання 

Всi стандартнi операцiї з купiвлi-продажу фiнансових активiв вiдображаються на дату операцiї, 

тобто на дату, коли Банк бере на себе зобов’язання з придбання активу. До стандартних операцiй з 

купiвлi-продажу фiнансових активiв вiдносяться операцiї з купiвлi або продажу фiнансових 

активiв, в рамках яких передбачається передача активiв у строки, встановленi законодавством або 

прийнятi на ринку. 

Фiнансовi активи за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку 

Фiнансовi активи, що класифiкуються як торговi та за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку, вiдносять до категорiї «фiнансовi активи за справедливою 

вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку». Фiнансовi активи класифiкуються 

як торговi, якщо їх придбали з метою продажу у найближчому майбутньому. Банк вiдносить 

фiнансовi активи до категорiї за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку 

або збитку, якщо: 

- вони є частиною групи фiнансових активiв, фiнансових зобов’язань або обох категорiй, 

управлiння якими та оцiнка результатiв здiйснюються на основi справедливої вартостi вiдповiдно 

до документально оформленої стратегiї управлiння ризиками або iнвестування; 

- таке визнання усуває або суттєво зменшує облiкову невiдповiднiсть, яка виникла б за 

протилежної ситуацiї; 

- фiнансовий актив мiстить вбудований похiдний iнструмент, що суттєво модифiкує грошовi 

потоки, що в iншому випадку вимагалися б за контрактом. 

Прибутки чи збитки вiд фiнансових активiв за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку або збитку, вiдображаються у консолiдованому звiтi про прибутки та 

збитки. 

Iнвестицiї, утримуванi до погашення 

Непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або визначеними платежами та фiксованим термiном 

погашення класифiкуються як утримуванi до погашення у випадку, якщо Банк має намiр та змогу 

утримувати їх до погашення. Iнвестицiї, якi Банк має намiр утримувати протягом невизначеного 

термiну, не включаються до цiєї категорiї. Пiсля первiсного визнання iнвестицiї, утримуванi до 

погашення, облiковуються за амортизованою вартiстю. Доходи та витрати вiдображаються у 

консолiдованому звiтi про прибутки та збитки, якщо iнвестицiя знецiнюється, а також у процесi 

амортизацiї. 

Кредити та дебiторська заборгованiсть 

Кредити та дебiторська заборгованiсть – це непохiднi фiнансовi активи з фiксованими або 

визначеними платежами, що не котируються на активному ринку. Угоди за ними не укладаються з 

метою негайного або короткострокового перепродажу та не класифiкуються як торговi цiннi 

папери або iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу. Такi активи вiдображаються за 

амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки. Прибутки та збитки 

вiдображаються у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки при припиненнi визнання або 

зменшеннi корисностi кредитiв та дебiторської заборгованостi, а також у процесi амортизацiї. 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу 

Фiнансовi активи, наявнi для продажу, являють собою непохiднi фiнансовi активи, класифiкованi 

як наявнi для продажу або тi, що не включенi до жодної з трьох вищезазначених категорiй. Пiсля 

первiсного визнання фiнансовi активи, наявнi для продажу, оцiнюються за справедливою 

вартiстю, при цьому прибутки чи збитки вiдображаються як окремий компонент у складi iншого 

сукупного доходу до моменту вибуття або зменшення корисностi iнвестицiї. У цьому випадку 

сукупний прибуток або збиток, ранiше вiдображений у складi iншого сукупного доходу, 

включається до консолiдованого звiту про прибутки та збитки. При цьому проценти, що 

розраховуються за методом ефективної ставки, вiдображаються у консолiдованому звiтi про 

прибутки та збитки. 

Принципи оцiнки за справедливою вартiстю 



Справедлива вартiсть – це цiна, яка буде отримана при продажi активу чи сплачена при передачi 

зобов’язання при здiйсненнi звичайної операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки на 

основному ринку, або за його вiдсутностi, на найбiльш вигiдному ринку, на який у Банка є доступ 

на цю дату. Справедлива вартiсть зобов’язання вiдображає ризик неплатоспроможностi. 

Якщо можливо, Банк оцiнює справедливу вартiсть iнструменту використовуючи котирування для 

такого iнструменту на активному ринку. Ринок вважається активним, якщо операцiї для активiв та 

зобов’язань здiйснюються з належною частотою та об’єм забезпечує iнформацiю щодо цiн на 

безперервнiй основi. 

Якщо немає котирувань на активному ринку, Банк застосовує методи оцiнки, якi максимально 

використовують релевантнi доступнi вхiднi данi, та мiнiмiзує використання недоступних даних. 

Вибраний метод оцiнки включає всi фактори, якi б учасники ринку взяли до уваги при визначенi 

фактичної цiни продажу даного iнструменту. 

Найкращим доказом справедливої вартостi фiнансового iнструменту на дату початкового визнання 

є, за нормальних умов, цiна транзакцiї, тобто справедлива вартiсть винагороди наданої або 

отриманої. Якщо Банк встановлює, що справедлива вартiсть при первiсному визнаннi 

вiдрiзняється вiд цiни транзакцiї та справедлива вартiсть не пiдтверджується анi котируванням на 

активному ринку для подiбних активiв чи зобов’язань, анi базується на методi оцiнки, що 

використовує лише данi з доступних ринкiв, фiнансовий iнструмент при первiсному визнаннi 

оцiнюється за справедливою вартiстю, та коригується для вiдстрочення рiзницi мiж справедливою 

вартiстю та цiною транзакцiї. Надалi, така рiзниця визнається у прибутках або збитках на 

вiдповiднiй основi протягом життя iнструменту, але не пiзнiше, нiж коли оцiнка повнiстю 

пiдтверджена доступними ринковими даними або закриттям операцiї. 

Якщо для активу або зобов’язання, оцiнених за справедливою вартiстю, є цiна покупки 

(котирування на покупку) та цiна продажу (котирування на продаж), Банк оцiнює активи та довгу 

позицiю по цiнi покупки, а зобов’язання та коротку позицiю по цiнi продажу. 

Банк визнає переведення мiж рiвнями iєрархiї справедливої вартостi на кiнець звiтного перiоду, 

протягом якого змiна мала мiсце. 

Банк використовує наступну iєрархiчну структуру методiв оцiнки для визначення справедливої 

вартостi, що вiдображає суттєвiсть вхiдних даних використаних для оцiнки: 

- Рiвень 1: вхiднi данi, а саме котирування на активному ринку (нескоригованi); 

- Рiвень 2: вхiднi данi iншi, нiж котирування, включенi в Рiвень 1, якi доступнi прямо (як цiна) або 

опосередковано (похiднi вiд цiн). Дана категорiя включає iнструменти, якi оцiнюються 

використовуючи: котирування на активному ринку для подiбних iнструментiв; котирування для 

iдентичних та подiбних iнструментiв на ринках, якi вважаються менш активними; або iншi методи 

оцiнки, коли всi суттєвi вхiднi данi прямо чи опосередковано доступнi на ринку; 

- Рiвень 3: вхiднi данi недоступнi на ринку. До даної категорiї вiдносяться всi iнструменти, для 

яких метод оцiнки включає вхiднi данi, якi не базуються на доступних даних та недоступнi вхiднi 

данi мають суттєвий вплив на оцiнку iнструменту. Дана категорiя включає iнструменти, що 

оцiнюються на основi котирувань для подiбних iнструментiв, коли вимагається використання 

суттєвих коригувань або припущень, щоб вiдобразити рiзницю мiж iнструментами. 

Згортання 

Згортання фiнансових активiв та зобов’язань з вiдображенням лише чистого сальдо у 

консолiдованому звiтi про фiнансовий стан здiйснюється тiльки за наявностi юридично 

закрiпленого права здiйснювати згортання або намiру реалiзувати актив одночасно з погашенням 

зобов’язання. 

Зменшення корисностi фiнансових активiв 

Банк визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи 

фiнансових активiв, на кожну звiтну дату. Вважається, що вiдбувається зменшення корисностi 

фiнансового активу або групи фiнансових активiв тодi й тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi 

ознаки зменшення корисностi у результатi однiєї чи бiльше подiй, що настали пiсля первiсного 

визнання активу («випадок виникнення збиткiв»), i такий випадок (або випадки) виникнення 

збиткiв мають вплив на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу чи групи 

фiнансових активiв, якi можуть бути достовiрно визначенi. Про зменшення корисностi можуть 



свiдчити об’єктивнi ознаки того, що позичальник чи група позичальникiв зазнають суттєвих 

фiнансових труднощiв, порушують зобов’язання зi сплати процентiв чи основної суми боргу, 

ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї, а також, коли за результатами огляду ринку 

отриманi данi свiдчать про помiрковане зменшення очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, 

наприклад, змiни в економiчних умовах, що корелюють зi збитками по активах. 

Заборгованiсть кредитних установ та кредити клiєнтам 

Спочатку Банк визначає, чи iснують об’єктивнi iндивiдуальнi ознаки зменшення корисностi 

заборгованостi кредитних установ та кредитiв клiєнтам, що облiковуються за амортизованою 

вартiстю, окремо для кожного фiнансового активу, який окремо є суттєвим, або сукупно для 

фiнансових активiв, кожен з яких окремо не є суттєвим. У випадку, якщо об’єктивнi ознаки 

зменшення корисностi розглянутого окремо фiнансового активу (суттєвого або несуттєвого) 

вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових активiв з аналогiчними характеристиками 

кредитного ризику. Така група фiнансових активiв оцiнюється на предмет зменшення корисностi 

на сукупнiй основi. Активи, що оцiнюються iндивiдуально на предмет зменшення корисностi, i 

стосовно яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд зменшення корисностi, не 

повиннi оцiнюватись на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. За наявностi 

об’єктивних ознак понесення збитку в результатi зменшення корисностi фiнансових активiв сума 

збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв та поточною вартiстю 

очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (за вирахуванням майбутнiх очiкуваних збиткiв за 

кредитом, якi ще не були понесенi). Балансова вартiсть активу знижується за рахунок 

використання рахунку резерву на зменшення корисностi, i сума збитку вiд зменшення корисностi 

вiдображається у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки. Процентнi доходи продовжують 

нараховуватись на зменшену балансову вартiсть активу на основi первiсної ефективної процентної 

ставки. Кредити списуються за рахунок резерву, якщо вже немає реальної перспективи 

вiдшкодування у найближчому часi, а все забезпечення було реалiзовано чи передано Банку. Якщо 

у наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення корисностi зростає або знижується й 

таке збiльшення чи зниження може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, що вiдбулася пiсля 

визнання збитку вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi 

зростає чи зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо списання пiзнiше 

вiдновлюється, то вiдповiдна сума вiдновлення вiдображається у консолiдованому звiтi про 

прибутки та збитки. 

Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв дисконтується за первiсною 

ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо кредит надано пiд плаваючу 

процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення збиткiв вiд зменшення корисностi 

буде поточна ефективна процентна ставка. Обчислення поточної вартостi очiкуваних майбутнiх 

грошових потокiв забезпеченого фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що можуть 

виникнути у результатi реалiзацiї забезпечення за вирахуванням витрат на одержання та 

реалiзацiю забезпечення, незалежно вiд ймовiрностi реалiзацiї забезпечення. 

З метою сукупної оцiнки зменшення корисностi фiнансовi активи розподiляються на групи на 

основi внутрiшньої системи кредитних рейтингiв Банку, з урахуванням характеристик кредитного 

ризику, таких як вид активу, галузь економiки, географiчне розташування, вид забезпечення, 

своєчаснiсть платежiв та iншi вiдповiднi фактори. 

Майбутнi грошовi потоки за групою фiнансових активiв, якi оцiнюються на предмет зменшення 

корисностi на сукупнiй основi, визначаються виходячи з iсторичної iнформацiї щодо збиткiв за 

активами, характеристики кредитного ризику яких аналогiчнi характеристикам активiв Банку. 

Iсторична iнформацiя щодо збиткiв попереднiх перiодiв коригується на основi поточної ситуацiї, 

що спостерiгається на ринку з метою вiдображення впливу iснуючих умов, що не мали впливу на 

тi роки, за якi наявна iсторична iнформацiя щодо збиткiв, та усунення впливу умов у попереднiх 

перiодах, якi не iснують на даний момент. Оцiнки змiн у майбутнiх грошових потоках 

вiдображають та вiдповiдають змiнам у вiдповiднiй спостережуванiй ринковiй iнформацiї за кожен 

рiк (наприклад, змiни у рiвнi безробiття, цiнах на нерухомiсть, товарних цiнах, платiжному статусi 

чи iнших факторах, що свiдчать про понесенi збитки та їх розмiр). Методи та припущення, 

використанi для оцiнки майбутнiх грошових потокiв, аналiзуються регулярно з метою зменшення 



будь-яких розбiжностей мiж оцiночним збитком та фактичними результатами. 

Фiнансовi iнвестицiї, утримуванi до погашення 

Банк оцiнює на iндивiдуальнiй основi, чи iснують ознаки зменшення корисностi за iнвестицiями, 

утримуваними до погашення. У випадку наявностi ознак, що були понесенi збитки вiд зменшення 

корисностi, сума цих збиткiв визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та 

поточною вартiстю очiкуваних грошових потокiв. Балансова вартiсть активу зменшується, а сума 

збитку вiдображається у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки. 

Якщо у наступному роцi сума оцiнених збиткiв вiд знецiнення зменшується внаслiдок подiї, яка 

сталася пiсля того, як були визнанi збитки вiд знецiнення, тодi ранiше визнанi суми збиткiв 

сторнуються у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки. 

Фiнансовi iнвестицiї, наявнi для продажу 

На кожну звiтну дату Банк визначає наявнiсть об’єктивних ознак зменшення корисностi iнвестицiї 

або групи iнвестицiй, наявних для продажу. 

Що стосується iнвестицiй у дольовi iнструменти, класифiкованих як наявнi для продажу, 

об’єктивнi ознаки зменшення корисностi включають суттєве або тривале зменшення справедливої 

вартостi iнвестицiї нижче її первiсної вартостi. У разi наявностi ознак зменшення корисностi 

накопиченi збитки, що визначаються як рiзниця мiж вартiстю придбання та поточною 

справедливою вартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi цiєї iнвестицiї, 

визнаних ранiше у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки, виключаються зi складу iншого 

сукупного доходу i визнаються у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки. Збитки вiд 

зменшення корисностi iнвестицiй у дольовi iнструменти не сторнуються у консолiдованому звiтi 

про прибутки та збитки. Збiльшення їх справедливої вартостi пiсля зменшення корисностi 

визнається у складi iншого сукупного доходу. 

Що стосується боргових iнструментiв, класифiкованих як наявнi для продажу, зменшення 

корисностi оцiнюється на пiдставi аналогiчних критерiїв, що й для фiнансових активiв, 

вiдображених за амортизованою собiвартiстю. Майбутнi процентнi доходи нараховуються на 

основi зниженої балансової вартостi з використанням процентної ставки, що застосовувалась для 

дисконтування майбутнiх грошових потокiв з метою оцiнки збитку вiд зменшення корисностi. 

Процентнi доходи вiдображаються у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки. Якщо у 

наступному роцi справедлива вартiсть боргового iнструменту збiльшується, i таке збiльшення 

може бути об’єктивно пов’язане з подiєю, що вiдбулася пiсля визнання збитку вiд зменшення 

корисностi у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки, збиток вiд зменшення корисностi 

сторнується у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки. 

Реструктуризованi кредити 

Банк намагається, по можливостi, замiсть звернення щодо стягнення застави, переглядати умови 

кредитiв, наприклад, продовжувати строки погашення та погоджує новi умови кредитування. 

Облiк подiбної реструктуризацiї проводиться наступним чином: 

- якщо змiнюється валюта кредиту, то визнання старого кредиту припиняється, а натомiсть 

визнається новий кредит; 

- якщо реструктуризацiя не обумовлена фiнансовими труднощами позичальника, то Банк 

використовує пiдхiд, аналогiчний до пiдходу щодо фiнансових зобов’язань, описаного нижче; 

- якщо реструктуризацiя обумовлена фiнансовими труднощами позичальника та кредит визнано 

таким, що втратив кориснiсть пiсля реструктуризацiї, то Банк визнає рiзницю мiж теперiшньою 

вартiстю грошових потокiв згiдно з новими умовами договору, дисконтованих з використанням 

первинної ефективної ставки, та балансовою вартiстю до реструктуризацiї, у складi вiдрахування 

до резервiв пiд зменшення корисностi у звiтному перiодi. Якщо кредит не є знецiненим у 

результатi реструктуризацiї, то Банк використовує пiдхiд, аналогiчний до пiдходу щодо 

фiнансових зобов’язань, описаного нижче. 

Пiсля перегляду умов кредитування, кредит бiльше не вважається простроченим. Керiвництво 

постiйно аналiзує реструктуризованi кредити з тим, щоб переконатись у дотриманнi всiх критерiїв 

та можливостi здiйснення майбутнiх платежiв. Такi кредити продовжують оцiнюватись на предмет 

зменшення корисностi на iндивiдуальнiй чи сукупнiй основi, а їх вiдновлювальна вартiсть 

розраховується з використанням первiсної або поточної ефективної процентної ставки за 



кредитом. 

Припинення визнання фiнансових активiв та зобов’язань 

Фiнансовi активи 

Припинення визнання фiнансового активу чи групи подiбних фiнансових активiв (або частини 

фiнансового активу чи частини групи подiбних фiнансових активiв) вiдбувається: 

- якщо закiнчився строк дiї прав на отримання грошових потокiв вiд фiнансового активу; 

- якщо Банк передав права на отримання грошових надходжень вiд такого активу, або якщо Банк 

зберiг права на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяв на себе контрактне зобов’язання 

перерахувати їх у повному обсязi без суттєвої затримки третiй сторонi на умовах «транзитної 

угоди»; 

- якщо Банк передав практично всi ризики та вигоди, пов’язанi з активом, або не передав i не 

зберiг практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з активом, але передав контроль над цим 

активом. 

Якщо Банк передав свої права на отримання грошових потокiв вiд активу i при цьому не передав i 

не зберiг практично всiх ризикiв та вигод, пов’язаних з активом, а також не передав контроль над 

активом, такий актив продовжує вiдображатись в облiку в межах подальшої участi Банку у цьому 

активi. Подальша участь Банку в активi, що має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється 

за меншим iз значень: за первiсною балансовою вартiстю активу або за максимальною сумою 

компенсацiї, яка може бути пред’явлена Банку до сплати. 

Якщо подальша участь в активi набирає форми проданого та/або придбаного опцiону (включаючи 

опцiони, розрахунки за якими вiдбуваються грошовими коштами на нетто-основi, або аналогiчнi 

iнструменти) на переданий актив, то розмiр подальшої участi Банку – це вартiсть переданого 

активу, який Банк може викупити. Однак у випадку проданого опцiону «пут» (включаючи 

опцiони, розрахунки за якими вiдбуваються грошовими коштами на нетто-основi, або аналогiчнi 

iнструменти) на актив, який оцiнюється за справедливою вартiстю, обсяг подальшої участi Банку 

визначається як менша з двох оцiнок: справедлива вартiсть переданого активу або цiна виконання 

опцiону. 

Фiнансовi зобов’язання 

Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у разi виконання, анулювання чи 

закiнчення строку дiї вiдповiдного зобов’язання. 

При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у разi внесення суттєвих змiн до умов iснуючого 

зобов’язання, первiсне зобов’язання знiмається з облiку, а нове вiдображається в облiку з 

визнанням рiзницi у балансовiй вартостi зобов’язань у консолiдованому звiтi про прибутки та 

збитки. 

Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою активи, якi можна конвертувати у визначенi суми 

готiвки за першою вимогою i яким притаманний незначний ризик змiни вартостi. Грошовi кошти 

та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, поточнi рахунки в Нацiональному банку України та 

iнших кредитних установах, кошти овернайт в iнших кредитних установах. 

Банкiвськi метали 

Золото та iншi дорогоцiннi метали вiдображаються за цiнами купiвлi НБУ, якi приблизно 

вiдповiдають справедливiй вартостi, з дисконтом стосовно котирувань Лондонської бiржi металiв. 

Змiни у цiнах купiвлi НБУ вiдображаються як курсовi рiзницi за операцiями з дорогоцiнними 

металами у складi iнших доходiв. 

Договори «репо» i зворотного «репо» та позика цiнних паперiв 

Договори продажу та зворотної купiвлi цiнних паперiв (договори «репо») вiдображаються у 

консолiдованiй фiнансовiй звiтностi як забезпеченi операцiї фiнансування. Цiннi папери, 

реалiзованi за договорами «репо», продовжують вiдображатись у консолiдованому звiтi про 

фiнансовий стан i рекласифiкуються у категорiю цiнних паперiв, переданих у заставу за 

договорами «репо», у разi наявностi у контрагента права на продаж або повторну заставу цих 

цiнних паперiв. Вiдповiднi зобов’язання включаються до складу заборгованостi перед кредитними 

установами або клiєнтами. 



Придбання цiнних паперiв за договорами зворотного продажу (зворотного «репо») вiдображається 

у складi заборгованостi кредитних установ чи кредитiв клiєнтам, залежно вiд умов договору. 

Рiзниця мiж цiною продажу i цiною зворотної купiвлi визнається як проценти i нараховується 

протягом строку дiї договорiв «репо» за методом ефективної прибутковостi. 

Цiннi папери, переданi на умовах позики контрагентам, продовжують вiдображатися у 

консолiдованому звiтi про фiнансовий стан. Цiннi папери, залученi на умовах позики, не 

визнаються у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан, якщо тiльки вони не продаються третiм 

особам, коли придбання i продаж вiдображаються у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки 

як результат вiд операцiй з торговими цiнними паперами. Зобов’язання щодо їх повернення 

вiдображається в облiку за справедливою вартiстю у складi зобов’язань за торговими операцiями. 

Похiднi фiнансовi iнструменти 

У ходi звичайної дiяльностi Банк використовує похiднi фiнансовi iнструменти, включаючи 

форварди, свопи та опцiони на валютних ринках. Похiднi iнструменти первiсно визнаються за 

справедливою вартiстю на дату укладання вiдповiдного контракту, пiсля чого вони 

переоцiнюються за справедливою вартiстю. Всi похiднi iнструменти вiдображаються як активи, 

якщо їх справедлива вартiсть має додатне значення, та як зобов’язання, якщо їх справедлива 

вартiсть має вiд’ємне значення. Змiни справедливої вартостi похiдних iнструментiв визнаються 

негайно у прибутку або збитку та включаються до складу доходiв за вирахуванням збитку вiд 

операцiй з iноземними валютами. 

Похiднi фiнансовi iнструменти, вбудованi в iншi фiнансовi iнструменти, облiковуються окремо та 

вiдображаються за справедливою вартiстю, якщо їх економiчнi характеристики та ризики не 

мають тiсного зв’язку з ризиками та характеристиками основного договору, а самi основнi 

договори не призначенi для торгiвлi i не визнаються за справедливою вартiстю, з вiдображенням 

переоцiнки як прибутку чи збитку. Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти, видiленi з основного 

договору, облiковуються за справедливою вартiстю у торговому портфелi, при цьому всi змiни 

справедливої вартостi вiдображаються у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки. 

Свопи – договори мiж двома сторонами щодо обмiну процентних виплат, курсiв iноземних валют, 

фондових iндексiв та, у випадку кредитних дефолтних свопiв, щодо здiйснення виплат у разi 

невиконання кредитних зобов’язань на основi зазначених умовних сум. 

Векселi 

Придбанi векселi включаються до складу iнвестицiйних цiнних паперiв, наявних для продажу, або 

до складу заборгованостi кредитних установ чи кредитiв клiєнтам, в залежностi вiд цiлей та умов 

їх придбання, та визнаються вiдповiдно до облiкової полiтики, яка застосовується до цих категорiй 

активiв. 

Залученi кошти 

Випущенi фiнансовi iнструменти або їх компоненти класифiкуються як зобов’язання, причому 

сутнiсть договiрних домовленостей передбачає, що Банк має зобов’язання надати кошти чи iнший 

фiнансовий актив власнику, чи виконати зобов’язання у спосiб, вiдмiнний вiд обмiну фiксованої 

суми коштiв або iншого фiнансового активу на фiксовану кiлькiсть власних дольових 

iнструментiв. Такi iнструменти включають заборгованiсть перед Нацiональним банком України, 

кредитними установами, заборгованiсть перед клiєнтами, випущенi борговi цiннi папери власного 

боргу та субординований борг. 

Пiсля первiсного визнання залученi кошти надалi вiдображаються за амортизованою вартiстю з 

використанням методу ефективної ставки вiдсотка. Прибутки та збитки вiдображаються у 

консолiдованому звiтi про прибутки та збитки, коли визнання зобов’язань припиняється, а також у 

процесi амортизацiї. 

У разi придбання Банком своєї власної заборгованостi, така заборгованiсть виключається з 

консолiдованого звiту про фiнансовий стан, а рiзниця мiж балансовою вартiстю зобов’язання та 

сумою сплачених коштiв вiдображається у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки. 

Оренда 

i. Фiнансова оренда – Банк як орендар 

Банк визнає договори фiнансової оренди у складi активiв та зобов’язань у консолiдованому звiтi 

про фiнансовий стан на дату початку строку оренди у сумi, що дорiвнює справедливiй вартостi 



орендованого майна, або за поточною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв, якщо ця сума є 

нижчою за справедливу вартiсть. При обчисленнi поточної вартостi мiнiмальних орендних 

платежiв в якостi коефiцiєнта дисконтування застосовується внутрiшня ставка процента за 

договором оренди, якщо її можливо визначити; в iнших випадках застосовується процентна ставка 

по залучених коштах Банку. Початковi прямi витрати включаються до вартостi орендованого 

активу. Оренднi платежi розподiляються на витрати з фiнансування та погашення зобов’язання. 

Витрати на фiнансування вiдносяться на звiтнi перiоди протягом строку оренди таким чином, щоб 

забезпечити вiдображення витрат за постiйною перiодичною процентною ставкою, що 

нараховується на залишок зобов’язань у кожному звiтному перiодi. Витрати, що безпосередньо 

вiдносяться до дiяльностi орендаря за договором фiнансової оренди, вiдображаються у складi 

орендованих активiв. 

ii. Фiнансова оренда – Банк як орендодавець 

Банк визнає заборгованiсть з орендних платежiв у складi кредитного портфелю у сумi, що 

дорiвнює сумi чистих iнвестицiй в оренду, починаючи з дати початку строку оренди. Фiнансовий 

дохiд розраховується за схемою, що вiдображає постiйну перiодичну норму дохiдностi на 

балансову суму чистих iнвестицiй. Початковi прямi витрати включаються до первiсної оцiнки 

дебiторської заборгованостi з орендних платежiв. 

iii. Операцiйна оренда – Банк як орендар 

Оренда майна, за умовами якої орендодавець фактично зберiгає за собою всi ризики та вигоди, 

пов’язанi з правом власностi на об’єкт оренди, класифiкується як операцiйна оренда. Лiзинговi 

платежi за договорами операцiйної оренди рiвномiрно списуються на витрати протягом строку 

оренди i включаються до складу iнших операцiйних витрат. 

iv. Операцiйна оренда – Банк як орендодавець 

Банк вiдображає у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан активи, що є предметом операцiйної 

оренди, в залежностi вiд виду активу. Орендний дохiд за договорами операцiйної оренди 

рiвномiрно вiдображається у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки протягом строку 

оренди у складi iнших доходiв. Сукупна вартiсть пiльг, що надаються орендарям, вiдображається 

як зменшення орендного доходу протягом строку оренди за лiнiйним методом. 

Об’єднання бiзнесу 

Об’єднання бiзнесу облiковуються з використанням методу придбання на дату придбання, що є 

датою, на яку контроль передається Банку. 

Банк визначає гудвiл на дату придбання як рiзницю мiж справедливою вартiстю винагороди при 

придбаннi (включаючи справедливу вартiсть будь-якої попередньо утримуваної частки в капiталi 

об’єкту придбання, якщо об’єднання бiзнесу здiйснюється поетапно), та визнаною сумою будь-

якої неконтролюючої частки у об’єктi придбання, за мiнусом визначеної чистої суми (зазвичай, 

справедливої вартостi) iдентифiкованих придбаних активiв та зобов’язань. Якщо рiзниця є 

вiд’ємною, у складi прибутку або збитку одразу визнається дохiд вiд вигiдного придбання. 

До складу сплаченої винагороди не включаються суми, що вiдносяться до врегулювання вже 

iснуючих вiдносин. Такi суми визнаються у прибутках або збитках. 

Будь-яка умовна компенсацiя оцiнюється за справедливою вартiстю на дату придбання. Якщо 

умовна компенсацiя класифiкується як капiтал, тодi вона не переоцiнюється, а оплата 

облiковується у складi капiталу. Iншими словами, подальшi змiни у справедливiй вартостi умовної 

компенсацiї визнаються у прибутках або збитках. 

Банк обирає по кожнiй з операцiй: чи визнавати йому неконтролюючу частку за справедливою 

вартiстю, чи на пропорцiйнiй основi щодо визнаної суми iдентифiкованих чистих активiв об’єкту 

придбання на дату придбання. 

Витрати на здiйснення операцiї, iншi, нiж тi, якi пов’язанi з випуском боргу чи вкладеннями в 

капiтал, якi Банк несе при здiйсненнi об’єднання бiзнесу, визнаються у прибутках або збитках 

одразу в момент виникнення. 

Дочiрнi пiдприємства 

Дочiрнi пiдприємства – це пiдприємства, якi контролюються Банком. Банк контролює 

пiдприємство, коли пiддається ризикам, пов’язаним з перемiнними доходами вiд участi у 

дiяльностi пiдприємства, або має право на отримання таких доходiв та має можливiсть впливати 



на цi доходи через свiй вплив на пiдприємство. Зокрема, Банк консолiдує пiдприємства, над якими 

у нього є контроль де-факто. Фiнансова звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств включена у консолiдовану 

фiнансову звiтнiсть з дати набуття контролю до дати втрати контролю. 

Придбання та продаж неконтролюючої частки 

Банк облiковує придбання та продаж неконтролюючої частки як операцiї з капiталом. Будь-яка 

рiзниця мiж сумою, на яку неконтролююча частка коригується, та справедливою вартiстю 

заплаченої або отриманої винагороди визнається напряму в капiталi та належить власникам 

материнського банку. 

Асоцiйованi пiдприємства 

Асоцiйованi пiдприємства – це пiдприємства, в яких Банк має суттєвий вплив, але не контроль, 

над фiнансовою та операцiйною дiяльнiстю. Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає частку 

Банку в загальнiй сумi визнаних прибуткiв та збиткiв асоцiйованих пiдприємств на основi методу 

участi в капiталi, починаючи з дати набуття права суттєвого впливу до дати його втрати. Коли 

частка Банку у збитках перевищує частку Банку (включаючи довгостроковi кредити) в 

асоцiйованому пiдприємствi, така частка знижується до нуля, а визнання подальших збиткiв 

припиняється за винятком випадкiв, коли Банк приймає на себе зобов’язання стосовно 

асоцiйованого пiдприємства. 

Елiмiнацiя операцiй при консолiдацiї 

Внутрiгруповi залишки та операцiї, а також будь-якi нереалiзованi прибутки вiд внутрiгрупових 

операцiй, елiмiнуються при пiдготовцi консолiдованої фiнансової звiтностi. Нереалiзованi 

прибутки вiд операцiй з асоцiйованими пiдприємствами елiмiнуються в межах частки Банку у 

пiдприємствi. Нереалiзованi прибутки вiд операцiй з асоцiйованими пiдприємствами елiмiнуються 

з iнвестицiями в асоцiйованi пiдприємства. Нереалiзованi збитки елiмiнуються так само як i 

нереалiзованi прибутки, але лише в тiй мiрi, поки вони не є ознакою зменшення корисностi. 

Гудвiл 

Гудвiл вiд придбання дочiрнiх пiдприємств включається до складу нематерiальних активiв. Що 

стосується асоцiйованих пiдприємств, то балансова вартiсть гудвiлу включається до балансової 

вартостi iнвестицiй в асоцiйованi пiдприємства. 

Гудвiл вiдноситься до одиниць, що генерують грошовi потоки, для цiлей оцiнки на зменшення 

корисностi, та вiдображається за собiвартiстю за мiнусом збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Прибутки та збитки вiд реалiзацiї пiдприємств включають балансову вартiсть гудвiлу, що 

вiдноситься до реалiзованого пiдприємства. 

Частка неконтролюючих акцiонерiв 

Частка неконтролюючих акцiонерiв – це капiтал дочiрнiх пiдприємств, що не належить, прямо чи 

опосередковано, Банку. 

Частка неконтролюючих акцiонерiв показана у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан у 

складi капiталу, окремо вiд капiталу, що належить акцiонерам Банку. Частка неконтролюючих 

акцiонерiв у прибутку або збитку та сукупному доходi розкрита окремо у консолiдованому звiтi 

про прибутки та збитки та консолiдованому звiтi про сукупний дохiд. 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть включає такi дочiрнi пiдприємства: 

Дочiрнє пiдприємство        Частка участi/ права голосу, % Країна Дата приєднання Галузь 

                                                       2015 р. 2014 р.  

ТОВ «Райффайзен Лiзинг Аваль» 87,08 87,08 Україна 29 червня 2006 р. Фiнансовий лiзинг 

ТОВ «РЕК ГАММА» 100,00 100,00 Україна 26 березня 2013 р. Операцiї з нерухомим майном 

У вереснi 2015 року повнiстю знецiненi iнвестицiї у асоцiйоване пiдприємство ЗАТ «Оцетно-

дрiжджовий завод» було списано за рахунок сформованого резерву у зв’язку з лiквiдацiєю 

пiдприємства (2014 р.: iнвестицiї у асоцiйоване пiдприємство ЗАТ «Оцетно-дрiжджовий завод» 

(33,84%) вiдображалися у складi iнвестицiйних цiнних паперiв, наявних для продажу, i були 

повнiстю знецiненими (Примiтка 18)). 

Iнвестицiйна нерухомiсть 

Iнвестицiйна нерухомiсть утримується Банком з метою отримання доходу вiд здачi в оренду або 

для пiдвищення вартостi вкладеного капiталу i не експлуатується Банком. 

Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно облiковується за собiвартiстю з врахуванням витрат на 



здiйснення операцiй. Iнвестицiйна нерухомiсть надалi облiковується за вартiстю, яка вiдображає 

поточну ринкову вартiсть i є сумою, на яку можна обмiняти цю нерухомiсть при укладеннi 

договору на ринкових умовах мiж добре обiзнаними незалежними сторонами. Оцiнка 

iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється на кожну звiтну дату та рiзниця мiж балансовою та 

справедливою вартiстю визнається у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки як 

«Переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi». Дохiд вiд оренди вiдображається у консолiдованому звiтi 

про прибутки та збитки у складi iнших доходiв. 

Наступнi витрати капiталiзуються тiльки тодi, коли iснує ймовiрнiсть того, що Банк отримає 

пов’язанi з ними економiчнi вигоди, i що їх вартiсть може бути достовiрно оцiнена. Всi iншi 

витрати (на ремонт та обслуговування) визнаються як витрати перiоду. 

Основнi засоби 

Обладнання вiдображається за фактичною вартiстю або iндексованою вартiстю (стосовно активiв, 

придбаних до 31 грудня 2000 р.) без урахування вартостi повсякденного обслуговування, за 

вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопиченого зменшення корисностi. Будiвлi 

оцiнюються за справедливою вартiстю за вирахуванням амортизацiї та зменшення корисностi, 

визнаної пiсля дати переоцiнки. Балансова вартiсть основних засобiв оцiнюється на предмет 

зменшення корисностi, коли подiї або змiни в обставинах свiдчать про те, що балансова вартiсть 

не може бути вiдшкодована. 

Пiсля первiсного визнання за фактичною вартiстю будiвлi вiдображаються за переоцiненою 

вартiстю, що є справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням подальшої 

накопиченої амортизацiї i будь-яких подальших накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. 

Переоцiнка здiйснюється досить часто, щоб уникнути суттєвих розбiжностей мiж справедливою 

вартiстю переоцiненого активу i його балансовою вартiстю. 

На дату переоцiнки, накопичена амортизацiя згортається вiдносно сукупної вартостi активiв, у 

свою чергу чиста залишкова вартiсть збiльшується або зменшується до переоцiненої вартостi. 

Прирiст вартостi вiд переоцiнки вiдображається у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан у 

складi резерву з переоцiнки основних засобiв у складi iншого сукупного доходу, за вирахуванням 

сум вiдновлення попереднього зменшення вартостi цього активу, ранiше вiдображеного у 

консолiдованому звiтi про прибутки та збитки. У цьому випадку сума збiльшення вартостi активу 

вiдображається у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки. Зменшення вартостi вiд 

переоцiнки вiдображається у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки за вирахуванням 

безпосереднього залiку такого зменшення проти попереднього приросту вартостi того ж активу, 

вiдображеного у резервi з переоцiнки основних засобiв. 

Щорiчне перенесення сум з резерву переоцiнки основних засобiв до складу нерозподiленого 

прибутку здiйснюється за рахунок рiзницi мiж сумою амортизацiї, що розраховується виходячи з 

переоцiненої балансової вартостi активiв, i сумою амортизацiї, що розраховується виходячи з 

первiсної вартостi активiв. При вибуттi активу вiдповiдна сума, включена до резерву з переоцiнки, 

переноситься до складу нерозподiленого прибутку. 

Нарахування амортизацiї активу починається з дати його введення в експлуатацiю. Амортизацiя 

нараховується лiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисної служби активiв: 

                                                 Рокiв 

Будiвлi                                         8-50 

Меблi, iнвентар та iншi активи 2-8 

Комп’ютери та обладнання       5-10 

Транспортнi засоби                     6 

Залишкова вартiсть, строки корисної служби та методи нарахування амортизацiї активiв 

переглядаються наприкiнцi кожного звiтного року та коригуються при необхiдностi. 

Витрати на ремонтно-вiдновлювальнi роботи вiдображаються у складi iнших операцiйних витрат у 

перiодi, у якому такi витрати були понесенi, крiм випадкiв, коли такi витрати пiдлягають 

капiталiзацiї. 

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи включають придбанi програмне забезпечення та лiцензiї. Нематерiальнi 

активи, придбанi окремо, первiсно визнаються за собiвартiстю або iндексованою вартiстю 



(стосовно активiв, придбаних до 31 грудня 2000 року). Пiсля первiсного визнання нематерiальнi 

активи вiдображаються за фактичною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та 

накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нематерiальнi активи мають обмеженi або 

невизначенi строки корисної служби. Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисної 

служби амортизуються протягом строку корисної служби, що становить 4-6 рокiв (якщо iнше не 

передбачено документами по експлуатацiї, договорами та iн.), та оцiнюються на предмет 

зменшення корисностi у разi наявностi ознак можливого зменшення корисностi нематерiального 

активу. Строки та порядок амортизацiї нематерiальних активiв з обмеженим строком корисної 

служби аналiзуються принаймнi щорiчно наприкiнцi кожного фiнансового року. 

Активи, призначенi для продажу 

Банк класифiкує необоротнi активи (або групу вибуття) як призначенi для продажу, якщо їх 

балансова вартiсть буде вiдшкодовуватись, в основному, шляхом продажу, а не в ходi їх 

використання. Для цього необоротнi активи (або група вибуття) мають бути доступнi для 

негайного продажу в їх теперiшньому станi на тих умовах, якi є звичайними при продажу таких 

активiв (групи вибуття), при цьому їх продаж має характеризуватись високим ступенем 

ймовiрностi. 

Висока ймовiрнiсть продажу означає твердий намiр керiвництва Банку додержуватися плану 

продажу необоротного активу (або групи вибуття). При цьому необхiдно, щоб була розпочата 

програма активних дiй з пошуку покупця й виконання такого плану. Крiм цього, необоротний 

актив (група вибуття) має активно пропонуватись до реалiзацiї за цiною, що є обґрунтованою, з 

урахуванням його поточної справедливої вартостi. Крiм того, вiдображення продажу як 

завершеної операцiї має очiкуватись протягом одного року з дати класифiкацiї необоротних 

активiв (або групи вибуття) як призначених для продажу. 

Банк оцiнює активи (групу вибуття), класифiкованi як призначенi для продажу, за меншою з двох 

оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж. У 

разi настання подiй або змiни обставин, що вказують на можливе зменшення корисностi активiв 

(або групи вибуття), Банк вiдображає збиток вiд зменшення корисностi при первiсному, а також 

наступному списаннi їх вартостi до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. 

Запаси 

Для визначення вартостi однорiдних запасiв, що були використанi або реалiзованi протягом 

звiтного перiоду та оцiнки їх кiнцевих залишкiв, Банк використовує формулу «вартостi перших за 

часом надходження запасiв (ФIФО)», крiм запасiв паливно-мастильних матерiалiв. Вартiсть 

паливно-мастильних матерiалiв обраховується за формулою середньозваженої вартостi. В 

подальшому запаси оцiнюються за найменшою з двох вартостей: собiвартiстю або чистою 

вартiстю реалiзацiї. 

Активи, отриманi шляхом обмiну на кредити (майно, що перейшло у власнiсть банку як 

заставодержателя) 

Вартiсть майна, що перейшло у власнiсть банку як заставодержателя, оцiнюється за справедливою 

вартiстю застави на дату стягнення. В подальшому цi активи оцiнюються за собiвартiстю за 

вирахуванням зменшення корисностi, окрiм тих випадкiв коли вони класифiкуються та 

облiковуються як iнвестицiйна нерухомiсть або основнi засоби. 

Оподаткування 

Розрахунок поточних податкових витрат здiйснюється вiдповiдно до податкового законодавства 

України. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання розраховуються по всiх тимчасових рiзницях за 

методом балансових зобов’язань. Вiдстрочений податок на прибуток вiдображається по всiх 

тимчасових рiзницях, що виникають мiж податковою базою активiв та зобов’язань та їх 

балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв, коли вiдстрочений 

податок на прибуток виникає у результатi первiсного вiдображення гудвiлу, активу або 

зобов’язання за операцiєю, що не являє собою об’єднання компанiй, i яка на момент здiйснення не 

впливає анi на бухгалтерський прибуток, анi на оподатковуваний прибуток чи збиток. 

Вiдстрочений податковий актив вiдображається в облiку лише тодi, коли iснує ймовiрнiсть 

отримання у майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна здiйснити залiк 



цих тимчасових рiзниць, що зменшують податкову базу. Вiдстрочений податковий актив та 

зобов’язання визначаються за ставками податку, що будуть застосовуватись протягом перiоду 

реалiзацiї активу чи врегулювання зобов’язання на пiдставi законодавства, яке набуло або 

фактично набуло сили на звiтну дату. 

Крiм цього, в Українi iснують рiзнi операцiйнi податки, що застосовуються до дiяльностi Банку. Цi 

податки включаються до складу адмiнiстративних та операцiйних витрат. 

Резерви 

Резерви визнаються, коли внаслiдок певних подiй у минулому Банк має поточне юридичне або 

конструктивне зобов’язання, для врегулювання якого, з великим ступенем вiрогiдностi, буде 

необхiдним вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, i суму зобов’язання можна 

достовiрно оцiнити. 

Зобов’язання з пенсiйного забезпечення та iнших виплат 

Банк не має схем пенсiйного забезпечення, крiм участi у державнiй пенсiйнiй системi України, що 

передбачає розрахунок i сплату поточних внескiв роботодавця як вiдсотка вiд поточних загальних 

виплат працiвникам. Цi витрати вiдображаються у звiтному перiодi, до якого вiдноситься 

вiдповiдна заробiтна плата. 

Статутний капiтал 

Статутний капiтал 

Простi акцiї та некумулятивнi привiлейованi акцiї, що не пiдлягають погашенню, та дивiденди за 

якими сплачуються за вiдповiдним рiшенням, вiдображаються у складi капiталу. Витрати на 

оплату послуг третiм сторонам, безпосередньо пов’язанi з випуском нових акцiй, за винятком 

випадкiв об’єднання компанiй, вiдображаються у складi капiталу як зменшення суми, отриманої у 

результатi даної емiсiї. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над 

номiнальною вартiстю випущених акцiй вiдображається як додатково сплачений капiтал. 

Власнi викупленi акцiї 

У разi придбання Банком своїх акцiй вартiсть придбання, включаючи вiдповiднi витрати на 

проведення операцiї, за вирахуванням податку на прибуток вираховується iз загальної суми 

капiталу як власнi викупленi акцiї до моменту їх анулювання або повторного випуску чи продажу. 

При подальшому повторному випуску або продажу таких акцiй отримана сума включається до 

складу капiталу. 

Договори фiнансової гарантiї 

У ходi звичайної господарської дiяльностi Банк надає фiнансовi гарантiї у формi акредитивiв, 

гарантiй та акцептiв. Договори фiнансової гарантiї первiсно визнаються у фiнансовiй звiтностi за 

справедливою вартiстю в статтi «Iншi зобов’язання», у розмiрi отриманої комiсiї. Пiсля первiсного 

визнання зобов’язання Банку за кожним договором гарантiї оцiнюється за бiльшим з двох значень: 

сумою амортизованої комiсiї або найкращою оцiнкою витрат, необхiдних для врегулювання будь-

якого фiнансового зобов’язання, що виникає за гарантiєю. 

Збiльшення зобов’язання, пов’язане з договорами фiнансової гарантiї, вiдображається у 

консолiдованому звiтi про прибутки та збитки. Отримана комiсiя визнається у консолiдованому 

звiтi про прибутки та збитки на прямолiнiйнiй основi протягом строку дiї договору гарантiї. 

Дивiденди 

Здатнiсть Банку оголошувати та виплачувати дивiденди пiдпадає пiд дiю правил i норм 

українського законодавства. Дивiденди визнаються як зобов’язання i вираховуються з суми 

капiталу на звiтну дату, тiльки якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. Iнформацiя про 

дивiденди розкривається у звiтностi, якщо вони були запропонованi до звiтної дати, а також 

запропонованi або оголошенi пiсля звiтної дати, але до дати затвердження фiнансової звiтностi до 

випуску. 

Звiтнiсть за сегментами 

Звiтнiсть за сегментами Банку побудована на наступних операцiйних сегментах: великi та малi 

пiдприємства, мiкро-пiдприємства та фiзичнi особи, управлiння активами. 

Операцiйнi сегменти є компонентами дiяльностi Банку, якi забезпечують отримання доходу та/або 

генерують витрати, переглядаються керiвництвом Банку, та щодо яких наявна вичерпна фiнансова 

iнформацiя для прийняття рiшень. 



Умовнi активи та зобов’язання 

Умовнi активи не визнаються у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан. Розкриття iнформацiї 

щодо таких активiв здiйснюється, коли надходження пов’язаних з ними економiчних вигод є 

ймовiрним. 

Умовнi зобов’язання не вiдображаються у консолiдованому звiтi про фiнансовий стан. Розкриття 

iнформацiї щодо таких зобов’язань здiйснюється, за винятком випадкiв, коли вiдтiк ресурсiв для 

виконання таких зобов’язань є малоймовiрним. 

Визнання доходiв та витрат 

Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що Банк отримає економiчнi вигоди, а 

доходи можуть бути достовiрно визначенi. Для визнання доходiв у фiнансовiй звiтностi необхiдне 

дотримання наступних критерiїв: 

Процентнi та аналогiчнi доходи та витрати 

Для всiх фiнансових iнструментiв, визначених за амортизованою вартiстю, а також для 

процентних iнвестицiйних цiнних паперiв, що класифiкуються як наявнi для продажу, процентнi 

доходи чи витрати вiдображаються за ефективною процентною ставкою, що є ставкою, яка точно 

дисконтує очiкуванi майбутнi виплати та надходження протягом очiкуваного строку служби 

фiнансового iнструменту чи бiльш короткого перiоду, де це можливо застосувати, до чистої 

балансової вартостi фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. При обчисленнi 

враховуються всi договiрнi умови за фiнансовим iнструментом (наприклад, право на дострокове 

погашення) та всi винагороди чи додатковi витрати, що безпосередньо пов’язанi з фiнансовим 

iнструментом та є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки, але не враховуються 

майбутнi збитки за кредитами. Балансова вартiсть фiнансового активу чи фiнансового 

зобов’язання коригується у разi перегляду Банком своєї оцiнки платежiв або надходжень. 

Скоригована балансова вартiсть обчислюється, виходячи з первiсної ефективної процентної 

ставки, а змiни балансової вартостi вiдображаються як процентнi доходи чи витрати. 

Процентнi доходи та витрати вiд операцiй з фiнансовими iнструментами, що класифiкуються як 

торговi та за справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, 

вiдображаються у консолiдованому звiтi про прибутки та збитки окремо вiд чистих прибуткiв або 

збиткiв вiд цих категорiй iнструментiв. 

При зменшеннi вiдображеної у фiнансовiй звiтностi вартостi фiнансового активу чи групи 

аналогiчних фiнансових активiв внаслiдок зменшення корисностi, процентнi доходи продовжують 

визнаватись з використанням первiсної ефективної процентної ставки на основi нової балансової 

вартостi. 

Комiсiйнi доходи 

Банк отримує комiсiйнi доходи вiд рiзних видiв послуг, що надаються клiєнтам. Комiсiйнi доходи 

можна роздiлити на такi двi категорiї: 

- Комiсiйнi доходи, отриманi за надання послуг протягом певного перiоду 

Комiсiї, отриманi вiд надання послуг протягом певного перiоду, нараховуються протягом цього 

перiоду. Такi статтi включають комiсiйнi доходи та винагороди за управлiння активами, 

вiдповiдальне зберiгання та iншi управлiнськi та консультацiйнi послуги. Комiсiї за 

зобов’язаннями з надання кредитiв, що, ймовiрно, будуть використанi, та iншi комiсiї, пов’язанi з 

наданням кредитiв, переносяться на наступнi перiоди (разом iз будь-якими додатковими 

витратами) та визнаються як коригування ефективної процентної ставки за кредитом. 

- Комiсiйнi доходи вiд надання послуг з проведення операцiй 

Комiсiї, отриманi за проведення або участь у переговорах щодо здiйснення операцiй вiд iменi 

третьої сторони, наприклад, укладення угоди про придбання акцiй чи iнших цiнних паперiв, або 

придбання чи продаж компанiї, визнаються пiсля завершення вiдповiдної операцiї. Комiсiя або 

частина комiсiї, пов’язана з певними показниками дохiдностi, визнається пiсля дотримання 

вiдповiдних критерiїв. 

Дивiдендний дохiд 

Дохiд визнається, коли встановлюється право Банку на отримання платежу. Дивiдендний дохiд вiд 

операцiй з дольовими iнструментами, що класифiкуються як торговi та за справедливою вартiстю, 

з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, вiдображається у консолiдованому звiтi про 



прибутки та збитки окремо вiд чистих прибуткiв або збиткiв вiд цих категорiй iнструментiв. 

Прибуток на акцiю 

Розрахунок базового прибутку на акцiю здiйснено на основi чистого прибутку, що належить 

акцiонерам Банку, та середньозваженої кiлькостi простих акцiй в обiгу протягом перiоду, за 

вирахуванням власних акцiй, викуплених у акцiонерiв та не проданих. Протягом звiтного перiоду 

жодних фiнансових iнструментiв, якi мають коригуючий вплив на акцiї, в обiгу не було. Таким 

чином, прибуток на акцiю дорiвнює скоригованому чистому прибутку на акцiю. 

Операцiї в iноземнiй валютi 

Консолiдована фiнансова звiтнiсть Банку представлена в українських гривнях, якi Банк обрав 

функцiональною валютою та валютою звiтностi. Операцiї в iноземних валютах первiсно 

вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату здiйснення операцiї. 

Монетарнi активи та зобов’язання, деномiнованi в iноземнiй валютi, перераховуються у 

функцiональну валюту за обмiнним курсом, що дiє на звiтну дату. Прибутки та збитки у результатi 

перерахунку операцiй в iноземнiй валютi вiдображаються у консолiдованому звiтi про прибутки та 

збитки як результат вiд операцiй в iноземнiй валютi – курсовi рiзницi. Немонетарнi статтi, якi 

оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що 

дiяв на дати первiсних операцiй. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою вартiстю, 

перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення справедливої вартостi. 

Рiзницi мiж договiрним обмiнним курсом за певною операцiєю в iноземнiй валютi та офiцiйним 

курсом НБУ на дату такої операцiї також включаються до результату торгових операцiй в 

iноземнiй валютi. Офiцiйнi обмiннi курси НБУ станом на 31 грудня 2015 та 2014 рокiв становили 

24,0007 та 15,7686 гривень за 1 долар США i 26,2231 та 19,2329 гривень за 1 євро, вiдповiдно. 

Станом за 25 квiтня 2016 року офiцiйнi обмiннi курси НБУ становили 25,3436 гривень за 1 долар 

США та 28,5445 гривень за 1 євро. 

Новi та змiненi стандарти та їх тлумачення 

Банк застосував такi новi стандарти, змiни до стандартiв, включаючи спричиненi ними змiни до 

iнших стандартiв, з датою початкового застосування 1 сiчня 2015 року при складаннi цiєї 

консолiдованої фiнансової звiтностi: 

- Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2010-12 (змiни до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 8, МСФЗ 13, 

МСБО 16, МСБО 24 та МСБО 38); 

- Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2011-13 (змiни до МСФЗ 1, МСФЗ 3, МСФЗ 13 та МСБО 40). 

Данi змiни не мають впливу на цю консолiдовану фiнансову звiтнiсть. 

Новi та переглянутi стандарти, якi ще не вступили в силу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 

року 

Наступнi новi стандарти, змiни до стандартiв та тлумачення ще не набрали чинностi станом на 31 

грудня 2015 року i не застосовувалися при складаннi цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Банк планує застосувати данi нововведення в тому звiтному перiодi, коли вони вступають в силу. 

- МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами»; 

- МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» був випущений у кiлька етапiв та замiнив собою МСБО 39 

«Фiнансовi iнструменти – визнання та оцiнка». 

Проект замiни фiнансових iнструментiв включає такi три частини: 

Частина 1: Класифiкацiя та оцiнка фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань; 

Частина 2: Методологiя оцiнки зменшення корисностi; 

Частина 3: Облiк хеджування. 

У липнi 2014 року МСФЗ 9 було остаточно доопрацьовано. Порiвняно з МСФЗ 9 (переглянутий у 

2013 роцi), варiант стандарту 2014 року включає обмеженi змiни до вимог стосовно класифiкацiї 

та оцiнки та вводить категорiю оцiнки «за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату 

переоцiнки у iншому сукупному доходi» для певних простих боргових iнструментiв. Цей стандарт 

також збiльшує вимоги стосовно зменшення корисностi, пов’язанi з вiдображенням в облiку 

очiкуваних кредитних збиткiв вiд фiнансових активiв та зобов’язань з надання кредитiв. МСФЗ 9 

чинний для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року, або пiсля цiєї дати з можливiстю 

дострокового впровадження. Банк не має намiру застосовувати цей стандарт достроково. Банк ще 

не проводив аналiз можливого впливу МСФЗ 9 на його фiнансовий стан чи результати дiяльностi. 



МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» встановлює для суб’єктiв господарювання єдину 

комплексну модель використання в облiку виручки, що виникає за контрактами з клiєнтами. Це 

замiнить такi стандарти та iнтерпретацiї з облiку виручки з моменту його вступу в силу: 

- МСБО 18 «Дохiд»; 

- МСБО 11 «Будiвельнi контракти»; 

- КIМСФЗ 13 «Програми лояльностi клiєнта»; 

- КIМСФЗ 15 «Угоди про будiвництво нерухомостi»; 

- КIМСФЗ 18 «Передача активiв вiд клiєнтiв»; 

- ПКI 31 «Дохiд: бартернi операцiї, пов’язанi з рекламними послугами». 

Визнання та оцiнка процентного доходу та дивiдендного доходу вiд боргових iнструментiв та 

iнструментiв капiталу бiльше не входить у сферу застосування МСФЗ 15. Замiсть цього, вони 

включаються в  

МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (або МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», 

якщо МСФЗ 9 достроково прийнято). МСФЗ 15 набирає чинностi для звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року, або пiсля цiєї дати, з можливiстю достроково застосування. 

Не очiкується, що наступнi новi стандарти або уточнення до стандартiв будуть мати суттєвий 

вплив на фiнансову звiтнiсть Банку: 

- Облiк придбання частки участi у спiльних операцiях (змiни до МСФЗ 11); 

- Уточнення прийнятних методiв нарахування зносу та амортизацiї (змiни до МСБО 16 та МСБО 

38); 

- Щорiчнi полiпшення МСФЗ: цикл 2012-14 (змiни до МСФЗ 5, МСФЗ 7, МСБО 19 та МСБО 34); 

- Iнiцiатива щодо розкриття iнформацiї (змiни до МСБО 1). 

  

Райффайзен Банк Аваль надає своїм корпоративним клiєнтам максимально повний перелiк 

банкiвських послуг, починаючи з рiзних програм та продуктiв фiнансування розвитку бiзнесу, 

розмiщення тимчасово вiльних коштiв, обслуговування корпоративних карток та зарплатних 

карткових проектiв, iнкасацiї i закiнчуючи високотехнологiчними сучасними банкiвськими 

послугами з управлiння грошовими потоками системних пiдприємств. 

Унiкальний багаторiчний досвiд роботи банку на українському ринку в поєднаннi з можливiстю 

вивчати та впроваджувати кращу мiжнародну практику групи Райффайзен зумовили появу та 

розвиток саме таких послуг, якi вiдповiдають сучасним потребам як українських компанiй, так i 

транснацiональних корпорацiй. 

Основнi послуги корпоративного бiзнесу: 

1.Управлiння грошовими потоками: 

- Вiдкриття та ведення поточних рахункiв 

- Централiзований контроль платежiв 

- Корпоративне бюджетування 

- Корпоративний автоклiєнт 

- Грошовi перекази 

- Картковi програми 

- Вихiднi мiжнароднi платежi 

- Консолiдована виписка по структурним пiдроздiлам компанiї 

- Послуги з iнкасацiї 

- Прийом платежiв та торгiвельної виручки в касах Банку 

- Прийом платежiв в банкiвських термiналах самообслуговування 

- Консолiдована виписка по структурним пiдроздiлам компанiї 

- Виписки SWIFT у форматi MT940, MT942 

- Вхiднi мiжнароднi платежi 

- Розподiл ресурсiв компанiї мiж її структурними пiдроздiлами в автоматичному режимi (cash-

pooling) 

- Консолiдацiя залишкiв системних Клiєнтiв (zero-balancing) 

- Конверсiйнi операцiї 



2. Фiнансування бiзнесу (капiтальнi iнвестицiї, замiна основних засобiв, фiнансування оборотного 

капiталу): 

- Iнвестицiйне кредитування 

- Фiнансування проектiв 

- Фiнансування оборотного капiталу 

- Кредити на придбання автомобiлiв 

- Кредити сiльськогосподарським пiдприємствам 

- Факторинг з частковим та повним регресом, без регресу.  

- Корпоративнi овердрафти (юридичним особам) 

- Овердрафти з диференцiйованими процентними ставками 

- Торгове фiнансування та документарнi операцiї (включаючи банкiвськi гарантiї, iмпортнi 

акредитиви, резервнi акредитиви, документарне iнкасо) 

- Органiзацiя та участь у проектах надання синдикованих кредитiв 

- Довгострокове фiнансування, гарантоване iноземними кредитними агентствами 

3.Депозитнi продукти 

- Депозити з виплатою процентiв у строки погашення 

- Депозити з виплатою процентiв щомiсяця 

- Депозити з можливiстю поповнення 

- Депозити з можливiстю повного чи часткового зняття коштiв до строку погашення 

- Розмiщення тимчасово вiльних коштiв на короткi термiни (три та бiльше днiв). 

Iнструменти торгового фiнансування — гарантiї, акредитиви, вексельнi схеми розрахункiв, 

факторинг, структуроване фiнансування та iншi — були i залишаються для Райффайзен Банку 

Аваль тим напрямком бiзнесу, в який постiйно iнвестуються знання, досвiд та фiнансовi ресурси. 

Райффайзен Банк Аваль однин з небагатьох банкiв в Українi, який зберiг суттєвi лiмiти 

першокласних європейських та свiтових банкiв в iноземнiй валютi для пiдтвердження 

документарних та гарантiйних операцiй для клiєнтiв Райффайзен Банку Аваль як iмпортерiв, так i 

експортерiв.  

Банк i надалi орiєнтується на задоволення потреб експортерiв та iмпортерiв в якiсних банкiвських 

послугах. Окрiм послуг торгового фiнансування комплексу Cash Management та iн. такi компанiї 

можуть розраховувати на ефективну пiдтримку потреб бiзнеса i з боку Казначейства банку, адже 

за обсягами операцiй з купiвлi-продажу валюти Райффайзен Банк Аваль є одним з лiдерiв 

банкiвського ринку України. 

Корпоративний бiзнес – це бiзнес прямого продажу, який здiйснюють закрiпленi за клiєнтом 

менеджери Банку, якi знаходяться в усiх регiонах України. Продажi корпоративного бiзнесу 

характеризуються значною кiлькiстю iндивiдуальних умов обслуговування та модифiкацiй 

продуктiв i послуг пiд потреби конкретного клiєнта. 

Основним ринком збуту послуг корпоративного бiзнесу є український ринок корпоративного 

банкiвського обслуговування. Банк гарно представлений та активно веде бiзнес у всiх регiонах 

України. Окрема увага придiляється питанням обслуговування найбiльших корпоративних 

клiєнтiв-резидентiв, глобальних транснацiональних корпорацiй, а також великого бiзнесу країн 

Європи, де обслуговуються клiєнти групи Райффайзен Iнтернацiонал. 

Ринок корпоративного бiзнесу має таку саму сезоннiсть як i загалом економiка країни. Можна 

видiлити 2 основнi хвилi активацiї бiзнес активностi: весняну, яка починається з кiнця лютого i 

триває по травень мiсяць та осiнню – яка починається з вересня i триває до середини грудня. 

Кiлькiсть активних корпоративних кiлєнтiв Банку протягом звiтного перiоду зменшилася: станом 

на 31.12.2014 р. їх налiчувалося 14295 особи, а станом на 31.12.2015 р. - 14 584 осiб.  

 

Перелiк послуг для клiєнтiв малого та мiкробiзнесу: 

- ПОТОЧНИЙ РАХУНОК (ТАРИФНI ПАКЕТИ)  

Комплекс банкiвських послуг для управлiння поточним рахунком.  

- СИСТЕМА КЛIЄНТ – БАНК  

Система дистанцiйного банкiвського обслуговування поточних рахункiв, яка дозволяє керувати 

рахунком без вiдвiдування банку.  



- ПАКЕТ ПОСЛУГ «ПIДПРИЄМЕЦЬ»  

Комплекс послуг для управлiння фiнансами пiдприємства, основою якого є корпоративна 

платiжна картка.  

- ПАКЕТ ПОСЛУГ "МАКСИМАЛЬНI РIШЕННЯ" 

Максимальний комплекс послуг для управлiння поточним рахунком для клiєнтiв, якi здiйснюють 

багато фiнансових операцiй. 

- ПОСЛУГА "НАДАННЯ КАРТОК IДЕНТИФIКАЦIЇ (СIN-код)" 

Контроль за рухом коштiв на карткових, поточних, депозитних та кредитних рахунках. 

- ПОСЛУГА "ЗАРПЛАТНИЙ ПРОЕКТ" 

Зарплатний проект передбачає виплату зарплат, премiй i компенсацiй, витрат на вiдрядження та 

iнших нарахувань для спiвробiтникiв на картковi рахунки у нашому банку.  

- ПОСЛУГА "SMS-БАНКIНГ" 

SMS-банкiнг — це система цiлодобового контролю за рухом коштiв по рахунку у виглядi sms-

повiдомлень на мобiльний телефон.  

-ПОСЛУГА "РЕГУЛЯРНИЙ БIЗНЕС ПЛАТIЖ" 

Послуга передбачає автоматичне списання банком грошових коштiв з поточного рахунку на iнший 

рахунок за дорученням клiєнта.  

-ПАКЕТ ПОСЛУГ "ЕЛЕКТРОННИЙ" 

Комплекс послуг для управлiння поточним рахунком, який включає систему дистанцiйного 

обслуговування "Клiєнт-Банк".  

- ПОСЛУГИ IНКАСАЦIЇ 

Збiр торговельної виручки з будь-якої точки продажу або цiлої торговельної мережi.  

- ДЕПОЗИТНI ПРОГРАМИ:  

- Депозитна лiнiя  

Вклад надає можливiсть частково знiмати кошти в межах встановленого лiмiту без розiрвання 

договору зi збереженням вiдсоткової ставки.  

- Лiдер  

Клiєнти, що обрали цей вклад ,можуть самостiйно визначити для себе схему отримання вiдсоткiв – 

щомiсяця або в кiнцi термiну дiї вкладу.  

- Партнер  

Цей вклад допоможе використовувати депозит в якостi забезпечення зобов’язань за кредитними 

операцiями.  

- Капiтал  

Вклад передбачає капiталiзацiю вiдсоткiв – щомiсяця вiдсотки додаються до суми депозиту, 

збiльшуючи суму депозиту та прибуток вiд нього.  

- АКТИВНI ОПЕРАЦIЇ:  

- Кредитна картка «Компаньйон»  

Кредит для пiдприємцiв без застави та поручителiв.  

- Фiнансування поповнення обiгових коштiв  

Овердрафт, невiдновлювальна кредитна лiнiя.  

- Iнвестицiйне кредитування  

Кредити на придбання автотранспорту, обладнання та т.п.  

- ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ АГРАРIЇВ:  

- Агро Кредит – вiдновлювальна кредитна лiнiя для клiєнтiв малого та мiкробiзнесу 

Кредит на поповнення оборотних коштiв.  

- Iнвестицiйний агрокредит  

Кредит на придбання сiльськогосподарської технiки та обладнання.  

- Партнерськi програми для аграрiїв  

Спецiальна пропозицiя вiд партнерiв Банку.  

- ДОКУМЕНТАРНI ОПЕРАЦIЇ:  

- Безвiдкличний покритий акредитив у гривнi  

- Iмпортний (непокритий) акредитив (надається в iнвалютi) 

Надається клiєнтам, якi займаються ЗЕД. 



- Гарантiя виконання 

- Гарантiя платежу 

Спосiб забезпечення виконання клiєнтом платiжних зобов'язань за своїми 

контрактами/договорами. 

- Тендерна гарантiя  

Надається Банком клiєнту для участi у тендерних торгах.  

- Туристична гарантiя  

Надається суб’єктам туристичної дiяльностi.  

- Простий або переводний вексель (авалювання векселя). 

Надається позичальниками сегменту Малого та Мiкробiзнесу, в якостi гарантування оплати 

поставок на умовах вiдстроченого платежу. 

Клiєнти малого та мiкробiзнесу обслуговуються в усiх вiддiленнях Банку, крiм комiсiйних 

вiддiлень.  

Клiєнтами малого та мiкробiзнесу є фiзичнi особи-суб"єкти пiдприємницької дiяльностi або 

юридичнi особи. 

 

Комплекс послуг АТ "Райффайзен Банк Аваль" для приватних клiєнтiв: 

ДЕПОЗИТНI ПРОДУКТИ 

- депозити з виплатою вiдсоткiв у кiнцi строку; 

- депозити зi щомiсячною виплатою вiдсоткiв; 

- депозити з можливiстю поповнення вкладу, капiталiзацiєю та складною процентною ставкою; 

- депозити з можливiстю повного та часткового дострокового зняття коштiв; 

- iнформування про рух коштiв за допомогою СМС повiдомлень 

ПОТОЧНI РАХУНКИ 

- поточнi рахунки для фiзичних осiб (некартковi); 

ГРОШОВI ПЕРЕКАЗИ 

- грошовi перекази через систему Western Union (у межах України, iз-за кордону та за кордон); 

- грошовi перекази через систему Unistream (iз-за кордону та за кордон); 

- грошовi перекази мiж фiзичними особами в межах України за допомогою системи «Аваль-

Експрес»; 

- грошовi перекази вiд юридичних осiб на користь фiзичних осiб через систему «Аваль-Експрес»; 

- грошовi перекази через систему Meest (iз-за кордону) 

- грошовi перекази через систему SWIFT з використанням поточних рахункiв (у межах України, iз-

за кордону та за кордон) 

- переказ коштiв через касу банку на рахунок будь-якого одержувача. 

ВАЛЮТНО-ОБМIННI ОПЕРАЦIЇ 

ОПЕРАЦIЇ З ДОРОГОЦIННИМИ МЕТАЛАМИ 

- продаж монет виробництва провiдних монетних дворiв свiту на правах ексклюзивного 

дистриб’ютора в Українi; 

- продаж зливкiв дорогоцiнних металiв вiд визнаних виробникiв; 

ОРЕНДА IНДИВIДУАЛЬНИХ ДЕПОЗИТНИХ СЕЙФIВ ФIЗИЧНИМИ ОСОБАМИ 

КАРТКОВI КРЕДИТИ 

Кредитна картка (тарифнi моделi "Кредитна картка Базова", «Кредитна картка -Прозора», 

«Кредитна картка - Прозора (ВIП)», «Кредитна картка Fishka», «Кредитна картка - World»); 

КРЕДИТИ ГОТIВКОЮ 

- кредит готiвкою для найкращих клiєнтiв; 

- кредит готiвкою в рамках перехресних/стандартних продажiв; 

- кредит готiвкою без страховки 

IПОТЕЧНЕ КРЕДИТУВАННЯ 

- житло в кредит на вторинному ринку; 

- кредит пiд заставу нерухомостi. 

КАРТКОВI ПРОДУКТИ 

- Картковi рахунки на умовах пакетiв «Премiальний 3.0», «Оптимальний+», «Оптимальний», 



«Оптимальний Легкий» та «Базовий» для приватних та зарплатних клiєнтiв; 

- Картковi рахунки на умовах пакетiв «Пенсiйний Оптимальний», «Пенсiйний Легкий» та 

«Пенсiйний базовий» для одержувачiв пенсiй та грошової допомоги 

Послуги держателям платiжних карток через банкомати: 

- Видача готiвки; 

- Перегляд балансу; 

- Отримання мiнi-виписки; 

- Термiнове поповнення картки; 

- Переказ коштiв з картки на картку будь-якого банку; 

- Змiна Пiн коду; 

- Оплата мобiльного зв’язку та платежi на користь третiх осiб: оплата доступу в мережу iнтернет, 

оплата послуг компанiй партнерiв банку; 

- Пiдключення до послуги М-банкiнг; 

- Пiдключення до послуги 3D Secure (для пiдвищення безпеки платежiв у iнтернетi) 

- Активацiя Iнтернет банкiнгу  

Послуги держателям платiжних карток через термiнали самообслуговування:  

- Перегляд залишку коштiв по всiм рахункам клiєнта, в т.ч. по кредитним та вкладним рахункам з 

поповненням 

- Отримання довiдки про рух та залишок коштiв по картковому рахунку; 

- Переказ коштiв з картки на картку; 

- Погашення кредитiв; 

- Поповнення вкладних та депозитних рахункiв з можливiстю поповненням; 

- Платежi на користь третiх осiб, оплата комунальних та бюджетних платежiв, поповнення 

мобiльного зв’язку; 

- Пiдключення до послуги автоматичної оплати рахункiв.  

Додатковi послуги держателям платiжних карток: 

- Послуга М-банкiнг – система цiлодобового контролю за рухом коштiв по рахунку та по карткам 

до нього за допомогою мобiльного телефону; 

- Iнтернет банкiнг «Райффайзен онлайн» - можливiсть самостiйно керувати власними рахунками, 

вiдкритими у Райффайзен Банку Аваль, з будь-якої точки свiту за допомогою комп’ютера, 

пiдключеного до мережi Iнтернет 

- Мобiльний додаток «Райффайзен Онлайн» - iнтернет банкiнг для фiзичних осiб у смартфонi 

- Переказ коштiв з картки на картку будь-якого українського банку 

- Послуга 3D Secure - безпека при оплатi товарiв та послуг у мережi Iнтернет. 

- Безконтактна оплата покупок платiжними картками з вбудованою iнновацiйною технологiєю 

Visa PayWave або безконтактна оплата картками MasterCard  

- Встановлення iндивiдуальних лiмiтiв на проведення операцiй з платiжними картками 

- Поповнення депозитiв та погашення кредитiв постiйним дорученням iз карткового рахунку; 

- Автоматична сплата рахункiв та регулярнi платежi (Директ Дебiт); 

- Послуги платiжного порталу на сайтi банку: iнтернет платежi за комунальнi послуги, поповнення 

мобiльного зв’язку, оплата послуг компанiй партнерiв; 

- Участь у партнерськiй Програмi лояльностi «Фiшка» - отримання балiв за оплату платiжними 

картками FISHKA та обмiн балiв на знижки i миттєвi винагороди у мережi партнерiв Програми; 

- Premium banking - премiальне обслуговування для ключових клiєнтiв банку, що надається 

персональним менеджером у окремо видiлених офiсах; 

- Програма лояльностi SmartSky – програма лояльностi для премiальних клiєнтiв, що передбачає 

накопичення та обмiн миль за оплату покупок премiальною карткою. 

Продаж продуктiв та послуг для приватних клiєнтiв здiйснюється через Вiддiлення Банку. Сервiс 

та консультацiї приватним клiєнтам надаються через Вiддiлення Банку, цiлодобовий 

Iнформацiйний центр, Iнтернет-сайт Банку, систему РайффайзенОнлайн, мережу банкоматiв та 

кiоскiв самообслуговування.  

Кiлькiсть активних клiєнтiв приватного сектору у Банку зменшилася протягом звiтного року: 

станом на 31.12.2014 р. їх налiчувалося - 2747168 особи, а станом на 31.12.2015 р. - 2585593 соби.  



Банкiвськiй дiяльностi притаманнi ризики, якими управляють за допомогою постiйного процесу 

виявлення, оцiнки та контролю ризикiв, з урахуванням лiмiтiв ризику та iнших засобiв контролю. 

Процес управлiння ризиками є вирiшальним для забезпечення мiнiмiзацiї ризикiв та прибутковостi 

Банку. Процеси управлiння ризиками в Банку щорiчно перевiряються службою внутрiшнього 

аудиту, яка перевiряє як достатнiсть процедур, так i дотримання Банком цих процедур.  

Монiторинг та контроль ризикiв переважно здiйснюється на основi лiмiтiв, встановлених 

Нацiональним банком України та Групи RBI.  

На дiяльнiсть Банку можуть вплинути наступнi ризики:  

- кредитний ризик, пов’язаний з неповерненням або несвоєчасним поверненням кредитiв клiєнтiв. 

Цей тип ризику мiнiмiзується за рахунок диверсифiкованої клiєнтської бази, системи лiквiдних 

застав, створення резервiв та пiдтримки адекватного рiвня власного капiталу;  

- ризик лiквiдностi, пов’язаний з витратами на отримання лiквiдних ресурсiв. Мiнiмiзацiя ризику 

лiквiдностi забезпечується за рахунок пiдтримки рiвня лiквiдностi, узгодження термiнiв активiв та 

пасивiв тощо;  

- ризик негативних змiн вiдсоткових ставок грошово-кредитного ринку;  

- операцiйний ризик, основними факторами реалiзацiї якого є людський фактор, внутрiшнi 

процеси та системи, зовнiшнi фактори; 

- нестабiльнiсть законодавства, у т.ч. змiна податкової полiтики;  

- погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi;  

- можливi змiни в кредитно-фiнансовiй полiтицi держави;  

- форс-мажорнi обставини.  

Кредитний ризик – це ризик понесення Банком збитку в результатi невиконання договiрних 

зобов’язань клiєнтами або контрагентами. Банк здiйснює управлiння та контроль кредитного 

ризику шляхом встановлення лiмiтiв на суму ризику, який вiн готовий взяти на себе, стосовно 

окремих контрагентiв i географiчної та галузевої концентрацiї, а також шляхом контролю ризикiв, 

пов’язаних з такими лiмiтами. Банком розроблено процедуру перевiрки кредитної якостi з тим, 

щоб забезпечити завчасне виявлення можливих змiн в кредитоспроможностi контрагентiв, 

включаючи перiодичний перегляд розмiру забезпечення. Вiдповiдно до своєї полiтики, Банк 

здiйснює присвоєння рейтингiв в рамках свого кредитного портфелю. Всi внутрiшнi категорiї 

ризику визначаються у вiдповiдностi до методики присвоєння рейтингiв банку – рейтинговi моделi 

для нероздрiбних клiєнтiв та скоринговi моделi для роздрiбних клiєнтiв. Вiдповiднi рейтинги по 

розмiрам ризику регулярно переглядаються, i оновлюються та проходять валiдацiю. Окрiм 

рейтингування, для нероздрiбного сегменту розроблено Систему раннього попередження, на 

основi якої регулярно переглядається Ризик-статус клiєнтiв. Ризик-статус надає можливiсть 

групування позичальникiв в чотири групи ризикiв, в залежностi вiд яких впроваджуються чiтко 

регламентованi стратегiї щодо подальшої спiвпрацi з ними.  

В роздрiбному сегментi також використовується Система раннього попередження на основi 

розроблених скорингових моделей, яка для позичальникiв без прострочень визначає ступiнь 

ризику погiршення платiжної дисциплiни, та дає можливiсть Банку вчасно вiдреагувати та 

попередити прострочення платежiв. 

Банк активно використовує заставу для зниження кредитного ризику. Використання застави в 

якостi забезпечення кредиту дає Банку можливiсть контролювати активи у разi невиконання 

зобов'язань позичальником. Застава є потенцiйним джерелом погашення кредиту. Однак рiшення 

Банку надати кредит не приймається лише на основi наявностi достатньої застави або гарантiї. 

Кожне рiшення надати кредит супроводжується всебiчним кредитним аналiзом, що знижує 

кредитний ризик та пiдвищує якiсть кредитного портфелю Банку.  

Банк вживає ряд заходiв, щоб гарантувати погашення кредитiв. Пiсля надання кредиту пiдроздiли 

кредитних ризикiв в межах визначених функцiй несуть вiдповiдальнiсть за управлiння кожним 

кредитом та кредитним портфелем в цiлому , що включає постiйний аналiз якостi кредитiв на 

продуктовому рiвнi, контроль фiнансового стану позичальника, дотримання позичальником 

положень, встановлених кредитними договорами, а також надає рекомендацiї щодо подальшої 

спiвпрацi з клiєнтом. Даний контроль забезпечує виявлення на раннiх стадiях ознак того, що у 

позичальника виникли фiнансовi труднощi у погашеннi кредиту, що дозволяє максимiзувати 



вплив коригувальних дiй Банку та знизити можливi збитки.  

Кредитнi ризики в свою чергу включають в себе:  

- ризик контрагента (ризик дефолту);  

- ризик країни.  

Ризик контрагента стосується негативних наслiдкiв, пов'язаних з дефолтом або погiршенням 

кредитоспроможностi контрагента з кредитних операцiй. У даному випадку кредитування не 

розглядається у вузькому значеннi (кредити, облiгацiї та iн.), а охоплює також операцiї i продукти, 

за яких виникає заборгованiсть контрагента перед Банком (наприклад купiвля дебiторської 

заборгованостi, торговi операцiї). Ризик контрагента тiсно пов'язаний з iншими бiльш 

конкретними видами ризику, такими як ризик концентрацiї (через значну заборгованiсть, 

концентрацiю в певному секторi економiки чи концентрацiю дочiрнiх чи афiлiйованих компанiй), 

ризик розмiщення та ризик розрахункiв (ризик того, що розрахунки за угодами будуть проходити 

не так, як очiкувалось).  

Ризик дефолту - це ризик того, що контрагент не зможе виконати фiнансовi зобов'язання, зазначенi 

в угодi, через його дефолт.  

Ризик дефолту проявляється як вiдсутнiсть платежу або примусова вiдстрочка погоджених у 

контрактi платежiв контрагента. Економiчнi втрати у випадку дефолту залежать вiд декiлькох 

факторiв, а саме: вид продукту, наявнi гарантiї, вартiсть забезпечення i черговостi права стягнення 

заборгованостi за рахунок застави.  

Ризик країни - це ризик того, що контрагент не зможе виконувати свої зобов'язання перед 

нерезидентами через полiтичнi i економiчнi подiї в країнi його перебування.  

Ризик країни покриває усi ризики, пов'язанi з мiжнародним кредитуванням та прямими 

iноземними iнвестицiями. Вiн включає не тiльки полiтичний ризик, пов'язаний з мiжнародними 

операцiями, але й ризики, пов'язанi з погiршенням економiчної ситуацiї в країнi (економiчний 

ризик). 

Ризик лiквiдностi – це ризик того, що Банк буде неспроможний виконати свої зобов’язання у 

належнi строки у звичайних або непередбачених умовах. Ризик лiквiдностi може виникнути через 

незапланованi змiни або скорочення джерел фiнансування, а також через нездатнiсть розпiзнати 

або врахувати змiни кон’юнктури ринку, якi впливають на здатнiсть швидко реалiзувати активи з 

мiнiмальною втратою їх вартостi.  

Для оцiнки ризику лiквiдностi Банк застосовує рiзноманiтнi методи та пiдходи, керуючись 

вимогами Нацiонального банку України та досвiдом групи Raiffeisen Bank International. Зокрема, 

на щоденнiй основi формується звiт про невiдповiднiсть мiж активами та пасивами за строками до 

погашення та дослiджуються вiдповiднi розриви за часовими промiжками. Оскiльки такий звiт не 

вiдображає у повнiй мiрi реальнi надходження та вiдтiк грошових потокiв Банк додатково 

вiдслiдковує поведiнку продуктiв без заздалегiдь визначеного строку погашення (поточнi рахунки 

клiєнтiв, кореспондентськi рахунки банкiв), а також строкових продуктiв, для яких можлива 

пролонгацiя з метою визначення впливу на лiквiднiсть. Також Банк дослiджує рiзноманiтнi 

стресовi сценарiї, що можуть вплинути на лiквiднiсть, видокремлюючи сценарiй фiнансової кризи 

та репутацiйної кризи Банку. Окрiм цього, Банк дослiджує додатковi джерела лiквiдностi, якi 

можна використовувати в екстрених ситуацiях, вiдносячи до таких, в тому числi, облiгацiї 

внутрiшнього державного боргу України.  

Банк встановлює лiмiти на кумулятивнi розриви лiквiдностi окремо для кожного часового 

промiжку.  

Позицiя з лiквiдностi презентується на кожному засiданнi Комiтету Управлiння Активами та 

Пасивами Банку.  

Банк дотримується нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком України. Для 

покращення контролю за нормативами лiквiдностi Банк встановив внутрiшнi нормативи 

лiквiдностi. У разi необхiдностi Банк здiйснює стрес-тестування для значень показникiв 

лiквiдностi та дослiджує можливий вплив змiни тих чи iнших внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв. 

Ринковий ризик – це ризик для надходжень та капiталу Банку, що виникає через несприятливi 

коливання ринкових чинникiв (таких як валютнi курси, ринковi процентнi ставки, котирування 

цiнних паперiв тощо). Банк використовує рiзноманiтнi пiдходи для оцiнки ринкового ризику iз 



застосуванням принципiв, методик та моделей, впроваджених в RBI. Зокрема це метод аналiзу 

чутливостi, що застосовується для оцiнки процентного ризику у портфелях Банку, монiторинг 

вiдкритих позицiй та метод оцiнки ймовiрних втрат “Value at Risk”, а також монiторинг 

накопичених збиткiв за операцiями в Торговому портфелi Банку та операцiями з валютою. Банк 

оцiнює ринковий ризик окремо для торгового та неторгового (банкiвського) портфелю. Банк 

контролює рiвень прийнятного ринкового ризику за вiдкритими позицiями встановлюючи 

вiдповiднi лiмiти. Лiмiти встановлюються за поданням Банку та погодженням Комiтету з ринкових 

ризикiв (MACO) у Raiffeisen Bank International. На кожному засiданнi Комiтету з управлiння 

активами та пасивами Банку (далi - КУАП) презентується звiт з поточної позицiї щодо ринкового 

ризику та його складових, використання вiдповiдних лiмiтiв, дослiдження впливу ринкових 

факторiв.  

Ринковий ризик в свою чергу включає в себе: вiдсотковий (процентний) ризик; валютний ризик; 

цiновi ризики.  

Вiдсотковий ризик виникає внаслiдок можливих несприятливих змiн процентних ставок, змiни 

часової структури процентних ставок та форми кривої дохiдностi, та може впливати на майбутнi 

грошовi потоки, справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв та, як наслiдок, на прибутковiсть 

та капiтал Банку.  

Для оцiнки вiдсоткового ризику в портфелях Банку використовується метод аналiзу чутливостi – 

при цьому проводиться вимiрювання чутливостi до паралельного зсуву кривих дохiдностей за 

валютами на 1 базисний пункт. Також, додатково, Банк оцiнює вплив коливань ринкових ставок 

на процентний дохiд Банку.  

Банк встановив лiмiти на чутливiсть вартостi портфелiв до змiни ставок дохiдностей окремо за 

валютами. Окрiм того, встановлено лiмiт на загальну чутливiсть до коливання процентних ставок, 

а також проводиться контроль накопичених процентних прибуткiв/збиткiв Банку.  

Валютний ризик – це ризик, що виникає внаслiдок можливих несприятливих коливань валютних 

курсiв та цiн на банкiвськi метали, та має потенцiйний вплив на надходження та капiтал Банку. 

Банк щоденно проводить монiторинг та аналiз вiдкритих позицiй за валютами та банкiвськими 

металами. Окрiм цього, для запобiгання надмiрних втрат внаслiдок переоцiнки вiдкритої валютної 

позицiї Банку, на щоденнiй основi проводиться контроль накопичених прибуткiв/збиткiв Банку за 

операцiями з валютою. Також проводиться стрес-тестування та розраховуються потенцiйнi втрати 

внаслiдок несприятливих та екстремальних коливань валютних курсiв. Для управлiння вiдкритою 

валютною позицiєю Банк встановив лiмiти на вiдкритi валютнi позицiї як для кожної валюти 

окремо, так i для загальної вiдкритої валютної позицiї. Банком додатково встановлено обмеження 

на накопиченi прибутки та збитки за валютними операцiями та переоцiнкою вiдкритої валютної 

позицiї. 

Операцiйний ризик – це потенцiйний ризик для iснування Банку, що виникає через недолiки 

корпоративного управлiння, системи внутрiшнього контролю або неадекватнiсть iнформацiйних 

технологiй i процесiв оброблення iнформацiї з точки зору керованостi, унiверсальностi, 

надiйностi, контрольованостi i безперервностi роботи. Такi недолiки можуть призвести до 

фiнансових збиткiв через помилку, невчасне виконання робiт або шахрайство або стати причиною 

того, що iнтереси Банку постраждають у якийсь iнший спосiб, коли працiвники Банку перевищать 

свої повноваження або здiйснюватимуть операцiї в порушення етичних норм або iз занадто 

високим ризиком. Операцiйний ризик виникає також через неадекватнiсть стратегiї, полiтики i 

використання iнформацiйних технологiй. До iнших аспектiв операцiйного ризику належить 

iмовiрнiсть непередбачених подiй. У разi збоїв в системi внутрiшнього контролю операцiйний 

ризик може мати правовi чи регулятивнi наслiдки або спричинити шкоду репутацiї Банку.  

До операцiйного ризику вiдноситься юридичний ризик. Юридичний ризик - це наявний або 

потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через порушення або недотримання 

Банком вимог законiв, нормативно-правових актiв, угод, прийнятої практики або етичних норм, а 

також через можливiсть двозначного їх тлумачення. Банк наражається на юридичний ризик через 

те, що має вiдносини з великою кiлькiстю зацiкавлених сторiн, наприклад, клiєнтами, 

контрагентами, посередниками тощо, органами нагляду, податковими та iншими уповноваженими 

органами. Юридичний ризик може призвести до сплати штрафних санкцiй та адмiнiстративних 



стягнень, необхiдностi грошового вiдшкодування збиткiв, погiршення репутацiї, погiршення 

позицiй Банку на ринку, звуження можливостей для розвитку i зменшення можливостей правового 

забезпечення виконання угод.  

З метою пом’якшення операцiйного ризику Банк застосовує резервування капiталу пiд 

операцiйний ризик. Капiтал пiд операцiйний ризик Банк розраховує вiдповiдно до 

стандартизованого пiдходу. 

З метою вiдшкодування можливих втрат внаслiдок реалiзацiї операцiйного ризику Банком 

укладено договори страхування ризикiв, пов’язаних з його операцiйною дiяльнiстю. 

 

Заходи Банку щодо зменшення репутацiйного ризику 

Службою зв’язкiв з громадськiстю та корпоративних комунiкацiй розроблено Полiтику кризових 

комунiкацiй, яка є Планом заходiв на випадок виникнення непередбачених обставин ризику 

репутацiї, що за змiстом вiдповiдає рекомендацiям НБУ. Полiтика затверджена Постановою 

Правлiння Банку №240/3 вiд 26/11/2012. 

Мета Полiтики – запобiгти репутацiйним втратам Банку, що можуть виникнути внаслiдок 

кризових ситуацiй: подiй на мiжнародних фiнансових ринках, в українськiй економiцi в цiлому та 

фiнансовому секторi зокрема, а також у внутрiшнiй дiяльностi Банку. Дана полiтика визначає 

перелiк внутрiшнiх i зовнiшнiх загроз, вимогу щодо призначення вiдповiдальної особи по бiзнес-

вертикалi за виявлення негативної iнформацiї, що може спричинити виникнення кризової ситуацiї, 

роботу з попередження кризових ситуацiй, вимоги до змiсту кризового повiдомлення, вимоги до 

порядку комунiкацiї мiж задiяними пiдроздiлами Банку пiд час виникнення кризової ситуацiї. 

Документом визначено порядок прийняття рiшення про необхiднiсть скликання Антикризового 

комiтету та порядок пiдготовки кризового повiдомлення, якщо масштаб кризової ситуацiї є 

локальним та не вимагає збору Антикризового комiтету. Також вона мiстить роздiл, присвячений 

попередженню кризових комунiкацiй в частинi репутацiйного ризику. 

 

Основними джерелами ресурсiв Банку є кошти, залученi вiд банкiв, клiєнтiв та фiнансових 

установ. Протягом звiтного року обсяг ресурсної бази збiльшився на 7 млрд.грн. за рахунок 

зростання коштiв, залучених вiд клiєнтiв та станом на 31 грудня 2015 року становив 42.2 млрд.грн. 

Структура ресурсної бази має такий розподiл: 

- кошти, отриманi вiд банкiв, становлять 5.4%, 

- кошти, отриманi вiд клiєнтiв, становлять 94.6%. 

В 2015 роцi порiвняно до попереднього року вiдбулись наступнi змiни середньої вартостi ресурсiв, 

отриманих вiд клiєнтiв банку: вартiсть коштiв, отриманих вiд приватних клiєнтiв знизилась на 0,7 

п.п, вартiсть коштiв, отриманих вiд клiєнтiв малого та середнього бiзнесу залишилась на рiвнi 

минулого року, а середня вартiсть коштiв отриманих вiд корпоративних клiєнтiв зросла на 2,4 п.п., 

що вiдбулося за рахунок зростання в структурi залучених коштiв гривневих ресурсiв з бiльш 

високою клiєнтською ставкою.  

Незважаючи на значну девальвацiю нацiональної валюти на початку 2015 року, активи банкiвської 

системи у номiнальному вираженнi за звiтний рiк зменшилися на 62,47 млрд.грн. (або на 4,7% 

проти зростання на 3% роком ранiше) i станом на 01.01.2016 року склали 1 254,39 млрд.грн. 

Головним чинником зменшення активiв була чистка банкiвського сектору. На тлi загальної кризи 

в країнi та великої кiлькостi слабких, непрозорих i недобросовiсних банкiв, впродовж 2015 року 

кiлькiсть дiючих банкiв зменшилась на 46 i в результатi, в системi залишилося 117 установ.  

Завдяки девальвацiї нацiональної валюти, загальний депозитний портфель зрiс на 5,9% за рiк, i 

станом на 01.01.2016 склав 710,73 млрд. грн. Депозити фiзичних осiб на 01.01.2016 року склали 

398,24 млрд.грн., таким чином вiдтiк (з врахуванням девальвацiї) становив 13,14 млрд. грн., або 

3,2%. Депозити юридичних осiб навпроти зросли (що й зумовило зростання загального портфелю) 

на 52,54 млрд. грн., або на 20,2% (з врахуванням девальвацiї) i станом на 01.01.2016 року склали 

312,48 млрд. грн. 

Враховуючи кризовi явища, слабку дiлову активнiсть i високi вiдсотковi ставки, кредитування 

знаходилося на низькому рiвнi. Кредити фiзичних осiб у нацiональнiй валютi зменшилися на 29,4 

млрд.грн. (або на 27,5%), а у iноземнiй валютi на 2,4 млрд. еквiваленту доларiв США (на 38,6%). 



Кредитний портфель юридичних осiб у нацiональнiй валютi скоротився на 83,2 млрд.грн. (на 

19,1%), тодi як у iноземнiй валютi – на 4,7 млрд. еквiваленту доларiв США (на 19,9%). Завдяки 

девальвацiї нацiональної валюти, скорочення загального кредитного портфелю банкiвської 

системи було не настiльки суттєвим – лише 37,5 млрд.грн. або 3,7%, i станом на 01.01.2016 року 

вiн складав 978,26 млрд.грн. 

У 2015 роцi банки, за вiдсутностi активного попиту на кредити, спрямовували надлишкову 

лiквiднiсть на придбання депозитних сертифiкатiв Нацiонального Банку України. Так якщо на 

початку 2015 року обсяг коштiв на депозитних сертифiкатах складав 19,6 млрд.грн., то станом на 

01.01.2016 року там було вже 89,9 млрд.грн. 

2015 рiк був дуже важким для банкiвського сектору але ситуацiя стабiлiзувалася, i в останнi мiсяцi 

року були помiтнi деякi ознаки покращення. Наприклад, банкiвська система почала повертати 

довiру до себе i в результатi спостерiгався невеликий приплив депозитiв у нацiональнiй валютi. З 

iншого боку, частка простроченої заборгованостi за кредитами у загальнiй сумi кредитiв зросла з 

13,5% до 22,1% через девальвацiю нацiональної грошової одиницi та неплатоспроможнiсть 

клiєнтiв, що викликана кризою в країнi. Декiлька великих банкiв з українськими власниками 

зазнали банкрутства i були лiквiдованi. На цьому фонi банки з iноземними власниками завдяки 

тому, що вели бiльш зважену ризикову полiтику i мали пiдтримку материнських структур 

залишилися найбiльш надiйними i стiйкими, а частка iноземного капiталу у статутному капiталi 

банкiв зросла з 32,5% до 43,3%.  

Дiяльнiсть Банку у 2015 роцi в цiлому була стабiльною. Банк залишився одним з найнадiйнiших 

лiдерiв на загальнодержавному та регiональних рiвнях, який зберiг довiру клiєнтiв у важкий для 

банкiвської системи перiод. Головними конкурентами Банку на ринку залишаються Приватбанк, 

ПУМБ, Промiнвестбанк та Укрсоцбанк. 

 

Перспективнi плани розвитку Банку:  

Змiцнення позицiй на банкiвському ринку України. Надання якiсних та високопрофесiйних 

банкiвських послуг за всiма бiзнес напрямками. 

Розвиток сегментiв бiзнесу за критерiями прибутковост,i зваженої за ризиком. Органiчне 

зростання роздрiбного та корпоративного бiзнесу, вiдсутнiсть концентрацiї на одному з бiзнесiв. 

Забезпечення необхiдного рiвня ресурсної бази – активна робота з iснуючими та новими 

клiєнтами; фокус на залученнi довгострокових ресурсiв. 

Розвиток сервiсної моделi та iнвестування у впровадження нових банкiвських послуг, зокрема в 

сферi електронних технологiй. 

Збереження та пiдвищення ефективностi операцiйної дiяльностi. 

Оптимiзацiя структури управлiння бiзнесом. 

Розвиток Iнформацiйних технологiй орiєнтований на пiдтримання надiйної iнфраструктури, з 

метою забезпечення запланованого зростання бiзнесу за всiма напрямками та подальше 

впровадження програмного портфеля Iнформацiйних технологiй з метою зменшення зусиль та 

витрат на обслуговування. 

Кiлькiсть постачальникiв за основними видами банкiвських продуктiв (послуг), що займають 

бiльше 10 вiдсоткiв в загальному об'ємi постачання ресурсiв: 1 - Райффайзен Банк Iнтернацiональ 

АГ. 

  

Основними придбаннями та вiдчуженнями активiв є придбання та вiдчуження об’єктiв нерухомого 

майна Банку. 

Протягом останнiх 5 рокiв Банком було здiйснено основнi вiдчуження 4-х об’єктiв нерухомого 

майна загальною площею 2 008 кв.м на загальну суму 8 122 тис.грн. В 2015р. Банком було 

придбано 1 об’єкт нерухомого майна вартiстю еквiвалент 2 100 тис.євро. 

Протягом 2015 року вiдсутнi факти вiдчуження об’єктiв нерухомого майна в обсязi, що пiдпадає 

пiд визначення «значного правочину». 

  



Вiдповiдно до МСБО 24 “Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн”, пов’язаними вважаються 

сторони, одна з яких має можливiсть контролювати Вiдповiдно до МСБО 24 “Розкриття 

iнформацiї щодо пов’язаних сторiн”, пов’язаними вважаються сторони, одна з яких має 

можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та фiнансовi рiшення iншої 

сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов’язаними сторонами до уваги 

береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма. До пов’язаних сторiн входить 

материнська компанiя, пiдприємства пiд спiльним контролем, ключовий управлiнський персонал 

та їхнi прямi родичi.  

Протягом 2015 р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" здiйснював операцiї з пов'язаними сторонами. 

Заборгованiсть за наданими кредитами станом 31 грудня 2015 р. становила 1 206 тис. грн., (за 

операцiями з ключовим персоналом). 

Заборгованiсть перед клiєнтами станом 31 грудня 2015 р. становила 5 146 647 тис. грн. в тому 

числi за операцiями з: 

- материнською компанiєю - 4 933 507 тис. грн.; 

- пiдприємствами пiд спiльним контролем - 149 705 тис. грн.; 

- ключовим управлiнським персоналом - 42 873 тис. грн.; 

- iншi пов'язанi сторони - 20 562 тис.грн. 

Протягом 2015 року мiж дочiрнiм пiдприємтвом Банку ТОВ "РЕК Гамма" та Банком було 

укладено 20 договорiв про короткостроковi депозитнi вклади. Крiм цього, у 2015 роцi 

продовжували дiяти Генеральний зарплатний договiр щодо обслуговування спiвробiтникiв 

пiдприємства, укдадений 18.06.2013 р., Договiр оренди нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. 

Кутузова, 4-а, лiт. А, укладений 31.05.2013 р., Генеральний депозитний договiр, укладений 

27.12.2013 р., та Договiр банкiвського рахунку, укладений 26.05.2011 р. 

У 2015 роцi продовжував дiяти Договiр про надання послуг вiд «09» сiчня 2012 р. мiж Банком та 

дочiрнiм пiдприємством ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль", згiдно з яким у 2015 роцi було 

здiйснено 69 операцiй з розмiщення / пролонгацiї вкладiв.  

  

Публiчне акцiонерне товариство «Райффазен Банк Аваль» є фiнансовою установою, що зумовлює 

особливостi складу основних засобiв Банку. Основнi засоби, що облiковуються на балансi Банку, є 

об’єктами виробничого призначення та подiляються на групи: 

- земельнi дiлянки;  

- будiвлi, споруди i передавальнi пристрої ; 

- машини та обладнання;  

- транспортнi засоби;  

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi);  

- iншi основнi засоби. 

Станом на початок 2015 року первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв та капiтальних 

iнвестицiй– 3 938 905 тис. грн., а сума нарахованого зносу основних засобiв – 1 879 838 тис. грн. 

Станом на кiнець 2015 року первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв та капiтальних 

iнвестицiй – 3 944 118 тис. грн., а сума нарахованого зносу основних засобiв – 1 807 632 тис. грн.  

Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй на початок 2015 року – – 3 316 тис. грн., на кiнець 

2015 року – 3 233 тис. грн.  

Вартiсть незавершених капiтальних iнвестицiй в орендованi основнi засоби на початок 2015 року – 

– 0 тис. грн.., на кiнець 2015 року – 26 387 тис. грн. 

Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на початок 2015 року становила 204 761 тис.грн. 

Вартiсть iнвестицiйної нерухомостi на кiнець 2015 року становила 169 353 тис.грн. 

Найбiльшу питому вагу в загальнiй кiлькостi основних засобiв складають будiвлi i споруди – 

68.88% загальної вартостi основних засобiв. Земельнi дiлянки мають 3,62%. Iнвестицiйна 

нерухомiсть, що облiковується на балансi представлена будiвлями, земельними дiлянками та має 

7,44 %. Вiдсоток машин та обладнання – 12,90 %. Машини та обладнання, що облiковуються на 

балансi Банку, представленi, в основному, комп’ютерною технiкою та офiсним обладнанням. 

Транспортнi засоби складають 4,07 % загальної вартостi основних засобiв Банку. Iншi основнi 



засоби – 3,08 %.  

Усi матерiальнi активи пiдлягають амортизацiї (крiм землi та незавершених капiтальних 

iнвестицiй, iнвестицiйної нерухомостi, яка облiковується по справедливiй вартостi та прав на 

користування земельними дiлянками). За кожним об'єктом необоротних активiв визначається 

вартiсть, яка амортизується та залежить вiд строку корисного використання активу. 

Амортизацiя основних засобiв нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу, за яким 

рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, що амортизується, на строк корисного 

використання об'єкта основних засобiв. 

Банк визначає наступнi термiни корисного використання основних засобiв: 

- будiвлi, споруди (в т.ч. некапiтального характеру), їх структурнi компоненти та передавальнi 

пристрої - 6-50 рокiв; 

- транспортнi засоби - 6 рокiв; 

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 5-8 рокiв; 

- машини та обладнання - 5-10 рокiв; 

- iншi основнi засоби – 6 рокiв. 

Термiни корисного використання активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року та 

коригуються при необхiдностi. 

Основнi засоби (крiм нерухомостi) в облiку вiдображаються за фактичною вартiстю придбання або 

iндексованою вартiстю (стосовно активiв, придбаних до 31 грудня 2000 р.) без урахування 

вартостi повсякденного обслуговування, за вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених 

збиткiв вiд зменшення корисностi. Будiвлi, призначенi для надання послуг або для 

адмiнiстративних цiлей, вiдображаються за справедливою вартiстю. Вартiсть примiщень 

переглядається щорiчно на дату балансу, щоб забезпечити вiдсутнiсть суттєвої рiзницi мiж їхньою 

балансовою вартiстю та сумою, визначеною на основi справедливої вартостi, станом на кiнець 

звiтного перiоду. Збiльшення балансової вартостi внаслiдок переоцiнки показується у складi iнших 

сукупних доходiв та призводить до збiльшення суми переоцiнки у капiталi. Зменшення балансової 

вартостi активу, яке компенсує попереднє збiльшення балансової вартостi того самого активу, 

визнається у складi iнших сукупних доходiв та призводить до зменшення суми переоцiнки, ранiше 

визнаної у капiталi. Всi iншi випадки зменшення балансової вартостi вiдображаються у складi 

прибутку чи збитку за рiк.  

Нематерiальнi активи 

Нематерiальнi активи Банку включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення. 

Придбанi лiцензiї на комп’ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi витрат, 

понесених на придбання та введення в експлуатацiю програмного забезпечення. Капiталiзованi 

витрати включають витрати на персонал, який займається розробкою програмного забезпечення, 

та вiдповiдну частину накладних витрат. Усi iншi витрати, пов’язанi з програмним забезпеченням 

(наприклад, його обслуговуванням), вiдносяться на видатки по мiрi їх здiйснення. 

Термiн корисного використання для нематерiальних активiв визначається вiдповiдно до їх 

приналежностi до однiєї iз двох груп: 

- програмне забезпечення для обчислювальної технiки, лiцензiї на використання програмного 

забезпечення – 6 рокiв; 

- iншi нематерiальнi активи – 4 роки. 

Амортизацiя нематерiальних активiв нараховується iз заcтосуванням прямолiнiйного методу. 

Переоцiнка нематерiальних активiв протягом звiтного перiоду не здiйснювалася. 

Активи для продажу 

Банк класифiкує необоротнi активи як призначенi для продажу, якщо їх балансова вартiсть буде 

вiдшкодовуватись, в основному, шляхом продажу, а не в ходi їх поточного використання. Для 

цього необоротнi активи мають бути доступнi для негайного продажу в їх теперiшньому станi на 

тих умовах, якi є звичайними при продажу таких активiв та iснує високий ступiть iмовiрностi їх 

продажу протягом року з дати їх визнання. Висока ймовiрнiсть продажу означає твердий намiр 

керiвництва Банку додержуватися плану продажу необоротного активу, що документально 

пiдтверджують наступнi заходи:  

- прийнятий план продажу, оформлений розпорядчими документами банку; 



- розпочата реалiзацiя плану продажу (пошук покупця, розмiщення оголошень);  

- вiдмова вiд плану малоймовiрна. 

Банк оцiнює активи (групу вибуття), класифiкованi як призначенi для продажу, за меншою з двох 

оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж.  

В разi настання подiй або змiни обставин, що вказують на можливе зменшення корисностi активiв, 

Банк вiдображає збиток вiд зменшення корисностi при первiсному, а також наступному списаннi 

їх вартостi до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. 

Амортизацiя на необоротнi активи, утримуванi для продажу, не нараховується. 

Станом на 31.12.2015 року у платному користуваннi Банку знаходилось 347 об’єктiв нерухомого 

майна (без врахування земельних дiлянок) загальною площею 76 431 кв.м. 

На 2016 рiк Банк планує здiйснити наступнi удосконалення основних засобiв (проведення 

реконструкцiй): 

Реконструкцiя примiщень будiвлi Банку пiд касовий центр, розташованої по вул. Бульварно-

Кудрявськiй, 40/13б в Шевченкiвському районi м. Києва.  

Протягом 2015 року вiдсутнi факти вiдчуження об’єктiв нерухомого майна в обсязi, що пiдпадає 

пiд визначення «значного правочину». 

  

Дiяльнiсть Банку на вiтчизняному банкiвському ринку вiдбувається в межах вимог українського 

законодавства та органiв державної влади. Фiнансова та iнша звiтнiсть Банку надається регулятору 

згiдно нормативних актiв та вимог, що дiють у банкiвськiй системi України. Разом з тим, 

являючись членом мiжнародної банкiвської групи RI, Банк використовує мiжнароднi стандарти 

облiку для контролю дiяльностi банку та формування внутрiшньої управлiнської звiтностi. 

Перехiд на бухгалтерський облiк згiдно мiжнародних стандартiв з 1-го грудня 2015р. дозволить 

уникнути подвiйного облiку для Банку та в єдиному стандартi оцiнювати конкурентнi позицiї 

учасникiв вiтчизняного банкiвського ринку.  

Законодавчi та економiчнi обмеження середовища впливають на дiяльнiсть Банку так само, як i на 

будь-якого iншого учасника вiтчизняного банкiвського ринку. У той же час, впевнена та 

авторитетна позицiя на ринку за пiдтримки мiжнародної групи RI, дозволяють Банку уникнути 

суттєвих проблем у дiяльностi.  

На дiяльнiсть Банку можуть вплинути наступнi ризики: 

•Кредитний ризик, пов’язаний з неповерненням або несвоєчасним поверненням кредитiв клiєнтiв. 

Цей тип ризику мiнiмiзується за рахунок диверсифiкованої клiєнтської бази, системи лiквiдних 

застав, створення резервiв та пiдтримки адекватного рiвня власного капiталу; 

•Ризик лiквiдностi, пов’язаний з витратами на отримання лiквiдних ресурсiв. Мiнiмiзацiя ризику 

лiквiдностi забезпечується за рахунок пiдтримки рiвня лiквiдностi, узгодження термiнiв активiв та 

пасивiв тощо; 

•Валютний ризик, пов’язаний зi змiною курсу нацiональної грошової одиницi, та проблемами 

доступу до вiльної купiвлi валюти на мiжбанкiвському та готiвковому ринку; 

•Ризик негативних змiн вiдсоткових ставок грошово-кредитного ринку; 

•Нестабiльнiсть законодавства, у т.ч. змiна податкової полiтики; 

•Погiршення загальної економiчної ситуацiї в Українi; 

•Можливi змiни в кредитно-фiнансовiй полiтицi держави; 

•Форс-мажорнi обставини. 

Кредитний ризик, ризик лiквiдностi та ризик вiдсоткових ставок контролюється службою ризик 

менеджменту iз обов’язковим донесенням необхiдної iнформацiї кредитному комiтету та комiтету 

з управлiння активами i пасивами Банку. 

  

Штрафи, сплаченi АТ "Райффайзен Банк Аваль" протягом 2015 року: 

- Державна виконавча служба - 2477,45 грн.;  

- Нацiональний банк України - 15687,96 грн.; 

- Державна казначейська служба України - 467558,64 грн.; 



- Пенсiйний фонд України - 28942,80 грн.; 

- Мiсцевий бюджет - 790,72 грн.; 

- Державна фiскальна служба - 8160,00 грн.; 

- Управлiння екологiчного нагляду - 242,88 грн.; 

- Управлiння естетики - 32,47 грн.; 

- Митниця - 591,11 грн.;  

- Iнше - 91670,27 грн. 

Таким чином, загальний обсяг накладених на Банк штрафiв у звiтному 2015 роцi складає 

616154,30 грн. 

  

Фiнансування дiяльностi Банку традицiйно базується на диверсифiкацiї джерел надходження 

ресурсiв, основу яких складають депозити юридичних та фiзичних осiб. Протягом звiтного перiоду 

Банк постiйно пiдтримував запас капiталу та лiквiдностi, достатнiй для захисту вiд можливих 

несприятливих змiн макроекономiчної кон'юктури, та дотримувався необхiдних значень 

нормативiв лiквiдностi, норм обов'язкового резервування та достатностi капiталу, встановлених 

НБУ. При цьому, зберiгався оптимальний баланс мiж лiквiднiстю, ризиком та прибутковiстю 

банкiвських операцiй. 

Для покращення (у разi необхiдностi) лiквiдностi, окрiм традицiйної роботи по збiльшенню 

клiєнтської ресурсної бази, Банк у своєму портфелi має значну частку високолiквiдних державних 

цiнних паперiв.  

  

Станом на 31.12.2015 р. зобов'язання за кредитами, наданими Банком юридичним особам, в т.ч. 

фiзичним особам-пiдприємцям: 

- 1 414 950 000,00 японських єн (гривневий еквiвалент -281 819 977,85 грн.); 

- 52 719 551,73 росiйських рублiв (гривневий еквiвалент -17 361 075,58 грн.); 

- 458 113 971,76 доларiв США (гривневий еквiвалент - 10 995 040 884,60 грн.); 

-71 074 733,02 євро (гривневий еквiвалент - 1 863 801 892,62 грн.); 

-17 337 904 102,80 гривень. 

  

Стратегiя Банку нацiлена на подальший розвиток у вiдповiдностi до високих стандартiв групи 

Райффайзен Iнтернешнл та найкращої свiтової банкiвської практики i утримання лiдерських 

позицiй «Райффайзен Банк Аваль» у визначених сегментах банкiвського ринку в Українi. 

Банк пропонує банкiвськi послуги в сегментах корпоративного бiзнесу, роздрiбного бiзнесу, 

казначейських операцiй та iнвестицiйного банкiнгу.  

Стратегiчнi напрямки розвитку Банку: 

•Змiцнення провiдних позицiй на банкiвському ринку країни. 

•Надання якiсних та високопрофесiйних банкiвських послуг, постiйне пiдвищення рiвня 

обслуговування i розширення перелiку фiнансових послуг за всiма бiзнес напрямками. 

•Розвиток сегментiв бiзнесу за критерiями прибутковостi зваженої за ризиком. 

•Забезпечення необхiдного рiвня ресурсної бази – активна робота з iснуючими та новими 

клiєнтами; фокус на залученнi довгострокових ресурсiв. 

•Органiчне зростання роздрiбного та корпоративного бiзнесу та вiдсутнiсть концентрацiї на 

одному з бiзнесiв. 

•Розвиток сервiсної моделi та iнвестування у впровадження нових банкiвських послуг, зокрема в 

сферi електронних технологiй. 

•Збереження та пiдвищення ефективностi операцiйної дiяльностi. 

•Оптимiзацiя структури управлiння бiзнесом. 

•Розвиток Iнформацiйних технологiй орiєнтований на пiдтримання надiйної iнфраструктури, з 

метою забезпечення запланованого зростання бiзнесу за всiма напрямками та подальше 

впровадження програмного портфеля Iнформацiйних технологiй з метою зменшення зусиль та 



витрат на обслуговування. 

Стратегiя сегменту корпоративного бiзнесу  

Райффайзен Банк Аваль - банкiвська установа комплексного обслуговування, що надає широкий 

спектр фiнансових послуг своїм корпоративним клiєнтам, працюючи в рiзних галузях 

промисловостi України – оптова та роздрiбна торгiвля, виробництво, сiльське господарство, 

металургiя, будiвництво, нерухомiсть та iнше. 

Ми близькi до наших клiєнтiв – як в географiчному розумiннi, так i щодо прийняття рiшень 

вiдповiдно до потреб клiєнтiв. 

Кожний клiєнт має свого менеджера по роботi з клiєнтами, який є єдиною точкою взаємодiї з 

банком. 

Ключовi прiоритети сегменту корпоративного бiзнесу: 

Пiдтримання прибутковостi на прийнятному рiвнi. 

Висока якiсть портфелю, як один з головних показникiв дiяльностi. 

Покращення показника спiввiдношення активiв-пасивiв бiзнесу за рахунок росту гривневої 

ресурсної бази. 

Тiсна спiвпраця з Групою Райффайзен Iнтернешнл. 

Пильний монiторинг основних галузей промисловостi. 

Постiйне стрес-тестування портфелю. 

Перегляд дiючих лiмiтiв для iснуючих надiйних позичальникiв. 

Утримання лiдерських позицiй в сегментi агро. 

Монiторинг за структурою активiв та пасивiв по валютах для вжиття заходiв при необхiдностi. 

Стратегiя сегменту Роздрiбного бiзнесу  

Сегмент роздрiбного бiзнесу включає в себе фiзичних осiб, приватних пiдприємцiв, малi та мiкро 

пiдприємства (ММБ). Роздрiбний бiзнес Банку пропонує широкий спектр банкiвських та 

фiнансових продуктiв та послуг. Райффайзен Банк Аваль є одним iз лiдерiв у бiзнесi за 

напрямками кредитних та дебетних платiжних карток, торгiвельного еквайрингу, продажу монет 

iноземного виробництва тощо. 

Ключовi прiоритети сегменту Роздрiбного бiзнесу: 

Зосередження на залученнi та утриманнi клiєнтiв сегменту приватних осiб та клiєнтiв малого i 

мiкробiзнесу. 

Перегляд та вдосконалення кредитних продуктiв в розрiзi цiльових клiєнтських груп. Основними 

кредитними продуктами для населення є споживчi кредити та кредитнi картки. 

Залучення депозитiв . Збiльшення приросту зарплатних та пенсiйних карткових рахункiв . 

Збiльшення потенцiалу Малого i Мiкробiзнесу шляхом впровадження спрощених процесiв в 

обслуговуваннi та продажах 

Доступний, надiйний та високоякiсний сервiс завдяки розширенню мережi каналiв обслуговування 

клiєнтiв. Подальший розвиток функцiоналу iнтернет банкiнгу.  

Фокусування на скороченнi портфеля в iноземнiй валютi. Проведення програм по рефiнансуванню 

валютних кредитiв у гривневi .  

Стратегiя сегменту Казначейство 

Райффайзен Банк Аваль є визнаним активним учасником мiжбанкiвського ринку України, що має 

лiдируючi позицiї практично у всiх сегментах українського фiнансового ринку: на грошовому, 

валютному та ринку цiнних паперiв. Багаторiчний досвiд роботи Казначейства та високi стандарти 

працi є запорукою успiшного управлiння лiквiднiстю та грошовими потоками Банку. В результатi 

цього забезпечується чiтке дотримання платiжної дисциплiни, виконання економiчних нормативiв 

НБУ та, основне, досягається оптимальний баланс мiж ризиком, прибутком та лiквiднiстю, що є 

прiоритетним напрямком у роботi Казначейства. 

  

За звiтний перiод науковi дослiдження Банком не проводились. 

  

Всього на супроводженнi юридичної служби Банку в 2015 роцi перебувало 274 судовi справи, в 



яких стороною виступав Банк, з них:  

- 205 судовi справи за позовами до Банку на суми: 15 982 035,28 дол. США, 9 787 737,19 грн., 173 

271,71 Євро;  

- 40 судовi справи за позовами Банку на суми: 20 406 591,86 грн., 2 684,40 Євро;  

- 29 судових справ, за якими Банк виступав третьою особою.  

Сума вимог по зазначеним судовим спорам станом на початок року не перевищує 10 або бiльше 

вiдсоткiв активiв Банку.  

Протягом 2015 року в провадженнi Юридичного управлiння Банку не перебували судовi справи, 

стороною в яких виступають посадовi особи емiтента. 

Протягом 2015 року дочiрнi пiдприємства Банку не виступали стороною судових справ, за якими 

розглядалися позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв дочiрнього 

пiдприємства станом на початок року. 

  

Станом на кiнець 2015 року Чистi активи Банку становили 51,2 млрд.грн. Зростання активiв 

протягом року вiдбулось в основному за рахунок змiни структури балансу, на яку значною мiрою 

вплинули подальша оптимiзацiя структури активiв, девальвацiя валютного портфеля та 

збiльшення розмiру сформованого резерву на покриття втрат, зумовлених девальвацiєю гривнi та 

погiршенням економiчної ситуацiї в Українi в цiлому та, зокрема, ситуацiєю на Донбасi. 

Розмiр кредитного портфеля на кiнець 2015 року за МСФЗ становив 55,3 млрд.грн., за рiк 

вiдбулось зростання портфеля на 6,8 млрд.грн. Рiчний прирiст кредитного портфеля бiльшою 

мiрою зумовлений стрiмкою девальвацiєю гривнi до долару в 2015 роцi з 15,77 до 24,00 на кiнець 

року. В той же час, вiдбулося нарощення портфеля кредитiв в нацiональнiй валютi на 2,2 млн.грн. 

або 10,2% до попереднього року.  

Вiдбулося значне зростання ресурсної бази за рахунок коштiв клiєнтiв. Так, на кiнець звiтного 

перiоду обсяг коштiв, залучених у клiєнтiв фiзичних та юридичних осiб, становив 40 млрд.грн. Рiк 

до року вiдбувся прирiст у розмiрi 10,1 млрд.грн., в тому числi в нацiональнiй валютi на 9 млрд. 

грн.  

Розмiр Балансового капiталу Банку на звiтну дату становив 6,3 млрд.грн. та протягом 2015 року 

збiльшився за рахунок додаткової емiсiї на 3,15 млрд.грн. 

Чистий збиток пiсля оподаткування 2015 року за МСФЗ становив -1 443 млн.грн. Головною 

причиною збитку, як i в попередньому роцi, залишаються витрати на формування резервiв.  

Основними складовими валових доходiв Банку за 2015 рiк є процентний прибуток, який досяг 3 

969 млн.грн, та чистий комiсiйний дохiд у розмiрi 1 714 млн.грн.  

Ефективнiсть управлiння витратами протягом звiтного 2015 року зросла: загальнi операцiйнi 

витрати скоротились на 9% рiк до року, а спiввiдношення витрат до валових доходiв скоротилось 

на 3,1 п.п. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
2011808 2055288 0 0 2011808 2055288 

будівлі та споруди 1353837 1525894 0 0 1353837 1525894 

машини та обладнання 381011 293698 0 0 381011 293698 

транспортні засоби 126020 92706 0 0 126020 92706 

земельні ділянки 41913 73496 0 0 41913 73496 

інші 109026 69494 0 0 109026 69494 

2. Невиробничого 

призначення: 
248704 220931 0 0 248704 220931 

будівлі та споруди 39127 42027 0 0 39127 42027 

машини та обладнання 21 7 0 0 21 7 

транспортні засоби 10 7 0 0 10 7 

земельні ділянки 3732 8957 0 0 3732 9957 

інвестиційна нерухомість 204761 169353 0 0 204761 169353 

інші 1053 580 0 0 1053 580 

Усього 2260512 2276219 0 0 2260512 2276219 

Опис Банк визначає наступнi термiни корисного використання основних засобiв: 

- будiвлi, споруди (в т.ч. некапiтального характеру), їх структурнi компоненти та 

передавальнi пристрої - 6-50 рокiв; 

- транспортнi засоби - 6 рокiв; 

- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) – 5-8 рокiв; 

- машини та обладнання - 5-10 рокiв; 

- iншi основнi засоби – 6 рокiв. 

Станом на 31.12.2014 року:  

Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв – 3 938 905 тис. грн.  

Сума нарахованого зносу – 1 879 838 тис. грн.  

Станом на 31.12.2015 року: 

Первiсна (переоцiнена) вартiсть основних засобiв та капiтальних iнвестицiй – 3 944 118 тис. 

грн. 

Cума нарахованого зносу – 1 807 632 тис. грн.  

3. Інформація про зобов'язання емітента 

Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 1591105.82 X X 

у тому числі:   

Кредит (Банк 1) 31.03.2006 871085.81 3.3742 30.09.2016 

Кредит (Банк 1) 12.12.2007 720020.01 3.1089 31.03.2016 

Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X 



у тому числі:   

за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0 X X 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Податкові зобов'язання X 68397.30 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов'язання X 46593832.88 X X 

Усього зобов'язань X 48253336 X X 

Опис: - 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення Повідомлення 

(Повідомлення про інформацію) у 

загальнодоступній інформаційній базі даних 

Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

05.01.2015 08.01.2015 

Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій 

06.02.2015 09.02.2015 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

04.03.2015 06.03.2015 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

03.04.2015 07.04.2015 

Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій 

08.04.2015 10.04.2015 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

29.04.2015 30.04.2015 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

05.05.2015 07.05.2015 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

03.06.2015 04.06.2015 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

26.06.2015 01.07.2015 
Відомості про зміну складу посадових осіб 

емітента  

01.07.2015 03.07.2015 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

03.07.2015 07.07.2015 

Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій 

05.08.2015 07.08.2015 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

02.09.2015 04.09.2015 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

30.09.2015 02.10.2015 

Відомості про рішення емітента про 

утворення, припинення його філій, 

представництв  

02.10.2015 06.10.2015 

Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій 

04.11.2015 06.11.2015 Відомості про рішення емітента про 



утворення, припинення його філій, 

представництв  

03.12.2015 04.12.2015 

Відомості про прийняття рішення про 

розміщення цінних паперів на суму, що 

перевищує 25 відсотків статутного капіталу 

15.12.2015 17.12.2015 

Інформація про зміну власників акцій, яким 

належить 10 і більше відсотків голосуючих 

акцій 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПрАТ "КПМГ Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001, м. Київ, вул. 

Московська, буд. 32/2, 17-й 

поверх 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
2397 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

344 П 000344 25.01.2016 

24.12.2020 

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2015 

Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту). 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ПрАТ "КПМГ Аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 
31032100 

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01001, м. Київ, вул. 

Московська, буд. 32/2, 17-й 

поверх 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та 

аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 
2397 26.01.2001 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

344 П 000344 25.01.2016 

24.12.2020 

Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

Звiт незалежних аудиторiв (аудиторський висновок) 

Правлiнню 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Ми провели аудит консолiдованої фiнансової звiтностi АТ «Райффайзен Банк Аваль» та його дочiрнiх пiдприємств 

(далi – Банк), що додається, яка включає консолiдований звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2015 р. та 

консолiдованi звiти про прибутки та збитки, про сукупний дохiд, про змiни у власному капiталi i про рух грошових 

коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, та примiтки, якi включають стислий виклад важливих аспектiв 

облiкової полiтики та iншу пояснювальну iнформацiю.  

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу 

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання та достовiрне подання цiєї консолiдованої фiнансової 

звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та за таку систему внутрiшнього контролю, яку 

управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання консолiдованої фiнансової 

звiтностi, яка не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. 

Вiдповiдальнiсть аудиторiв 

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї консолiдованої фiнансової звiтностi на основi результатiв 



проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi 

Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №320/1 вiд 29 грудня 2015 р. Цi стандарти 

вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої 

впевненостi, що консолiдована фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. 

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у консолiдованiй 

фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих 

викривлень консолiдованої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, 

аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом 

господарювання консолiдованої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають 

обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. 

Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятностi облiкових оцiнок, 

зроблених управлiнським персоналом, та загального подання консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Ми вважаємо, що отриманi достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 

Висловлення думки 

На нашу думку, консолiдована фiнансова звiтнiсть представляє достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан 

Банку на 31 грудня 2015 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, 

вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

Пояснювальний параграф 

Ми звертаємо увагу на Примiтку 2 до консолiдованої фiнансової звiтностi, в якiй йдеться про полiтичнi та соцiальнi 

протести, поєднанi iз зростанням регiонального протистояння, якi розпочалися у листопадi 2013 року i наростали у 

2014 роцi в Українi. Цi подiї, посилання на якi мiстяться у Примiтцi 2, негативно вплинули на Банк та можуть надалi 

мати негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансових стан Банку, характер якого на поточний момент 

визначити неможливо. Ми не змiнювали нашу думку у зв’язку iз цим питанням. 

 

25 квiтня 2016р. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2015 3 2 

2 2014 1 0 

3 2013 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту X 
 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) 
 

X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): Останнi позачерговi Загальнi збори акцiонерiв Банку вiдбулись 

18.12.2015 р. Окрiм питання про внесення змiн до Статуту Банку, розглядались 

питання: Питання 1. Затвердження результатiв приватного розмiщення акцiй 

Банку. Питання 2. Затвердження звiту про результати приватного розмiщення 

акцiй Банку. Питання 3. Внесення змiн до Статуту Банку. 

Так 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради  7 

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві  0 

Кількість представників держави  0 

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій  5 

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій  0 

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб  5 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) - 

 

- 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
4 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?  

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Спостережною радою Банку 



створено Виконавчий кредитний 

комiтет.  

Інші (запишіть)  Iнших комiтетiв не створено. 

 

- 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 
 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  
 

X 

Інше (запишіть)  Винагороду отримують лише 

незалежнi члени Спостережної 

ради (2 члени). Iншi члени 

Спостережної ради не отримують 

винагороди.  

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного 

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 
 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 
 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 
 

Відсутність конфлікту інтересів  X 
 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  
 

X 

Інше (запишіть): - 
 

X 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками   
X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 



Інше (запишіть)  - 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) 
ні 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 0 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Ні Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Так Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Так Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 



пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) 
 

X 

Положення про акції акціонерного товариства  X 
 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Положення про розкриття 

iнформацiї акцiонерам АТ 

«Райффайзен Банк Аваль»; 

Положення про вчинення Банком 

значних правочинiв та правочинiв, 

щодо вчинення яких є 

заiнтересованiсть; Принципи 

корпоративного управлiння АТ 

«Райффайзен Банк Аваль»; 

Iнструкцiя з iдентифiкацiї 

фiзичних осiб-акцiонерiв АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» для 

виплати дивiдендiв через систему 

грошових переказiв «Аваль-

Експрес».  

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Ні Ні Так 

Інформація про склад органів 

управління товариства  
Так Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Так Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Ні Ні Так Так Так 



Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Так Ні Ні Ні Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) - 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Ні 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  
 

X 

Інше (запишіть)  - 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 

Наглядова рада 
 

X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Iншi вiдсутнi. 

 



З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 

 
Так Ні 

З власної ініціативи  
 

X 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  X 
 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів  
 

X 

Інше (запишіть)  Iншi причини вiдсутнi.  

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  X 
 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): Щодо iнших способiв залучення iнвестицiй Банк не визначився 

станом на 31.12.2015р.    

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 

протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 



управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: 29.04.2015; яким органом управління прийнятий: 

Загальними зборами акцiонерiв Банку.  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 

На веб-сторiнцi Банку в мережi Iнтернет (http://www.aval.ua/about/for_publication) у складi 

протоколу Загальних зборiв акцiонерiв № Зб-52 вiд 29.04.2015р. 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Банк дотримується принципiв корпоративного управлiння. Принципи корпоративного управлiння 

забезпечують збалансування iнтересiв акцiонерiв Банку, посадових осiб органiв Банку та його 

працiвникiв, дiлових партнерiв Банку та суспiльства в цiлому. 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Вiдповiдно до Статуту АТ "Райффайзен Банк Аваль" основною метою дiяльностi Банку є 

одержання прибутку в iнтересах Банку та його акцiонерiв. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Iстотним учасником Банку є Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ, зареєстрований в реєстрi 

компанiй Комерцiйного суду м. Вiдня за номером FN 122119 m. Мiсцезнаходження: буд. 9, вул. 

Ам Штадтпарк, А-1030, м. Вiдень, Австрiя. Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ є провiдною 

австрiйською фiнансовою установою, має письмовий дозвiл Нацiонального банку України вiд 

14.10.2005 № 377 на iстотну участь. За звiтний рiк змiн у складi власникiв iстотної участi Банку не 

вiдбулось. Станом на 31.12.2015р. частка Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ в статутному 

капiталi Банку дорiвнює 87,4714%. 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Факти порушення членами Спостережної ради та Правлiння Банку внутрiшнiх правил, що 

призвело до заподiяння шкоди Банку або споживачам фiнансових послуг, в 2015 роцi вiдсутнi. 

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

Протягом бiльше нiж 20-рiчної iсторiї дiяльностi АТ «Райффайзен Банк Аваль» є визнаним 

лiдером у багатьох сегментах ринку банкiвських послуг, в тому числi в сферi кредитування 

українських промислових та сiльськогосподарських пiдприємств, малого та середнього бiзнесу. За 

останнi роки Банк суттєво розширив спектр фiнансових послуг для населення України, що 

дозволило Банку зайняти провiднi позицiї на ринку роздрiбного кредитування. Висока якiсть 

роботи Банку пiдтверджується високим рiвнем оцiнки репутацiї Банку з боку клiєнтiв та партнерiв 

Банку. Про це свiдчать i численнi нагороди вiд українських та iноземних установ та топ-рейтинги 

Банку. Наша спроможнiсть поєднувати мiсцевий досвiд з високими стандартами обслуговування 



захiдних фiнансових установ i, зокрема, провiдної європейської групи Райффайзен Iнтернацiональ 

є однiєю з наших сильних конкурентних сторiн. Протягом 2015 р. на Банк було накладено певнi 

штрафи з боку органiв державної влади. Зокрема, потягом 2015 р. АТ "Райффайзен Банк Аваль" 

сплатив: - Державна виконавча служба - 2477,45 грн.; - Нацiональний банк України - 15687,96 

грн.; - Державна казначейська служба України - 467558,64 грн.; - Пенсiйний фонд України - 

28942,80 грн.; - Мiсцевий бюджет - 790,72 грн.; - Державна фiскальна служба - 8160,00 грн.; - 

Управлiння екологiчного нагляду - 242,88 грн.; - Управлiння естетики - 32,47 грн.; - Митниця - 

591,11 грн.; - Iнше - 91670,27 грн. Крiм того, протягом 2015 року до Банку були застосованi 

санкцiї у формi 5-ти Застережень Нацiонального банку України щодо порушення вимог з питань 

дотримання порядку органiзацiї та здiйснення валютно-обмiнних операцiй, письмового 

застереження за результатами перевiрки Одеської ОД та щодо порушення вимог iнших 

нормативно-правових актiв НБУ. Банком вжито ряд заходiв для усунення невiдповiдностей та 

забезпеченння належного контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актiв 

Нацiонального банку України. Крiм того, у 2015 роцi: - 07.09.2015 року Виконавчим комiтетом 

Днiпропетровської мiської Ради прийнято рiшення №550 "Про демонтаж рекламних засобiв, 

розташованих з порушенням Порядку розмiщення зовнiшньої реклами в м. Днiпропетровську". 

Вказаним рiшенням КП "Адмiнiстративно-технiчне управлiння" доручено вжити заходiв щодо 

демонтажу рекламних засобiв, розташованих з порушенням Порядку розмiщення зовнiшньої 

реклами в м. Днiпропетровську, згiдно з перелiком. До перелiку в тому числi включено майно 

Банку, а сам,е вивiски i таблички з назвою Банку та зареєстрованим знаком для товарiв i послуг. 

Вважаючи зазначене рiшення незаконним в частинi, що стосується майна Банку, Банк звернувся 

до Бабушкiнського райнного суду м.Днiпропетровська iз позовом про визнання рiшення 

неправомiрним та його скасування в частинi майна Банку. Розгляд справи призначений на 

14.04.2016 р. - 25.12.2015 роцi адмiнiстративною колегiєю Львiвського обласного територiального 

вiддiлення Антимонопольного комiтету України винесено рiшення №102р/к "Про порушення 

Публiчним акцiонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль» в особi Львiвської обласної 

дирекцiї законодавства про захист економiчної конкуренцiї", згiдно якого Банк визнано винним у 

порушеннi законодавства про захист економiчної конкуренцiї, а саме: у зловживаннi монопольним 

становищем на ринку, шляхом встановлення таких умов реалiзацiї товару (послуги), якi 

неможливо було б встановити за умов iснування конкуренцiї. Рiшенням на Банкнакладено штраф в 

розмiрi 30 000 (тридцять тисяч) грн. та зобов’язано протягом трьох мiсяцiв припинити порушення 

законодавства про захист економiчної конкуренцiї. Банком подано заяву до Господарського суду 

Львiвської областi Банком про визнання недiйсним та скасування зазначеного рiшення 

адмiнiстративної колегiї Львiвського обласного територiального вiддiлення Антимонопольного 

комiтету України вiд 25 грудня 2015 року №102р/к . Розгляд справи призначений на 05.04.2016 р. - 

30.12.2015р. Нацiональним банком України щодо Банку було прийнято Рiшення про застосування 

письмового застереження №650, прийняте за результатами безвиїзного нагляду з питань 

дотримання Банком вимог законодавства, що регулює вiдносини у сферi запобiгання та протидiї 

легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та 

фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Застосування до Банку зазначеного 

Рiшення не передбачає застосування штрафних санкцiй. Банком на вказане Рiшення до 

Нацiонального банку було надано вiдповiдь щодо вжиття Банком заходiв щодо недопущення 

недолiкiв, зазначених у Рiшеннi, та належного виконання в подальшiй дiяльностi вимог Закону 

«Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, 

фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення». 

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 

Iнформацiя стосовно системи оцiнки та управлiння ризиками в Банку: Остаточну вiдповiдальнiсть 

за встановлення та затвердження цiлей в сферi управлiння ризиками та капiталом несе 

Спостережна рада. При цьому, Банк має окремi незалежнi пiдроздiли, якi вiдповiдають за 

управлiння ризиками та їх контроль. Правлiння. Правлiння Банку вiдповiдає за внесення 

пропозицiй та реалiзацiю всiх цiлей в сферi управлiння ризиками та капiталом, а також за загальне 



управлiння ризиками, контроль та здiйснення полiтики управлiння ризиками Групи РБI в Банку. 

Регулярнi звiти про управлiння ризиками та постiйний аналiз ризикiв забезпечують достатню 

основу для прийняття рiшень членами Правлiння щодо доречностi процедур у процесi виявлення, 

визначення та мiнiмiзацiї ризикiв. Кредитний комiтет та комiтет з проблемних кредитiв несуть 

загальну вiдповiдальнiсть за впровадження принципiв управлiння ризиками та лiмiтiв на 

прийняття рiшень. Цi комiтети вiдповiдають за основнi питання, пов’язанi з ризиками, i 

здiйснюють управлiння та контроль за процесом прийняття рiшень стосовно ризикiв, також 

вiдповiдають за затвердження iндивiдуальних лiмiтiв на прийняття рiшень у межах, встановлених 

Спостережною радою Банку. Кредитний комiтет приймає рiшення щодо надання кредитiв. 

Обов’язковим членом кредитного комiтету є представник вертикалi ризикiв. Комiтет з управлiння 

активами та пасивами несе вiдповiдальнiсть за досягнення цiлей лiквiдностi та їх контроль, а 

також за розробку стратегiї Банку та її впровадження. Комiтет з управлiння операцiйним ризиком 

несе вiдповiдальнiсть за впровадження принципiв управлiння операцiйним ризиком у 

вiдповiдностi з вимогами Групи РБI та Нацiонального банку України. Банк створив пiдроздiли 

управлiння ризиками, якi працюють незалежно вiд iнших напрямкiв дiяльностi та несуть 

вiдповiдальнiсть за впровадження та дотримання процедур, пов’язаних з управлiнням ризиками 

для забезпечення незалежного процесу контролю. Казначейство вiдповiдає за управлiння активами 

та зобов’язаннями Банку, а також за загальну фiнансову структуру, за ризики фiнансування та 

лiквiдностi Банку. Процеси управлiння ризиками в Банку щорiчно перевiряються Службою 

внутрiшнього аудиту, яка перевiряє як достатнiсть процедур, так i дотримання Банком цих 

процедур. Надмiрна концентрацiя ризикiв. Концентрацiя вказує на вiдповiдну чутливiсть 

результатiв дiяльностi Банку до змiн, що мають вплив на конкретну галузь чи географiчний регiон. 

Концентрацiя виникає в разi якщо декiлька контрагентiв здiйснюють однакову господарську 

дiяльнiсть або дiяльнiсть в одному географiчному регiонi або мають подiбнi економiчнi 

характеристики, що обумовлюють їх здатнiсть виконувати договiрнi зобов’язання, якi зазнають 

однакового впливу змiн в економiчних, полiтичних або iнших умовах. З метою уникнення 

надмiрної концентрацiї ризикiв внутрiшнi полiтика i процедури Банку включають конкретнi 

iнструкцiї щодо зосередження уваги на збереженнi диверсифiкованого портфелю. Весь процес 

управлiння кредитами здiйснюється за чинною кредитною полiтикою. Цiлями управлiння 

портфелем є оптимiзацiя ступеню ризику рiзних комбiнацiй портфелiв i встановлення нормативiв 

та узагальнених цiлей для бiзнес-лiнiй. Управлiння портфелем в основному включає в себе: - 

визначення стратегiї формування портфелю вiдповiдно до рiвня ризику, закладеному пiд час 

процесу планування бюджету; - встановлення показникiв якостi портфелю, якi мають вiдповiдати 

данiй стратегiї та їх подальший контроль; - iнiцiювання нових критерiїв формування портфелю та 

розробка стратегiй вiдносно вже сформованого портфелю для досягнення поставлених цiлей з 

якостi портфелю, а також, контроль впровадження та впливу прийнятих рiшень. Ключовi 

характеристики системи управлiння ризиками в Банку: Система управлiння кредитними ризиками 

Банку базується на забезпеченнi надiйного та безперервного процесу виявлення, оцiнки, контролю 

та монiторингу кредитного ризику як на iндивiдуальнiй, так i на портфельнiй основi. Ключовими 

характеристиками системи управлiння ризиками є: 1) формування чiтких критерiїв кредитування з 

метою зменшення кредитних ризикiв. Спостережною радою Банку встановлюється чiтка стратегiя 

управлiння ризиками. 2) встановлення нормативiв та лiмiтiв. З метою контролю та управлiння 

кредитним ризиком встановлено лiмiти на суму ризику, який Банк готовий взяти на себе стосовно 

окремих контрагентiв, пов’язаних з ними осiб та груп пов'язаних осiб, якi сумiсно та суттєво 

поєднують рiзнi види ризикiв у банкiвськiй та комерцiйнiй дiяльностi. Контроль ризикiв, 

пов’язаних з такими лiмiтами, здiйснюється на постiйнiй основi. 3) оцiнка кредитного ризику. 

Одним iз основних способiв оцiнки кредитного ризику є аналiз платоспроможностi та 

кредитоспроможностi кожного потенцiйного позичальника на основi методу фiнансових 

коефiцiєнтiв, затверджених нормативними документами Банку. Оцiнка кредитного ризику 

здiйснюється у Банку як на iндивiдуальнiй, так i на портфельнiй основi за допомогою аналiзу 

кiлькiсних та якiсних показникiв. Банком розроблено процедуру перевiрки кредитної якостi з тим, 

щоб забезпечити завчасне виявлення можливих змiн в кредитоспроможностi контрагентiв, 

включаючи перiодичний перегляд розмiру забезпечення. 4) контроль кредитного ризику. Для 



зменшення кредитних ризикiв Банк встановлює обмеження i доводить їх до виконавцiв за 

допомогою полiтик, положень, стандартiв та процедур, якi визначають обов'язки i повноваження 

працiвникiв. Цi контрольнi обмеження є дiєвими iнструментами управлiння, якi уточнюються у 

разi змiни умов або рiвня прийнятностi кредитного ризику. Кредитнi полiтики розробляються для 

кожного бiзнес-сегменту клiєнтiв Банку, з урахуванням географiчної та галузевої концентрацiї 

цiльового ринку кредитування та їх економiчної специфiки. З урахуванням вимог затверджених 

кредитних полiтик, у Банку розроблено стандарти банкiвських кредитних продуктiв для клiєнтiв 

кожного бiзнес сегменту. Шляхом делегування вiдповiдних повноважень колегiальним органам 

Банку, Банк визначає послiдовнiсть процесу надання дозволiв на вiдхилення вiд затверджених 

обмежень або змiни обмежень ризику, якщо вони є обґрунтованими; 5) монiторинг кредитного 

ризику. Банк здiйснює монiторинг кредитного ризику для забезпечення своєчасного вiдстеження 

його рiвня та виняткiв iз тих чи iнших правил. Звiти про монiторинг якостi кредитного портфеля в 

розрiзi всiх сегментiв є регулярними, своєчасними, точними та iнформативними i надаються 

вiдповiдним колегiальним органам та посадовим особам для вжиття необхiдних заходiв. 

Вiдповiдно до своєї полiтики Банк здiйснює присвоєння рейтингiв в рамках свого кредитного 

портфелю. Всi внутрiшнi категорiї ризику визначаються у вiдповiдностi до методики присвоєння 

рейтингiв банку. Вiдповiднi рейтинги по розмiрам ризику регулярно переглядаються i 

оновлюються. Окрiм рейтингу розробленiо Системи у раннього попередження, на основi якихої 

регулярно визначається ступiнь ризику погiршення платоспроможностi позичальникiв, та 

переглядається Ризик-статус клiєнтiв. Ризик-статус надає можливiсть групування нероздрiбних 

позичальникiв в чотири групи ризикiв, в залежностi вiд яких впроваджуються чiтко 

регламентованi стратегiї щодо подальшої спiвпрацi з ними. Для роздрiбних позичальникiв при 

пiдвищеннi ступеня ризику вiдповiдно до визначених стратегiй приймаються мiри для 

попередження погiршення якостi обслуговування кредитiв. Банком впроваджено централiзовану-

децентралiзовану систему управлiння та контролю за операцiйним ризиком. Процес управлiння 

операцiйним ризиком в Банку охоплює всi види банкiвської дiяльностi та всi структурнi рiвнi: вiд 

органiв управлiння до рiвня, на якому безпосередньо приймається або генерується ризик. Банк 

застосовує принципи, iнструменти та методи з управлiння операцiйним ризиком, впровадженi у 

Групи РБI. Зокрема, проведення щорiчної оцiнки ризику, визначення та монiторинг iндикаторiв 

раннього попередження операцiйного ризику, проведення сценарного аналiзу, встановлення 

мiнiмальних стандартiв збору даних про подiї операцiйного ризику, а також звiтування з питань 

управлiння операцiйним ризиком Спостережнiй Радi та Комiтету з управлiння операцiйним 

ризиком. 

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Служба внутрiшнього аудиту (далi - Служба) є самостiйним структурним пiдроздiлом Банку, який 

створений за рiшенням, звiтує i пiдпорядковується Спостережнiй Радi Банку. Служба проводить 

перевiрки Банку та iнших компанiй на територiї України, якi входять до Групи РБI. Додатково 

Служба може проводити перевiрки iнших компанiй, в яких Банк приймає участь (має частку у 

статутному капiталi). Служба проводить наступнi типи перевiрок: системнi тематичнi аудити 

дирекцiй, тематичнi аудити Центрального офiсу, раптовi ревiзiї кас/сховищ вiддiлень та дирекцiй, 

аудити вiддiлень, IТ аудити, послiдуючi монiторинги виконання заходiв/рекомендацiй, що наданi 

за результатами аудитiв. При проведеннi аудитiв перевiряється дотримання вимог чинного 

законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального Банку України, внутрiшнiх 

документiв Банку, Директив Групи РБI, вимог Базель 3. Результати аудитiв оформляються у 

виглядi аудиторських звiтiв. Аудиторськi висновки мiстять конкретнi рекомендацiї по 

виправленню недолiкiв, строки виконання та вiдповiдальних за виконання. По результатах 

кожного аудиту здiйснюється послiдуючий монiторинг виконання наданих рекомендацiй. 

Вiдповiдно до затвердженого Спостережною Радою Банку Рiчного плану аудиторських перевiрок, 

що складається на основi оцiнки ризикiв, Службою протягом 2015 року проведено: 1. Кiлькiсть 



проведених аудиторських перевiрок протягом 2015 року: 1.1. Дирекцiй Банку- 96, у т.ч.: - 

раптових ревiзiй готiвки, банкiвських металiв та iнших цiнностей у сховищах -12 - раптових 

ревiзiй у касах перерахунку- 25. 1.2. Вiддiлень Банку - 783, у т.ч.: - перевiрок вiддiлень з 

раптовими ревiзiями кас, сховищ – 769; - 11 комплексних перевiрок вiддiлень. 1.3. Кiлькiсть 

перевiрок активних операцiй рiвня Центрального офiсу -63. 1.2.Кiлькiсть перевiрок пасивних 

операцiй рiвня Центрального офiсу -30. 

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Протягом 2015 року вiдсутнi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищують лiмiт, 

визначений Статутом Банку (тобто, обсяг продажу активiв не перевищує розмiр, бiльше 10 

вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi 2014 року).  

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Протягом 2015 року вiдсутнi факти вiдчуження активiв в обсязi, що перевищують лiмiт, 

визначений cтатутом Банку (тобто, обсяг продажу активiв не перевищує розмiр, бiльше 10 

вiдсоткiв вартостi активiв Банку за даними фiнансової звiтностi 2014 року). Тому i оцiнка таких 

активiв не здiйснювалась. 

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Вiдповiдно до МСБО 24 “Розкриття iнформацiї щодо пов’язаних сторiн”, пов’язаними вважаються 

сторони, одна з яких має можливiсть контролювати або у значнiй мiрi впливати на операцiйнi та 

фiнансовi рiшення iншої сторони. При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з 

пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма. До 

пов’язаних сторiн входить материнська компанiя, пiдприємства пiд спiльним контролем, 

ключовий управлiнський персонал та їхнi прямi родичi. Протягом 2015 р. АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" здiйснював операцiї з пов'язаними сторонами. Заборгованiсть за наданими кредитами 

станом 31 грудня 2015 р. становила 1 206 тис. грн., (за операцiями з ключовим персоналом). 

Заборгованiсть перед клiєнтами станом 31 грудня 2015 р. становила 5 146 647 тис. грн. в тому 

числi за операцiями з: - материнською компанiєю - 4 933 507 тис. грн.; - пiдприємствами пiд 

спiльним контролем - 149 705 тис. грн.; - ключовим управлiнським персоналом - 42 873 тис. грн.; - 

iншi пов'язанi сторони - 20 562 тис.грн. Протягом 2015 року мiж дочiрнiм пiдприємтвом Банку 

ТОВ "РЕК Гамма" та Банком було укладено 20 договорiв про короткостроковi депозитнi вклади. 

Крiм цього, у 2015 роцi продовжували дiяти Генеральний зарплатний договiр щодо 

обслуговування спiвробiтникiв пiдприємства, укдадений 18.06.2013 р., Договiр оренди нерухомого 

майна за адресою: м. Київ, вул. Кутузова, 4-а, лiт. А, укладений 31.05.2013 р., Генеральний 

депозитний договiр, укладений 27.12.2013 р., та Договiр банкiвського рахунку, укладений 

26.05.2011 р. У 2015 роцi продовжував дiяти Договiр про надання послуг вiд «09» сiчня 2012 р. 

мiж Банком та дочiрнiм пiдприємством ТОВ "Райффайзен Лiзинг Аваль", згiдно з яким у 2015 роцi 

було здiйснено 69 операцiй з розмiщення / пролонгацiї вкладiв.  

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Звiт незалежних аудиторiв (аудиторський висновок) щодо консолiдованої фiнансової звiтностi 

згiдно з МСФЗ станом на та за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року, був пiдготовлений, 

враховуючи вимоги Мiжнародних стандартiв аудиту, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв 

аудиту рiшенням Аудиторської Палати України №320/1 вiд 29 грудня 2015 р.  

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 



Для проведення аудиторської перевiрки рiчної та консолiдованої фiнансової звiтностi Банку за 

2015 рiк, складеної у вiдповiдностi до вимог МСФЗ, Спостережною радою затверджена 

аудиторська компанiя ПрАТ «КПМГ Аудит». Приватне акцiонерне товариство «КПМГ Аудит»: 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 31032100; Юридична адреса: 01010, м. Київ, вул. Московська, 

32/2, 17-ий поверх. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, видане 

Аудиторською палатою України: № 2397 вiд 26.01.2001 р. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності. 

Загальний стаж аудиторської дiяльностi аудиторської компанiї ПрАТ «КПМГ Аудит» 23 роки. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає 

аудиторські послуги фінансовій установі. 

Компанiя четвертий рiк надає аудиторськi послуги Банку по проведенню аудиторської перевiрки 

рiчної та консолiдованої фiнансової звiтностi. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що 

надавалися фінансовій установі протягом року. 

Аудиторська компанiя «КПМГ Аудит» iнших послуг Банку не надавала. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів 

та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора. 

Конфлiкти вiдсутнi. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі 

протягом останіх п`яти років. 

За роки, що передували звiтному року, аудит фiнансової звiтностi згiдно нацiональних стандартiв 

та вимог Нацiонального банку України проводився аудиторською компанiєю ТОВ «РСМ АПiК». 

Попереднiм аудитором фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ була компанiя ТОВ «Ернст енд Янг 

Аудиторськi послуги». Змiна аудиторської компанiї вiдбулась в 2012 роцi i обумовлена вимогами 

Нацiонального банку України щодо змiни аудиторської компанiї кожнi 7 рокiв. 

Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора 

Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності 

фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які 

здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг. 

Стягнення вiдсутнi. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

наявність механізму розгляду скарг. 

Механiзм розгляду скарг регулюється Iнструкцiєю з дiловодства в АППБ "Аваль", затвердженою 

постановою Правлiння АППБ "Аваль" № П-9/14 вiд 01.03.1999, Положенням про порядок роботи 

зi зверненнями громадян в АТ “Райффайзен Банк Аваль”, затвердженим розпорядженням 

Правлiння № 155/1-РП вiд 14.10.2011 р., та з 11.12.2015 р. Положенням про порядок розгляду 

звернень та особистого прийому громадян в АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженим 

розпорядженням Правлiння№ П- 248/1 вiд 11.12.2015 р., Положенням про внутрiшнiй контроль 

торговця цiнними паперами АППБ "Аваль", затвердженим постановою Правлiння № П-73/32 вiд 

09.12.2002. Процедура роботи зi зверненнями громадян, що надходять до Банку. Звернення може 

бути усним (викладеним громадянином i записаним вiдповiдним працiвником Банку пiд час 

особистого прийому) чи письмовим (надiсланим поштою або переданим громадянином особисто 

чи через уповноважену особу, якщо цi повноваження оформленi вiдповiдно до законодавства 

України). Письмове Звернення також може бути надiслане з використанням мережi Iнтернет, 

засобiв електронного зв’язку (електронне Звернення). В уснiй формi Звернення надходять: -при 

зверненнi Заявника до Iнформацiйного центру за телефоном; -при особистому прийомi Заявника 

керiвництвом Банку (ЦО/Дирекцiї); -при спiлкуваннi Заявника з працiвником Вiддiлення. При 



надходженнi усного Звернення (по телефону) до Iнформацiйного центру, працiвник 

Iнформацiйного центру, за наявностi вiдповiдної Компетенцiї та iнформацiї, достатньої для 

вiдповiдi на Звернення, iнформує Заявника по сутi питання, викладеного у Зверненнi. У разi 

недостатностi у вказаного працiвника вiдповiдної Компетенцiї щодо вiдповiдi по сутi порушеного 

питання у Зверненнi, вiн, за бажанням особи яка звертається, заповнює електронну форму 

зворотного зв’язку на сайтi Банку (www.aval.ua), яка автоматично вiдправляється на електронну 

адресу Пiдроздiлу обробки скарг: info@aval.ua. При цьому, працiвник Пiдроздiлу обробки скарг, 

який працює з кореспонденцiєю, що надходить на цю скриньку? пересилає Звернення на 

електронну адресу skargy@aval.ua, для реєстрацiї. Розгляд цього Звернення здiйснюється 

Пiдроздiлом обробки скарг. У письмовiй формi Звернення: -надходять засобами поштового 

зв’язку; -надаються до Банку Заявником особисто або через уповноваженого представника; -

надсилаються до Банку з використанням мережi Iнтернет, засобiв електронного зв’язку 

(електронне Звернення). У письмовому Зверненнi має бути зазначено: прiзвище, iм’я, по батьковi, 

мiсце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, Зауваження, Пропозицiї, 

Заяви чи Скарги, прохання чи вимоги. Письмовi Звернення повиннi бути пiдписанi Заявником 

(Заявниками) iз зазначенням дати. Звернення, оформлене без дотримання зазначених вище вимог, 

повертаються Заявниковi без розгляду не пiзнiше як через 10 днiв вiд дня його надходження до 

Банку згiдно статтi 5 Закону про звернення громадян. Звернення, оформленi належним чином i 

поданi у встановленому порядку вiдповiдно до норм законодавства України та Положення про 

порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в АТ «Райффайзен Банк Аваль», 

затвердженого розпорядженням Правлiння№ П- 248/1 вiд 11.12.2015 р., пiдлягають обов’язковому 

прийняттю та розгляду. Забороняється вiдмова в прийняттi та розглядi Звернення з посиланням на 

полiтичнi погляди, партiйну належнiсть, стать, вiк, вiросповiдання, нацiональнiсть громадянина, 

незнання мови звернення. У електроннiй формi Звернення надходять на офiцiйнi поштовi 

скриньки Банку: office@aval.ua, info@aval.ua, press@aval.ua у виглядi електронного листа. При 

надходженнi Звернення в електроннiй формi на електроннi адреси: -office@aval.ua, працiвник 

Вiддiлу загального дiловодства i канцелярiї Виконавчого Секретарiату направляє засобами ПЗ 

Lotus Notes Звернення до Пiдроздiлу обробки скарг на електрону адресу info@aval.ua для 

реєстрацiї та обробки; -info@aval.ua, працiвник Пiдроздiлу обробки скарг, який працює з 

кореспонденцiєю, що надходить на дану скриньку, пересилає Звернення засобами Cisco Interactive 

Manager на електронну адресу skargy@aval.ua. -press@aval.ua, працiвник Служби зв’язкiв з 

громадськiстю та корпоративних комунiкацiй направляє засобами ПЗ Lotus Notes Звернення до 

Пiдроздiлу обробки скарг на електронну адресу info@aval.ua для реєстрацiї та обробки. 

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги. 

Розгляд скарг, звернень i заяв клiєнтiв (споживачiв фiнансових послуг) у Банку уповноважений 

розглядати Вiддiл якостi, контролю та обробки скарг Управлiння iнформацiйного обслуговування 

клiєнтiв Департаменту маркетингу, менеджменту вiдносин з клiєнтами та електронного банкiнгу. 

Начальник Вiддiлу якостi, контролю та обробки скарг (пiдроздiл обробки скарг) - Ванденко Артур 

Владиславович, заступник начальника вiддiлу - Жицька Наталiя Юрiївна.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан 

розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг 

(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг). 

За 2015 рiк до Вiддiлу якостi, контролю та обробки скарг надiйшло 14 звернень з тематикою 

Кастодiальнi послуги. З них 8 скарг та 6 iнформацiйних запитiв. Всi звернення опрацьованi згiдно 

Положення про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян в АТ «Райффайзен 

Банк Аваль», затвердженого розпорядженням Правлiння № П- 248/1 вiд 11.12.2015 р. та 

вiдповiдно до умов Положення про порядок роботи зi зверненнями громадян в АТ “Райффайзен 

Банк Аваль”, затвердженого розпорядженням Правлiння № 155/1-РП вiд 14.10.2011 р.  

Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, 



наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

В провадженнi юридичної служби у 2015 роцi перебували 28 судових справ за позовами до Банку 

споживачiв фiнансових послуг, з них: - 26 спорiв з розрахунково-касових та депозитних операцiй: 

по 8 справам - прийнято рiшення на користь Банку, по 6 справах - рiшення на користь Позивача 

(по 2 з них триває касацiйне оскарження), по 8 справах - рiшення ще не прийняте, 4 справи - 

залишенi без розгляду; - 2 спори з активної операцiї - прийнятi рiшення на користь Банку.  



Річна фінансова звітність 

Звіт про фінансовий стан (Баланс) 

за станом на 31.12.2015   

  
(число, місяць, 

рік) 
  

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

АКТИВИ 

Грошові кошти та їх еквіваленти 6 12580391 6678928 

Кошти обов'язкових резервів банку в Національному 

банку України  
0 0 

Торгові цінні папери 7 225198 169235 

Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою 

вартістю через прибуток або збиток 
8 2995995 4701317 

Кошти в інших банках 9 6386059 0 

Кредити та заборгованість клієнтів 10 26372838 30869587 

Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 1172 1172 

Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 239415 

Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0 

Інвестиційна нерухомість 14 243180 180674 

Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на 

прибуток  
220262 222192 

Відстрочений податковий актив 
 

1108431 955553 

Гудвіл 15 0 0 

Основні засоби та нематеріальні активи 16 2566890 2512305 

Інші фінансові активи 17 0 0 

Інші активи 18 872080 821315 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи 

групи вибуття 
19 729 0 

Усього активів 
 

53573225 47351693 

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Кошти банків 20 5634999 8478126 

Кошти клієнтів 21 39879899 29678995 

Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0 

Інші залучені кошти 23 0 0 

Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 
 

2301 94 

Відстрочені податкові зобов’язання 
 

0 0 

Резерви за зобов’язаннями 24 25872 48211 

Інші фінансові зобов'язання 25 0 0 

Інші зобов'язання 26 609055 564215 



Субординований борг 27 2101210 4727360 

Зобов'язання групи вибуття 19 0 0 

Усього зобов'язань 
 

48253336 43497001 

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ 

Статутний капітал 28 6154516 3002775 

Емісійні різниці 28 3033110 3033375 

Незареєстровані внески до статутного капіталу 
 

0 0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
 

-5045420 -3305855 

Резервні та інші фонди банку 
 

318739 318739 

Резерви переоцінки 29 999552 894446 

Неконтрольована частка3 
 

-140608 -88788 

Усього власного капіталу 
 

5319889 3854692 

Усього зобов'язань та власного капіталу 
 

53573225 47351693 

 

Примітки Звiт про фiнансовий стан Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ 

(згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi 

програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.3.0) не спiвпадають з 

вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, 

зокрема: 

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports, не 

вiдповiдають примiткам, визначеним у звiтi про фiнансовий стан, крiм того 

вiдрiзняються назви статей балансу: 

- Грошовi кошти та їх еквiваленти - Примiтка 7; 

- Торговi цiннi папери - Примiтка 9; 

- Iншi фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю через 

прибуток або збиток (Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю, з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку) - Примiтка 13; 

- Кошти в iнших банках (Заборгованiсть кредитних установ) - Примiтка 10; 

- Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (Кредити клiєнтам) - - Примiтка 11; 

- Цiннi папери в портфелi банку на продаж (Iнвестицiйнi цiннi папери наявнi 

для продажу) - Примiтка 13; 

- Цiннi папери в портфелi банку до погашення (Iнвестицiйнi цiннi папери 

утримуванi до погашення) - Примiтка 13; 

- Вiдстрочений податковий актив (Вiдстроченi активи з податку на прибуток) - 

Примiтка 17; 

- Основнi засоби та нематерiальнi активи (Основнi засоби; Нематерiальнi 

активи) - Примiтка 15 та 16; 

- Iншi активи - Примiтка 19;  

- Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та активи групи вибуття 

(Активи, призначенi для продажу) - Примiтка 12; 

- Резерви за зобов’язаннями (Резерви) - Примiтка 18; 

- Iншi зобов'язання - Примiтка 19; 

- Субординований борг - Примiтка 23; 

- Статутний капiтал - Примiтка 24; 

- Емiсiйнi рiзницi (Додатково сплачений капiтал) - примiтки вiдсутнi; 

- Резерви переоцiнки - Примiтка 24 

2. Назва статтi балансу в программi SimpleXmlReports не вiдповiдає назвi у 

Звiтi про фiнансовий стан Банку: 

- "Дебiторська заборгованiсть щодо поточного податку на прибуток" має назву 



"Поточнi активи з податку на прибуток"; 

- "Кошти банкiв" має назву "Заборгованiсть перед кредитними установами"; 

- "Кошти клiєнтiв" має назву "Заборгованiсть перед клiєнтами"; 

- "Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток" має назву "Поточнi 

зобов’язання з податку на прибуток"; 

- "Неконтрольована частка" має назву "Частка неконтролюючих акцiонерiв"; 

- "Усього власного капiталу" має назву "Всього капiтал"; 

- "Усього зобов'язань та власного капiталу" має назву "Всього капiтал i 

зобов’язання". 

3. У Звiтi про фiнансовий стан Банку не вiдображаються статтi: 

- Iнвестицiї в асоцiйованi/асоцiйованi та дочiрнi компанiї; 

- Гудвiл; 

- Iншi залученi кошти; 

- Вiдстроченi податковi зобов’язання; 

- Зобов'язання групи вибуття; 

- Незареєстрованi внески до статутного капiталу; 

- Iншi фiнансовi активи; 

- Iншi фiнансовi зобов'язання. 

4. У Звiтi про фiнансовий стан Банку є стаття "Всього капiтал, що належить 

акцiонерам Банку" - за 2015 р. показник становить 5460497 тис.грн., за 2014 р. 

показник становить 3943480 тис.грн. Даний показник складається з: 

Статутний капiтал, Додатково сплачений капiтал, Резерви переоцiнки, 

Резервнi та iншi фонди, Непокритий збиток. У Звiтi про фiнансовий стан 

Банку стаття "Статутний капiтал" складається з суми зареєстрованого 

статутного капiталу (3002775 тис. грн.) та внескiв за незареєстрованим 

статутним капiталом (3151741 тис. грн.). Окрема стаття "Внески за 

незареєстрованим статутним капiталом" у Звiтi про фiнансовий стана Банку 

вiдсутня.  

5. Деякi статтi балансу згрупованi: 

- стаття балансу в программi SimpleXmlReports "Основнi засоби та 

нематерiальнi активи" складається з двох статей балансу в Звiтi про 

фiнансовий стан Банку - "Основнi засоби" та "Нематерiальнi активи". 

Показник "Основнi засоби" за 2015 р. - 2137287 тис. грн., за 2014 р. - 2060034 

тис. грн.; показник "Нематерiальнi активи" за 2015 р. - 429603 тис. грн., за 

2014 р. - 452271 тис. грн. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.04.2016 року   Керівник Лавренчук В.М. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iгошева Н.В., (044) 490-87-73   Головний бухгалтер  Макаренко Л.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про прибутки і збитки 

за 2015 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

Процентні доходи 31 6489813 5925437 

Процентні витрати 31 -2388536 -1755956 

Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 
 

4101277 4169481 

Комісійні доходи 32 2389397 1951400 

Комісійні витрати 32 -673294 -486822 

Результат від операцій з цінними паперами в торговому 

портфелі банку  
37669 88643 

Результат від операцій з хеджування справедливої 

вартості 
43 0 0 

Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, 

що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням 

результату переоцінки у фінансових результатах 
 

1987265 2149434 

Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на 

продаж 
11 0 -126 

Результат від операцій з іноземною валютою 
 

488910 598442 

Результат від переоцінки іноземної валюти 
 

-2399557 -2229382 

Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної 

нерухомості  
38957 0 

Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного 

визнання фінансових активів за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

9, 10 0 
 

Збиток/(прибуток), який виникає під час первісного 

визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, 

вищою або нижчою, ніж ринкова 

20, 21, 23 0 0 

Відрахування до резерву під знецінення кредитів та 

коштів в інших банках 
9, 10 -5139109 -8320283 

Відрахування до резерву під знецінення дебіторської 

заборгованості та інших фінансових активів 
17, 18 0 0 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0 

Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0 

Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 9393 -47717 

Інші операційні доходи 33 204881 213192 

Адміністративні та інші операційні витрати 34 -3053489 -3297803 

Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

-2017093 -5163824 

Витрати на податок на прибуток 35 183827 918002 

Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 
 

0 0 

Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
19 0 0 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

-1833266 -4245822 



  

Прибуток (збиток), що належить: 
 

власникам банку 
 

-1781446 -4188850 

неконтрольованій частці 
 

-51820 -56972 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36 
  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

-0.0552 -0.1397 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію  
-0.0552 -0.1397 

  

Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36 
  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію  
0 0 

  

Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам 

банку: 
36 

  

чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 
 

0 0 

скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту 

акцію за рік  
0 0 

 

Примітки Звiт про прибутки i збитки Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ 

(згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi 

програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.3.0) не спiвпадають з 

вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, 

зокрема: 

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports, не 

вiдповiдають примiткам, визначеним у Звiтi про прибутки i збитки Банку, крiм 

того вiдрiзняються назви статей: 

- Процентнi доходи - примiтка вiдсутня; 

- Процентнi витрати - примiтка вiдсутня; 

- Комiсiйнi доходи - примiтка вiдсутня; 

- Комiсiйнi витрати - примiтка вiдсутня; 

- Результат вiд продажу цiнних паперiв у портфелi банку на продаж (Чистi 

прибутки/(збитки) вiд операцiй з цiнними паперами: Iнвестицiйнi цiннi 

папери, наявнi для продажу) - примiтка вiдсутня; 

- Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках 

(Резерв пiд зменшення корисностi кредитiв) - Примiтки 7 та 11; 

- - Вiдрахування до резервiв за зобов'язаннями (Зменшення корисностi iнших 

активiв та резерви) - Примiтка 18; 

- Iншi операцiйнi доходи (Iншi доходи) - Примiтка 27; 

- Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (Непроцентнi виттрати: Витрати 

на персонал; Знос i амортизацiя; Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати; 

Вiдновлення / (зменшення) корисностi iнших активiв та резерви) - Примiтки 

28, 15, 16 , 18; 

- Витрати на податок на прибуток (Дохiд з податку на прибуток) - Примiтка 

17; 

- Прибуток/(збиток) на акцiю вiд дiяльностi, що триває - примiтка вiдсутня; 



- Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi - примiтка вiдсутня; 

- Прибуток/(збиток) на акцiю, що належить власникам - примiтка вiдсутня. 

2. Назва статтi звiту в програмi SimpleXmlReports не вiдповiдає назвi у Звiтi 

про фiнансовий стан Банку: 

- "Чистий процентний дохiд/(Чистi процентнi витрати)" має назву "Чистi 

процентнi доходи"; 

- "Результат вiд операцiй з цiнними паперами в торговому портфелi банку" має 

назву "Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з цiнними паперами: Торговi 

цiннi папери"; 

- "Результат вiд переоцiнки iнших фiнансових iнструментiв, що облiковуються 

за справедливою вартiстю з визнанням результату переоцiнки у фiнансових 

результатах" має назву "Iнвестицiйнi цiннi папери за справедливою вартiстю з 

вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку"; 

- "Результат вiд операцiй з iноземною валютою" має назву "Чистi 

прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними валютами: торговi операцiї"; 

- "Результат вiд переоцiнки iноземної валюти" має назву "Чистi 

прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними валютами: курсовi рiзницi"; 

- "Прибуток (збиток), що належить: власникам банку" має назву "Припадає на: 

акцiонерiв Банку"; 

- "Прибуток (збиток), що належить: неконтрольованiй частцi" має назву 

"Припадає на: частку неконтролюючих акцiонерiв"; 

- «Результат вiд переоцiнки об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi» має назву 

«Переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi».  

3. У Звiтi про прибутки i збитки Банку не вiдображаються статтi: 

- Результат вiд операцiй з хеджування справедливої вартостi; 

- Прибуток/(збиток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових 

активiв за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова; 

- Збиток/(прибуток), який виникає пiд час первiсного визнання фiнансових 

зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, нiж ринкова; 

- Вiдрахування до резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi та iнших 

фiнансових активiв; 

- Знецiнення цiнних паперiв у фортфелi банку на продаж; 

- Знецiнення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення; 

- Частка в прибутку/(збитку) асоцiйованих компанiй; 

- Прибуток/(збиток) вiд дiяльностi, що триває; 

- Прибуток/(збиток) вiд припиненої дiяльностi пiсля оподаткування; 

- Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi: чистий 

прибуток/(збиток) на одну просту акцiю; 

- Прибуток/(збиток) на акцiю вiд припиненої дiяльностi: скоригований чистий 

прибуток/(збиток) на одну просту акцiю; 

- Прибуток / (збиток) на акцiю, що належить власникам: чистий прибуток 

(збиток) / скоригований чистий прибуток (збиток)».  

4. У Звiтi про прибутки i збитки Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що 

формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема: 

- Чистi процентi витрати пiсля резерву пiд зменшення корисностi кредитiв - за 

2015 р. показник становить (-1037832) тис. грн., за 2014 р. показник становить 

(-4150802) тис.грн. Даний показник розраховується як: Чистi процентнi 

доходи зменшенi на суму Резерву пiд зменшення корисностi кредитiв; 

- Непроцентнi доходи - за 2015 р. показник становить 358125 тис. грн., за 2014 

р. показник становить 820203 тис.грн. Даний показник розраховується в 

результатi додавання: Чистi прибутки/(збитки) вiд операцiй з iноземними 

валютами (торговi операцiї та курсовi рiзницi), Чистi прибутки/(збитки) вiд 

операцiй з цiнними паперами (Торговi цiннi папери, Iнвестицiйнi цiннi папери 



за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або 

збитку, Iнвестицiйнi цiннi папери, наявнi для продажу), Переоцiнка 

iнвестицiйної нерухомостi, Iншi доходи. 

- Непроцентнi витрати - за 2015 р. показник становить (-3053489) тис.грн., за 

2014 р. показник становить (-3297803) тис. грн. Даний показник 

розраховується в результатi додавання: Витрати на персонал, Знос i 

амортизацiя, Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати, Зменшення 

корисностi iнвестицiй у дочiрнi пiдприємства, Вiдновлення / (зменшення) 

корисностi iнших активiв та резерви. 

5. Деякi статтi звiту згрупованi: 

- стаття звiту в програмi SimpleXmlReports "Адмiнiстративнi та iншi 

операцiйнi витрати" вiдповiдає статтi "Непроцентнi витрати" у Звiтi про 

прибутки та збитки Банку, яка складається з чотирьох статей - "Витрати на 

персонал", "Знос i амортизацiя", "Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати", 

«Вiдновлення / (зменшення) корисностi активiв та резерви». Показник 

"Витрати на персонал" за 2015 р. - (-1343431) тис. грн., за 2014 р. - (-1390988) 

тис. грн.; показник "Знос i амортизацiя" за 2015 р. - (-340522) тис. грн., за 2014 

р. - (-365405) тис. грн.; показник «Вiдновлення / (зменшення) корисностi 

активiв та резерви» - за 2015 р. - (9393) тис. грн., за 2014 р. (-47717); показник 

"Iншi адмiнiстративнi та операцiйнi витрати" за 2015 р. - (-1378929) тис. грн., 

за 2014 р. - (-1493693) тис. грн. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.04.2016 року   Керівник Лавренчук В.М. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iгошева Н.В., (044) 490-87-73   Головний бухгалтер  Макаренко Л.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про сукупний дохід 

за 2015 рік 

 

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

Прибуток/(збиток) за рік 
 

-1833266 -4245822 

ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД: 
   

Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 
 

0 0 

Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів  
225252 0 

Результат переоцінки за операціями з хеджування 

грошових потоків  
0 0 

Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту 

подання звітності  
0 0 

Частка іншого сукупного прибутку асоційованої 

компанії  
0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним 

доходом 
29 -33257 743 

Інший сукупний дохід після оподаткування 
 

146987 743 

Усього сукупного доходу за рік 
 

-1686279 -4245079 

  

Усього сукупного доходу, що належить: 
   

власникам банку 
 

-1634459 -4188107 

неконтрольованій частці 
 

-51820 -56972 

 

Примітки 1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports, не 

вiдповiдають примiткам, визначеним у Звiтi про про сукупний дохiд Банку, 

крiм того вiдрiзняються назви статей: 

- Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв (Переоцiнка 

будiвель) – Примiтка 24;  

- Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом (Податок на 

прибуток вiд переоцiнки та зменшення корисностi будiвель) - Примiтки 17 та 

24.  

2. Назва статтi звiту в программi SimpleXmlReports не вiдповiдає назвi у Звiтi 

про сукупний дохiд Банку: 

- "Iнший сукупний дохiд пiсля оподаткування" має назву " Iнший сукупний 

дохiд за рiк за вирахуванням податкiв "; 

- "Усього сукупного доходу, що належить власникам банку" має назву 

"Припадає на акцiонерiв Банку"; 

- "Усього сукупного доходу, що належить неконтрольованiй частцi" має назву 

"Припадає на частку неконтролюючих акцiонерiв". 

3. У Звiтi про сукупний дохiд Банку не вiдображаються статтi: 

- Переоцiнка цiнних паперiв у портфелi банку на продаж;  

- Результат переоцiнки за операцiями з хеджування грошових потокiв; 

- Накопиченi курсовi рiзницi вiд перерахунку у валюту подання звiтностi; 

- Частка iншого сукупного прибутку асоцiйованої компанiї; 

- Переоцiнка основних засобiв та нематерiальних активiв. 

4. У Звiтi про сукупний дохiд Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що 



формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема: 

- Всього статтi, якi переносяться чи можуть бути перенесенi у прибутки або 

збитки - за 2015 р. (0) тис. грн., за 2014 р. (0) тис. грн.; 

- Всього статтi, якi не будуть перенесенi до прибуткiв або збиткiв - за 2015 р. 

146 987 тис. грн., за 2014 р. 743 тис. грн. Даний показник складається з таких 

статей: 2015р. (Переоцiнка будiвель – 225252 тис. грн.; Зменшення корисностi 

будiвель – (-45008) тис. грн.; Податок на прибуток вiд переоцiнки та 

зменшення корисностi будiвель – (-33257); 2014р. (Перерахунок податку на 

прибуток вiд переоцiнки будiвель у зв'язку iз змiною нормативних ставок 

податку – 743 тис. грн.).  

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.04.2016 року   Керівник Лавренчук В.М. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iгошева Н.В., (044) 490-87-73   Головний бухгалтер  Макаренко Л.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал) 

за 2015 рік 

 

Найменування 

статті 
Примітки 

Належить власникам банку 

Неконтрольова

на частка 

Усього 

власного 

капіталу 
статутний 

капітал 

емісійн

і 

різниці 

резервні, 

інші фонди 

та резерви 

переоцінк

и 

нерозподілени

й прибуток 
усього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Залишок на 

кінець періоду, 

що передує 

попередньому 

періоду (до 

перерахунку) 

 
3002775 3033375 1246035 1749434 9031619 -31816 8999803 

Вплив змін 

облікової 

політики, 

виправлення 

помилок та 

вплив переходу 

на нові та/або 

переглянуті 

стандарти і 

тлумачення 

5 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок 

попереднього 

періоду 

 
0 0 0 0 0 0 0 

Усього 

сукупного 

доходу 

29 0 0 743 -4188850 -4188107 -56972 -4245079 

Емісія акцій: 28 
       

номінальна 

вартість  
0 0 0 0 0 0 0 

емісійний дохід 
 

0 0 0 0 0 0 0 

Власні акції, 

що викуплені в 

акціонерів: 
        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній 
48 0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 -900032 -900032 0 -900032 

Залишок на 

кінець 

попереднього 

періоду 

 
3002775 3033375 1213185 -3305855 3943480 -88788 3854692 

Усього 29 0 0 146987 -1781446 -1634459 -51820 -1686279 



сукупного 

доходу 

Емісія акцій: 28 
       

номінальна 

вартість  
3151741 0 0 0 3151741 0 3151741 

емісійний дохід 
 

0 -265 0 0 -265 0 -265 

Власні акції, 

що викуплені в 

акціонерів: 
        

купівля 28 0 0 0 0 0 0 0 

продаж 28 0 0 0 0 0 0 0 

анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0 

Об'єднання 

компаній  
0 0 0 0 0 0 0 

Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0 

Залишок на 

кінець звітного 

періоду 
 

6154516 3033110 1318291 -5045420 5460497 -140608 5319889 

 

Примітки 1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports, не 

вiдповiдають дiйсностi. 

Формування звiту про змiни у власному капiталi Банку - Примiтка 24. 

2. У Звiтi про змiни у власному капiталi Банку не вiдображаються статтi: 

- Вплив змiн облiкової полiтики, виправлення помилок та вплив переходу на 

новi та/або переглянутi стандарти i тлумачення; 

- Скоригований залишок на початок попереднього перiоду; 

- Власнi акцiї, що викупленi в акцiонерiв: курiвля, продаж, анулювання; 

- Об'єднання компанiй. 

3. Назви деяких статей вiдрiзняються: 

Стаття «Емiсiя акцiй: номiнальна вартiсть» має назву «Збiльшення 

акцiонерного капiталу»; 

Стаття «Емiсiя акцiй: емiсiйний дохiд» має назву «Витрати, пов’язанi iз 

збiльшенням акцiонерного капiталу».  

4. У Звiтi про змiни у власному капiталi Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що 

формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема: 

- Амортизацiя резерву переоцiнки протягом 2014 р.: Резерви переоцiнки (-

22691) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 22691 тис. грн.; 

- Перенесення резерву переоцiнки при вибуттi будiвель протягом 2014 р.: 

Резерви переоцiнки (-44979) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 44979 тис. 

грн.; 

- Перенесення податкового ефекту вiд змiни нормативних ставок податку 

протягом 2014р.: Резервнi та iншi фонди 37351 тис. грн.; Нерозподiлений 

прибуток (-37351) тис. грн.;  

- Амортизацiя резерву переоцiнки протягом 2015 р. Резерви переоцiнки (-

22387) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 22387 тис. грн.; 

- Перенесення резерву переоцiнки при вибуттi будiвель протягом 2015 р.: 

Резерви переоцiнки (-5776) тис. грн.; Нерозподiлений прибуток 5776 тис. грн.; 

- Перенесення податкового ефекту вiд переоцiнки та зменшення корисностi 

будiвель протягом 2015р.: Резерви переоцiнки (-13718) тис. грн.; 

Нерозподiлений прибуток 13718 тис. грн.  



5. Деякi статтi звiту згрупованi: 

- стаття звiту в программi SimpleXmlReports "Резервнi, iншi фонди та резерви 

переоцiнки" складається з двох статей у звiтi про змiни у власному капiталi 

Банку - "Резерви переоцiнки" та "Резервнi та iншi фонди". 

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.04.2016 року   Керівник Лавренчук В.М. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iгошева Н.В., (044) 490-87-73   Головний бухгалтер  Макаренко Л.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2015 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Процентні доходи, що отримані 
 

6163329 4568586 

Процентні витрати, що сплачені 
 

-2512771 -1796414 

Комісійні доходи, що отримані 
 

2408870 1954384 

Комісійні витрати, що сплачені 
 

-673294 -486822 

Результат операцій з торговими цінними паперами 
 

26834 6656 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами  
0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

488910 598442 

Інші отримані операційні доходи 
 

172019 229017 

Витрати на утримання персоналу, сплачені 
 

-1370510 -1468136 

Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені 
 

-1329691 -1194612 

Податок на прибуток, сплачений 
 

1831 -312809 

Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної 

діяльності до змін в операційних активах та 

зобов'язаннях 
 

4945806 2951387 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 576312 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів  
-4710 121630 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 
1865135 1772673 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
 

-6256208 32160 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів  
5631863 3639522 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

410198 -209024 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

125054 -618575 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

5736030 -2244949 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком  
0 -68000 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань 
9, 17 23846 -44143 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності  
12477014 5908993 



ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 203 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 240411 318264 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 -61841 -142833 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 16609 35360 

Придбання основних засобів 14 -157930 -125373 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 19168 75189 

Придбання нематеріальних активів 14 -83392 -96531 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

6 78 

Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) 

від інвестиційної діяльності  
-7044 64357 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 3151476 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 800 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 -4802508 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 -6997387 -5613157 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 

Дивіденди, що виплачені 35 -288 -898504 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від фінансової діяльності  
-8648707 -6511661 

Вплив змін офіційного курсу Національного банку 

України на грошові кошти та їх еквіваленти  
2080200 1482964 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
5901463 944653 



Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду  
6678928 5734275 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 12580391 6678928 

 

Примітки Звiт про рух грошових коштiв Банку складається вiдповiдно до вимог МСФЗ 

(згiдно Постанови Правлiння НБУ № 373 вiд 24.10.2011 р.). Можливостi 

програмного забезпечення SimpleXmlReports (v 3.3.0) не спiвпадають з 

вимогами складання рiчного звiту, якi визначено дiючим законодавством, 

зокрема: 

1. Примiтки, якi автоматично закладенi в програмi SimpleXmlReports, не 

вiдповiдають дiйсностi. 

- Чисте збiльшення/(зменшення) iнших фiнансових зобов'язань - примiтка 

вiдсутня; 

- Надходження вiд реалiзацiї цiнних паперiв у портфелi банку на продаж - 

примiтка вiдсутня; 

- Надходження вiд погашення цiнних паперiв у портфелi банку до погашення - 

примiтка вiдсутня; 

- Придбання iнвестицiйної нерухомостi - примiтка вiдсутня; 

- Надходження вiд реалiзацiї iнвестицiйної нерухомостi - примiтка вiдсутня; 

- Придбання основних засобiв - примiтка вiдсутня; 

- Надходження вiд реалiзацiї основних засобiв - примiтка вiдсутня; 

- Придбання нематерiальних активiв - примiтка вiдсутня; 

- Продаж власних акцiй - примiтка вiдсутня; 

- Отримання iнших залучених коштiв - примiтка вiдсутня; 

- Повернення iнших залучених коштiв - примiтка вiдсутня; 

- Дивiденди, що виплаченi - примiтка вiдсутня; 

- Грошовi кошти та їх еквiваленти на початок перiоду - примiтка 7; 

- Грошовi кошти та їх еквiваленти на кiнець перiоду - примiтка 7. 

2. У Звiтi про рух грошових коштiв Банку є статтi, якi вiдсутнi у звiтi, що 

формується засобами програми SimpleXmlReports, зокрема: 

- Результат операцiй з iнвестицiйними цiнними паперами за справедливою 

вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку за 2015 р. 

становить 1570279 тис. грн., за 2014 р. – 853095 тис. грн.;  

- Надходження вiд реалiзацiї активiв на продаж, що розкривається в рамках 

показника Рух грошових коштiв у процесi iнвестицiйної дiяльностi. 

Надходження вiд реалiзацiї активiв на продаж за 2015 р. становить 19925 тис. 

грн., за 2014 р. – (0) тис. грн. 

3. У Звiтi про рух грошових коштiв Банку не вiдображаються статтi: 

- Результат операцiй з фiнансовими похiдними iнструментами; 

- Змiни в операцiйних активах та зобов'язаннях; 

- Чисте (збiльшення)/зменшення iнших фiнансових активiв; 

- Чисте збiльшення/(зменшення) резервiв за зобов'язаннями; 

- Придбання цiнних паперiв у портфелi банку на продаж; 

- Придбання цiнних паперiв у портфелi банку до погашення; 

- Придбання дочiрнiх компанiй за мiнусом отриманих грошових коштiв; 

- Надходження вiд реалiзацiї дочiрньої компанiї за мiнусом сплачених 

грошових коштiв; 

- Придбання асоцiйованих компанiй; 

- Надходження вiд реалiзацiї асоцiйованих компанiй; 

- Надходження вiд вибуття нематерiальних активiв; 

- Емiсiя простих акцiй; 

- Iншi внески акцiонерiв, крiм емiсiї акцiй; 



- Викуп власних акцiй; 

- Продаж власних акцiй; 

- Отримання субординованого боргу; 

- Отримання iнших залучених коштiв; 

- Додатковi внески в дочiрню компанiю; 

- Надходження вiд продажу частки участi без втрати контролю; 

- Iншi виплати акцiонерам, крiм дивiдендiв. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.04.2016 року   Керівник Лавренчук В.М. 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

Iгошева Н.В., (044) 490-87-73   Головний бухгалтер  Макаренко Л.О. 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 



Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом 

за 2015 рік 

 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік 

1 2 3 4 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Прибуток/(збиток) до оподаткування 
 

0 0 

Коригування: 

Знос та амортизація 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення 

активів  
0 0 

Амортизація дисконту/(премії) 
 

0 0 

Результат операцій з торговими цінними паперами 
 

0 0 

Результат операцій з фінансовими похідними 

інструментами  
0 0 

Результат операцій з іноземною валютою 
 

0 0 

(Нараховані доходи) 
 

0 0 

Нараховані витрати 
 

0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 
 

0 0 

Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності 

діяльності  
0 0 

Інший рух коштів, що не є грошовим 
 

0 0 

Чистий грошовий прибуток/(збиток) від 

операційної діяльності до змін в операційних 

активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у 

Національному банку України  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних 

паперів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів, що обліковуються за справедливою вартістю з 

визнанням результату переоцінки у фінансових 

результатах 

 
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 
 

0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та 

заборгованості клієнтів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових 

активів  
0 0 

Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 
 

0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних 

паперів, що емітовані банком  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) резервів за 

зобов'язаннями  
0 0 



Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових 

зобов'язань  
0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності до сплати податку на 

прибуток 
 

0 0 

Податок на прибуток, що сплачений 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від операційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0 

Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі 

банку на продаж 
9, 17 0 0 

Придбання цінних паперів у портфелі банку до 

погашення 
10 0 0 

Надходження від погашення цінних паперів у портфелі 

банку до погашення 
10 0 0 

Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих 

грошових коштів 
44 0 0 

Надходження від реалізації дочірньої компанії за 

мінусом сплачених грошових коштів 
17 0 0 

Придбання асоційованих компаній 11 0 0 

Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0 

Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0 

Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0 

Придбання основних засобів 14 0 0 

Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0 

Придбання нематеріальних активів 14 0 0 

Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0 

Дивіденди, що отримані 
 

0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від інвестиційної діяльності  
0 0 

ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: 

Емісія простих акцій 26 0 0 

Емісія привілейованих акцій 26 0 0 

Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0 

Викуп власних акцій 26 0 0 

Продаж власних акцій 26 0 0 

Отримання субординованого боргу 25 0 0 

Погашення субординованого боргу 25 0 0 

Отримання інших залучених коштів 21 0 0 

Повернення інших залучених коштів 21 0 0 

Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0 

Надходження від продажу частки участі без втрати 

контролю 
17 0 0 



Дивіденди, що виплачені 35 0 0 

Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0 

Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) 

від фінансової діяльності  
0 0 

Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові 

кошти та їх еквіваленти  
0 0 

Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх 

еквівалентів  
0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на початок 

періоду  
0 0 

Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0 

 

Примітки Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не склалається Банком. 

Затверджено до випуску та підписано       
 

25.04.2016 року   Керівник - 

        (підпис, ініціали, прізвище) 

-   Головний бухгалтер  - 

(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище) 

 


