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«Банки України», №45, 06/11/2001

анк Аваль — перший із столичних банків,
... який відважився на своєрідний
експеримент в АПК, заснував ще 
в минулому році холдинг, що об’єднав
переробну промисловість 
і безпосередньо аграрні господарства. 

Слід визнати, що «Аваль» обрав досить

вдалу стратегію, сконцентрувавши

зусилля не так на гігантах вітчизняної

індустрії, як на клієнтах легкої, харчової

промисловості та АПК.



Народний депутат України, 
президент Банку Аваль

Федір Шпиг
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Звернення президента та голови правлiння Банку Аваль 

до його акцiонерiв і партнерiв

Запропонований Вашiй увазi рiчний звiт, його головнi показники всебiчно вiдображають змiст і резуль-

тати роботи банку в 2001 році, нашi основнi досягнення та стратегiчнi намiри. Водночас вiн висвiтлює

узагальненi пiдсумки розвитку Банку за перше десятирiччя його iсторiї.

Коли представники 13 пiдприємств та установ у березнi 1992 року на установчих зборах ухвалили ство-
рити акцiонерний комерцiйний банк «Аваль», нiхто, звісно, повною мiрою не мiг передбачити, наскiльки
складним буде процес його становлення. Як i те, наскiльки масштабною, спiвзвучною розбудовчим про-
цесам у державi й суспiльствi стане його дiяльнiсть через 10 рокiв. Та для iнiцiаторiв i засновникiв оче-
видним тодi було найголовнiше: доля новонародженого банку залежатиме вiд стратегiї його розвитку. 
І тому з перших днiв керiвництво, персонал розробляли й удосконалювали її принципи, вивiряючи їх з
далекосяжними цiлями i насущними завданнями.

У чому вони полягають?

Передусiм — у чесностi та прозоростi відносин з акцiонерами та партнерами. У вiдкритостi Банку для
громадськостi. У неухильнiй вимозi працювати за найвищими стандартами та неослабно, хоча б на
один крок, випереджати iншi банки України у впровадженнi нових технологiй. А ще — у просуваннi ши-
рокого кола банкiвських послуг у регiони. 

Цi принципи були схваленi й пiдтриманi всiма акцiонерами та партнерами і дали вагомi результати ще
на початкових етапах розвитку Банку Аваль. А останнiми роками вiн утвердився на позицiях уже лiде-
ра банкiвської системи. Тому цiлком логiчно, що 2001 року судилося стати своєрiдною вiхою в iсторiї
Банку. Адже впродовж того року вдалося найповнiше i найпродуктивнiше розкрити накопичений по-
тенцiал, знання i досвiд для системних якiсних перетворень.

Правлiння досягло однiєї з найважливiших стратегiчних цiлей — реформування iснуючих вiддiлень у
повноцiннi «мiнi-банки», а також створення вiдповiдних структур у регiонах, де їх не було. На 1 сiчня
2002 року такий статус мало 451 вiддiлення Банку.

Федір Шпиг,
народний депутат України, президент Банку Аваль

Рік народження - 1956, освіта - вища економічна, к. е. н. 

З 1991 року працював у банківських установах. З березня 1992 по травень 1998 року — 

голова правління Банку Аваль. З 1998 — на депутатській роботі
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Значною мiрою завдяки цьому у звiтному роцi вагомо, на 40 тисяч, зросла
кількість корпоративних клiєнтiв Банку i досягла
140 тисяч. Загальна сума коштiв громадян України, що

зберiгаються у Банку Аваль, збiльшилась у 2,3 раза i становила
майже 1 млрд. 100 млн. грн. Наприкiнцi року Банк досяг знакової для всiєї

банкiвської системи України межi: його сумарнi активи перевищили в
еквiвалентi 1 млрд. дол. США.
Складовою приросту активiв Банку стало швидке нарощування обсягiв кредитно-iнвестицiйного порт-

феля. За рiк вiн збiльшився у 2,8 раза i становив 3 млрд. 743 млн. грн.

Вiдбулися також iншi суттєвi якiснi змiни. Більш як у півтора рази — до
286 млн. грн. — зрiс балансовий капiтал Банку. Знач-

но полiпшилась якiсть кредитного портфеля. Питома вага проблемних кредитiв у Банку Аваль най-

нижча у групi провiдних банкiв України. Вироблено важливi рiшення щодо принципового оновлення

програмно-технологiчних засобiв і систем зв’язку. 

Ми переконанi, що головнi досягнення 2001 року є мiцною базою для забезпечення надiйностi,
стiйкостi та прибутковостi Банку, модернiзацiї технологiй. А це - гарантiя надання високоякiсних
банкiвських послуг у будь-якому регiонi нашої держави. Отже, й приросту наших фiнансових можливос-
тей та капiталу акцiонерiв.

Ми дякуємо усiм Вам за багаторiчну пiдтримку та розумiння нашої стратегiї. Без цього нам нiколи не
вдалося б досягти таких вагомих результатiв.

Олександр Деркач,
голова правління Банку Аваль

Рік народження - 1960, освіта - вища економічна, стаж роботи 

в банківській системі - десять років, на цій посаді - чотири роки



Голова правління Банку Аваль

Олександр Деркач



Принципи розвитку Банку полягають
відносин з акцiонерами та партнерами
У неухильнiй вимозi працювати за на
хоча б на один крок випереджати iнш
технологiй. А ще — у просуваннi широк

Ми переконанi, що головнi досягнення
забезпечення надiйностi, стiйкостi т
технологiй. А це - гарантiя надання вис
якому регiонi нашої держави. Отже, й пр
та капiталу акцiонерiв.

Банк Аваль Річний звіт 2001 Банк Аваль - банк професіоналів8

Іван Волошко,
перший заступник голови правління

Рік народження - 1954, освіта - вища економічна, стаж роботи 

в банківській системі - одинадцять років, на цій посаді - три роки.

Відповідає за фінансово-виробничу діяльність, 

операції на міжбанківському та фінансових ринках, aудит

Сергій Вовченко,
заступник голови правління

Рік народження - 1959, освіта - вища економічна, стаж роботи 

в банківській системі - дев’ять років, на цій посаді - три роки.

Відповідає за кредитно-інвестиційну політику

Іван Волощук,
головний бухгалтер - директор департаменту

Рік народження - 1955, освіта - вища економічна, стаж роботи в

банківській системі - тринадцять років, на цій посаді - сім років. 

Відповідає за організацію бухгалтерського обліку, 

контроль фінансової та податкової звітності

Михайло Горовенко,
заступник голови правління

Рік народження - 1951, освіта - вища економічна, стаж роботи 

в банківській системі - вісім років, на цій посаді - вісім років.

Відповідає за роботу з персоналом, розвиток регіональної мережі

Банк Аваль - банк професіоналів



ь передусiм у чесностi та прозоростi
. У вiдкритостi Банку для громадськостi.
айвищими стандартами та неослабно, 
i банки України у впровадженнi нових

кого кола банкiвських послуг у регiони.

я 2001 року створюють мiцну базу для
та прибутковостi Банку, модернiзацiї
сокоякiсних банкiвських послуг у будь-
риросту наших фiнансових можливостей
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Іван Пінчук,
заступник голови правління

Рік народження - 1949, освіта - вища економічна, стаж роботи 

в банківській системі - десять років, на цій посаді - сім років.

Відповідає за залучення корпоративної клієнтури 

та роботу управління справами

Ігор Слободський,
заступник голови правління

Рік народження - 1960, освіта - вища економічна, стаж роботи 

в банківській системі - десять років, на цій посаді - сім років.

Відповідає за надання банківських послуг населенню

Яків Смолій,
заступник голови правління

Рік народження - 1961, освіта - вища математична, стаж роботи 

в банківській системі - десять років, на цій посаді - п’ять років.

Відповідає за роботу операційного управління та розвиток

інформаційних технологій

Григорій Шелудько,
заступник голови правління

Рік народження - 1941, освіта - вища юридична, стаж роботи 

в банківській системі - вісім років, на цій посаді - шість років.

Відповідає за роботу служби безпеки
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1992 
27 лютого 

Зборами засновників ухвалено створення

АКБ «Аваль» 

Головою правління обрано Ф. І. Шпига

27 березня 

Реєстрація Національним банком України

4 квітня 

Банк Аваль здійснює 

першу банківську операцію

27 серпня 

Відкрито перший регіональний підрозділ -

Миколаївську обласну дирекцію

1993 
Успішно функціонують 12 регіональних 

підрозділів Банку

Банк вступає до Асоціації 

українських банків

Банк бере участь у заснуванні 

та стає активним учасником Української

міжбанківської валютної біржі

1994
Перше визнання - уряд доручає обслугову-

вання рахунків Пенсійного фонду

АКБ «Аваль» перереєстровується 

в акціонерний поштово-пенсійний банк

Успішно завершується перший міжнарод-

ний аудит. Компанія «Arthur Andersen» кон-

статує, що «Аваль» неухильно дотримується

міжнародних облікових нормативів

Банк Аваль стає членом Української фон-

дової біржі

Банк Аваль — хроніка подій

2000

За підсумками фінансового рейтингу

тижневика «Бізнес», Банк Аваль посів

перше місце у номінації «Банк, у якому б

Ви розмістили депозит», голову правління

О. В. Деркача визнано кращим у номінації

«Банкір року»

Торгова марка «Аваль» визнана

переможцем Всеукраїнського конкурсу

«Бренд року» у номінації 

«Народне визнання»

Реалізовано найбільший у 2000 році карт-

ковий зарплатний проект з холдинговою

компанією «Луганськтепловоз» (кількість

емітованих карток - 8 000)

Банк Аваль емітує 200-тисячну платіжну

картку

Компанія «Western Union» визнає 

Банк Аваль найбільш творчо орієнтованим 

агентом системи

Банк Аваль бере на себе зобов’язання ге-

нерального спонсора Національного ака-

демічного драматичного театру ім. Івана

Франка

1995
Банк офіційно акредитовано для участі 

в реалізації проектів ЄБРР

Успішно працюють 64 обласні дирекції та

філіали, а також 82 віддалені робочі місця

1996 
Банк Аваль виграє тендер на право обслу-

говування рахунків Митної служби України

Банк стає повноправним членом міжнарод-

них платіжних систем VISA International та

Europay International

Розпочав роботу власний процесинговий

центр UPC

Випущено першу платіжну картку

1997 
Банк Аваль уперше визнано кращим парт-

нером компанії «Western Union» у Східній

Європі. Ця оцінка неодноразово підтвер-

джується і в наступні роки

1998 
У системі Банку функціонують вже 

411 структурних підрозділів

Голову правління банку Ф. І. Шпига обрано

народним депутатом України

1999 
За підсумками інспектування НБУ за систе-

мою CAMEL Банк Аваль отримує оцінку «2» 

(найвища - «1»)

Впроваджено першу в Україні спільну

платіжну картку UMC-Visa-AVAL

У фінансовому рейтингу тижневика «Бізнес»

Банку Аваль визначено друге місце у

номінації «Банк, у якому б Ви розмістили

депозит»
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Січень 
Розпочав роботу цілодобовий центр інформаційної
підтримки клієнтів

Березень 
Кількість корпоративних клієнтів досягла 100 тисяч

Квітень 
Аудиторська компанія «Arthur Andersen» надає черговий
висновок про задовільний фінансовий стан Банку. 
За висновками аудиту, власний капітал Банку становить 
44 млн. 210 тис. дол. США

Липень 
Банк Аваль першим в Україні розпочав виплату пенсій 
за пластиковою карткою «Онікс-пенсійний» 

Серпень 
Кредитний портфель Банку досяг 2 млрд. грн.

Вересень 
Банк розпочав терміновий переказ грошей у національній
валюті в Україні на базі власного програмного
забезпечення за системою «Аваль-Експрес» 
Під егідою Банку відбувся турнір на призи клубу «Шкіряний
м’яч», у якому взяли участь 40 тисяч дитячих команд

Жовтень 
Впроваджено послугу «Мобільний банкінг»
для користувачів мобільного зв’язку

Листопад 
Банк Аваль зміцнив свої позицiї як лiдер банкiвської
системи України, посiвши першi мiсця за обсягом
кредитно-iнвестицiйного портфеля, чистих активiв,
статутного капiталу та кiлькiстю рахункiв юридичних осiб
Голова правлiння Банку Аваль О. В. Деркач за значнi 
трудовi досягнення, вагомий особистий внесок у розвиток
агропромислового виробництва, високий професiоналiзм 
i самовiддану працю нагороджений орденом 
«За заслуги» III ступеня
Вийшов у світ 4-томник перекладів класиків світової
літератури українською мовою у «Бібліотеці Банку Аваль» 

Грудень 
Започатковано оплату банківською платіжною карткою
товарів, придбаних через Інтернет

За підсумками фінансового рейтингу тижневика «Бізнес» 
за 2001 рік, голову правління О. В. Деркача 
вдруге визнано кращим у номінації «Банкір року»

За висновками
аудиту, власний
капітал банку
становить 
44 млн. 210 тис.
дол. США.
Кредитний
портфель банку
досяг 2 млрд. грн.
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iншi пiдроздiли

обласнi дирекцiї
i фiлiали Банку Аваль

Ми вбачаємо добрі перспективи якісного розвитку нашої філіальної мережі
саме в переході більшості безбалансових відділень на модель роботи «міні-
банків» для повноцінного обслуговування населення. 
Наш досвід засвідчує, що така політика є ефективною і перспективною...

Михайло Горовенко, заступник голови правління  

Журнал «Компаньон», №48/2001

Карта регiональної мережi Банку Аваль



філіали:
Бахчисарайський
98400, м. Бахчисарай, вул. Радянська, 7, 

т. (06554) 434 30, т/ф. 425 87

Феодосійський
98100, м. Феодосія, вул. Федька, 1 , 

т. (06562) 302 94, ф. 301 51

Ялтинський
98600, м. Ялта, вул. Московська, 47/2, 

т. (0654) 341 005, ф. 342 191

� ЛУГАНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ
91016, м. Луганськ, вул. Радянська, 61, 

т. (0642) 531 535, ф. 501 422

філіали:
Алчевський
94204, Луганська обл., м. Алчевськ, 

вул. Ленінградська, 45, 

т/ф. (06442) 485 30

Антрацитівський
94613, Луганська обл., 

м. Антрацит, вул. Ростовська, 20, 

т. (06431) 370 46, т/ф. 370 65

Сєверодонецький
93400, Луганська обл., м. Сєверодонецьк,

пр. Радянський, 17, 

т. пр. (06452) 433 47, т/ф. 411 85

� ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ
79000, м. Львів, вул. Словацького, 1, 

т. (0322) 971 249, т/ф. 971 250,

філіали:
Перша Львівська філія
79053, м. Львів, вул. Стрийська, 45, 

т/ф. (0322) 631 209

Дрогобицький
81100, Львівська обл., 

м. Дрогобич, вул. Д. Галицького, 21, 

т. (03244) 334 43, т/ф. 313 62

Яворівський
81000, Львівська обл., 

м. Яворів, вул. Львівська, 10, 

т. (03259) 223 79, т/ф. 218 78

� МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА
ДИРЕКЦІЯ
54030, м. Миколаїв, вул. Артилерійська, 19, 

т. (0512) 360 053, ф. 368 580

філіали:
Первомайське відділення
55200, Миколаївська обл., 

м. Первомайськ, вул. Готвальда, 15, 

т. (05161) 427 87, т/ф. 543 85

� ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФІЛІАЛ
65000, м. Одеса, вул. Садова, 10, 

т. (0482) 267 811, т/ф. 3472 57

� ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФІЛІАЛ
36020, м. Полтава, вул. Радянська, 8, 

т. (0532) 501 137, ф. 227 892

філіали:
Кременчуцький
39621, Полтавська обл., м. Кременчук, 

вул. Приходька, 43, т/ф. (05366) 613 13

� РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФІЛІАЛ
33027, м. Рівне, вул. Орлова, 46, 

т. (0362) 625 710, т/ф. 282 628 

філіали:
Дубенський
35600, Рівненська обл., м. Дубно, 

вул. Д. Галицького, 74, т/ф. (03656) 422 02

Здолбунівський
35700, Рівненська обл., м. Здолбунів, 

вул. Приходька, 2, т/ф. (03652) 220 42

� СЕВАСТОПОЛЬСЬКИЙ ФІЛІАЛ
99000, м. Севастополь, 

вул. Володарського, 10, 

т. (0692) 546 333, ф. 456 345

� СУМСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ
40000, м. Суми, вул. Жовтнева, 1, 

т. (0542) 224 593, ф. 210 311

філіали:
Глухівський
41400, Сумська обл., 

м. Глухів, вул. Спаська, 1, 

т. (05444) 233 51, т/ф. 262 08

� ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА
ДИРЕКЦІЯ
46001, м. Тернопіль, Майдан Волі, 2, 

т/ф. (0352) 226 375

� ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ
61001, м. Харків, вул. Кірова, 6, 

т. (0572) 216 436, ф. 213 069

філіали:
Лозовський
64600, Харківська обл., м. Лозова, 

вул. Профінтерна, 5, 

т. (05745) 265 24, т/ф. 269 28

� ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ
73000, м. Херсон, вул. Червонофлотська, 17,

т. (0552) 246 108, ф. 242 088

філіали:
Каховський
74800, Херсонська обл., м. Каховка, 

вул. Кірова, 2, т/ф. (05536) 424 65

Новокаховський
74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка,

пр. Дніпровський, 15, т/ф. (05549) 45390

� ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА
ДИРЕКЦІЯ
29000, м. Хмельницький, 

вул. Грушевського, 54, 

т. (0382) 720 546, ф. 720 801

філіали:
Заводський
29010, м. Хмельницький, 

вул. Індустріальна, 120

т. (0382) 720 797, ф. 764 466

Кам’янець-Подільський
32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-

Подільський, вул. Францісканська, 10, 

т. (03849) 233 44, ф. 318 40

� ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ
18000, м. Черкаси, вул. Гоголя, 224,

т/ф. (0472) 5405 01

філіали:
Смілянський
20700, Черкаська обл., 

м. Сміла, вул. Дзержинського, 44,

т. (04733) 443 04, ф. 432 06

Уманський
20300, Черкаська обл., м. Умань,

вул. Леніна, 96, 

т/ф. (04744) 525 32, 590 61

� ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ
58013, м. Чернівці, 

вул. Червоноармійська, 184, 

т/ф. (0372) 646 454, 585 168, т. 248 872

� ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ
14017, м. Чернігів, пр-т Жовтневої

Революції, 21, 

т/ф. (04622) 492 81

філіали:
Ніжинський
16600, Чернігівська обл., 

м. Ніжин, вул. Московська, 2, 

т. (04631) 231 01, т/ф. 231 50

Прилуцький
17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, 

вул. 1-го Травня, 46, т/ф. (04637) 351 04
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Дирекції та філіали Банку

Аваль в Україні

Київ 1
03037, м. Київ, Червонозоряний пр., 9/1, 

т. (044) 246 2450, ф. 246 2473

Київ З
04211, м. Київ, вул. Мате Залки, 2/12, 

Т/ф. (044) 419 6306

Київ 4
02098, м. Київ, Дніпровська набережна, 7,

т/ф. (044) 550 2310

Київ 5
04070, м. Київ, Боричів Тік, 35, 

т. (044) 462 5385, т/ф. 462 5398

� КИЇВСЬКІ ОБЛАСНІ ФІЛІАЛИ:
Білоцерківський
09100, Київська обл., 

м. Біла Церква, вул. Логінова, 39/2 

т. (263) 462 51, ф. 585 44

Бориспільський
08300, Київська обл., 

м. Бориспіль, Київський шлях, 79, 

т. (295) 565 01, ф. 715 39

Броварський
07400, Київська обл., м. Бровари, 

вул. Гагаріна, 20, т/ф. (294) 501 99

Васильківський
08600, Київська обл., 

м. Васильків, вул. Грушевського, 13, 

т. (271) 624 72, ф. 628 60

Ірпіньський 
08200, Київська обл., 

м. Ірпінь, вул. Ill Інтернаціоналу, 152, 

т. (297) 565 64, ф. 532 95

Обухівський
02720, Київська обл., 

м. Обухів, вул. Київська, 113-А, 

т. (272) 601 97, ф. 530 05

Фастівський
08500, Київська обл., м. Фастів, 

вул. Леніна, 16, т/ф. (265) 520 89

Яготинський 
07700, Київська обл., 

м. Яготин, вул. Незалежності, 56, 

т. (275) 555 55, т/ф. 556 79

� ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ
21000, м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 9,

т. (0432) 263 360, т/ф. 520 319

� ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ
43025, м. Луцьк, вул. Л. Українки, 52, 

т. (03322) 462 40, т/ф. 709 35

філіали:
Ратнівський
44100, Волинська обл., смт. Ратне, 

вул. Центральна, 17, т/ф. (03366) 220 15

� ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА
ДИРЕКЦІЯ
49044, м. Дніпропетровськ, пр. К. Маркса, 35,

т. (056) 245 0051, ф. 770 0600

філіали:
Дніпродзержинський
51900, Дніпропетровська обл., 

м. Дніпродзержинськ, вул. Слав’янська, 7-А,

т/ф. (05692) 302 49

Жовтоводський
52210, Дніпропетровська обл., 

м. Жовті Води, вул. Першотравнева, 16, 

т. (05652) 557 87, ф. 561 49

Криворізький
50042, Дніпропетровська обл., 

м. Кривий Ріг, вул. Співдружності, 13-А, 

т. (0564) 652 010, ф. 400 616

Нікопольський
53211, Дніпропетровська обл., 

м. Нікополь, вул. Микитинська, 47, 

т. (05662) 117 52, ф. 100 38

Павлоградський
51400, Дніпропетровська обл., 

м. Павлоград, вул. Шахтобудівників, З, 

т/ф. (05672) 441 77

� ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ
83050, м. Донецьк, вул. Артема, 88, 

т. (062) 337 1748, ф. 337 2078

філіали:
Горлівський
84601, Донецька обл., м. Горлівка, 

вул. Академіка Павлова, 13, 

т/ф. (06242) 430 68

Краматорський
84300, Донецька обл., м. Краматорськ, 

пл. С. Борзенко, 

т. пр. (06264) 601 87, т/ф. 350 69

� ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА
ДИРЕКЦІЯ
10009, м. Житомир, вул. Селецька, 5, 

т. (0412) 39 8588, ф. 33 5048

філіали:
Бердичівський
13300, Житомирська обл., 

м. Бердичів, вул. Свердлова, 44, 

т. (04143) 257 92, ф. 247 81

Коростенський
11000, Житомирська обл., 

м. Коростень, вул. Крупської, 5, 

т. (04142) 433 21, ф. 489 03

Новоград-Волинський
11700, Житомирська обл., 

м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 3-А, 

т. (04141) 200 20, ф. 206 99

� ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДИРЕКЦІЯ
11500, м. Запоріжжя, вул. Тургенєва, 29,

т/ф. (0612) 646 454

філіали:
Бердянський
71100, Запорізька обл., м. Бердянськ,

Пролетарський пр-т, 102, 

т/ф. (06153) 514 90

Мелітопольський
72312, Запорізька обл., 

м. Мелітополь, вул. Беляєва, 57-а, 

т. (061 42) 226 12, пр. 220 09, ф. 200 14

� ЗАКАРПАТСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ФІЛІАЛ
88000, м. Ужгород, площа Театральна, 19, 

т. (031 22) 122 68, ф. 122 66

� ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА
ДИРЕКЦІЯ
76000, м. Івано-Франківськ, 

вул. Академіка Сахарова, 32, 

т. (034Х2) 226 23, ф. 430 25

філіали:
Коломийський
78200, Івано-Франківська обл., 

м. Коломия, вул. Січових Стрільців, 10, 

т/ф. (03433) 207 67

� КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА
ДИРЕКЦІЯ
25006, м. Кіровоград, 

вул. Декабристів, 2/14, т/ф. (0522) 246 555

� КРИМСЬКА РЕСПУБЛІКАНСЬКА
ДИРЕКЦІЯ
95000, м. Сімферополь, вул. Набережна, 32,

т. (0652) 273 737, ф. 275 465
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Банк Аваль13 Річний звіт 2001 Розвиток регiональної мережi Банку

Протягом десяти рокiв правлiння Банку приділяло велику
увагу розвитку власної регiональної мережi. Крок за кроком
реалiзовувалася полiтика створення у кожному регiонi
структур, здатних конкурувати на мiсцевих фiнансових рин-
ках та надавати банкiвськi послуги найвищої якостi. Однак
найбiльш успiшним у цьому був саме 2001 рiк, коли вдалося
створити або вивести на рiвень «мiнi-банкiв» найбiльшу
кiлькiсть наших регiональних пiдроздiлiв — 348. Сьогоднi
фiлiали та вiддiлення Банку Аваль працюють в усiх районних
центрах та мiстах обласного пiдпорядкування України. 
А всього регiональна мережа Банку сьогоднi — це понад
1100 пiдроздiлiв. 

Фiлософiя регiональної полiтики Банку полягає у розширеннi
спектра активних операцiй вiддiленнями, створеннi сприят-
ливих умов для надання послуг корпоративним клiєнтам і
фiзичним особам на однаковому технологiчному рiвнi будь-
де: у центрi чи вiддаленому районi. Це дало вагомi результа-
ти. На регiональну мережу тепер припадає левова частка
всього приросту активних та пасивних операцiй. Особливо
вiдчутне зростання її ролi у банкiвському обслуговуваннi
безпосередньо населення. 

Частка регiональних пiдроздiлiв
Банку в загальнiй структурi
активно-пасивних операцiй

Залишки на рахунках клiєнтiв 78%

Кошти населення 75%

Обсяг наданих кредитiв 76%

Доходи 75%

Розвиток регiональної мережi Банку

Філіал у м. Борисполі Київської області Відділення у м. Вишневому Київської області



Порт 

ДАХК «Чорноморський суднобудiвний 

завод», м. Миколаїв



Банк Аваль15 Річний звіт 2001 Розвиток корпоративного банкiвського бiзнесу

2001 рiк став роком значного розширення клiєнтської бази -
кiлькiсть корпоративних клiєнтiв збiльшилась на 55 тис. Ми
пишаємось тим, що впродовж багатьох рокiв нашими
клiєнтами є Пенсiйний фонд України, Державна митна служ-
ба України, Укрпошта, Укртелеком, Український мобільний
зв’язок, «Кока-Кола», «Мак Дональдз», «Оболонь», «Росинка»,
Чорноморський суднобудiвний завод, Одеський олiйно-жи-
ровий комбiнат, «Свiточ», «Галка», Укравто, та ще понад 140
тис. клiєнтiв, якi працюють в усiх галузях економiки та в усiх
регiонах України.

Останнi два роки Банк Аваль послiдовно змiцнював свої по-
зицiї та розширював дiяльнiсть в агропромисловому ком-
плексi. Сьогоднi вiн обслуговує вже бiльше половини
сiльськогосподарських товаровиробникiв i пiдприємств хар-
чової та переробної промисловостi. Це не просто окремi
епiзоди - це довгострокова перспективна стратегiя.

Прискоренi темпи зростання кiлькостi клiєнтiв і необхiднiсть
задоволення їхніх потреб у якiсних банкiвських послугах ви-
сунули у ряд прiоритетних проблему кардинального оновлен-
ня систем зв’язку та програмно-технологiчних комплексiв.
Для її розв’язання зараз здiйснюється комплекс вiдповiдних
заходiв.

Ілюстрацiєю уваги до досконалiших методiв роботи з
клiєнтами став перший в Українi центр їх iнформацiйної
пiдтримки, що працює цiлодобово. Щодоби у минулому роцi
на телефон 8-800-500-00-02 надходило до 2500 дзвiнкiв. 
І жоден не залишився без з’ясування чи швидкої реакцiї
спецiалiстiв на поставленi питання.

Розвиток 

корпоративного банкiвського бiзнесу

Продукція Покровського сирзаводу,

Вінницька обл.

Бахчисарайський цементний завод,

Автономна Республіка Крим

Нові технології Одеського 

олійно-жирового комбінату
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2001 рiк був етапним i в якiснiй перебудовi кредитно-iнвес-
тицiйної дiяльностi Банку. Вищi темпи економiчного зростан-
ня, пожвавлення дiлової активностi зумовили значне
збільшення попиту на кредитнi ресурси. В цiлому в
банкiвськiй системi загальний обсяг наданих кредитiв зріс
на 46%. Та навiть на цьому тлi результати роботи Банку
Аваль є ще вагомiшими. За рiк загальнi обсяги кредитуван-
ня ним нацiональної економiки зросли на 63,2% i досягли
5,4 млрд. грн.

Станом на 01.01.2002 р. кредитний портфель Банку Аваль
становив 2 156 млн. грн., що майже на 80% бiльше, нiж рiк
тому. А якість портфеля залишається однією з найкращих у
групі провідних банків. 

Правлiнню банку вдалося дотримуватися помiркованого ри-
зику й запобiгти зайвим втратам. Певною мiрою це пов’яза-
но з досягненням високого рiвня диверсифiкацiї кредитного
портфеля.

Серед прiоритетiв кредитної дiяльностi Банку, як і раніше, —
сiльськогосподарське виробництво, харчова та переробна
промисловiсть, судно- та машинобудування, зв’язок. 

Особлива увага надавалася пiдтримцi суто виробничих про-
грам, що впливають на розвиток економiки України. Так, на

кредитнi кошти Банку Аваль у 2001 році на ДАХК «Чорно-
морський суднобудiвний завод» збудовано i спущено на воду
танкер-продуктовоз, на ДП «Суднобудiвний завод iм. 61 кому-
нара» на замовлення норвезької компанiї DOF Industry здано
судно постачання «Скандi Фаула». На Київському мiськмолза-
водi обсяги виробництва зросли в 1,6 раза, освоєно три но-
вих види продукції. На кредитні кошти закуплено обладнання,
на якому вже з лютого 2002 року випускається продукція. На
Київському маргариновому заводi збільшено обсяги вироб-
ництва в 1,4 раза. Основна сировина — пальмовий олеїн —
закуповувалася на кредитні кошти Банку Аваль. ВАТ «Золо-
тонiський маслоробний комбiнат» у 2001 році виробив харчо-
вих продуктiв на 56 млн. грн. Обсяг виробництва ВАТ «Кримсь-
кий содовий завод» у 2001 році становив 251 тис. тонн. Це —
найбільший обсяг за 20 років існування заводу.

Найвагомiшi кредитнi проекти Банку Аваль у 2001 р.:
� у хлiбопереробнiй та кондитерськiй галузях — ВАТ «Лу-
ганськмлин», ЗАТ ВО «Київ-Контi»;
� у молокопереробнiй — ВАТ «Київський мiськмолзавод №3»,
ВАТ «Золотонiський маслоробний комбiнат», ВАТ «Кремен-
чуцький молокозавод», ВАТ «Канiвський маслосирзавод»;
� в олiйно-жировiй — Одеський олiйно-жировий комбiнат;
� у виноробнiй та лiкеро-горiлчанiй — Артемiвський завод
шампанських вин, ВАТ АПФ «Таврiя», Інкерманський завод
марочних вин, Кілiйський та Болградський винзаводи;

Кредитно-iнвестицiйна дiяльнiсть Банку

Склад готової продукції Кілійського

виноробного заводу в с. Дмитрівка,

Одеська обл.

Стелажна витримка коньяків 

ВАТ АПФ «Таврiя», Нова Каховка,

Херсонська обл.

Конвейєрна лінія Яготинського

маслозаводу, Київська обл.



Продукція Одеського 

олійно-жирового комбінату

Зернозбиральна техніка на ланах 

ЗАТ «Золотоніський маслоробний

комбінат», м. Золотоноша, Черкаська обл.



ВСАТ «Агрокомбінат Слобожанський»,

Харківська обл.

Відбірні сири ВАТ «Золотонiський 

маслоробний комбiнат», 

м. Золотоноша, Черкаська обл.
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� у сiльському господарствi та переробнiй промисловостi -
ВСАТ «Агрокомбiнат Слобожанський», ВАТ «Саливонкiвський
цукровий завод», СТОВ «Смiлянське»;
� у пивоварiннi та виробництвi безалкогольних напоїв —
ВАТ «Оболонь», Чернiгiвський пивкомбiнат «Десна»;
� у нафтопереробнiй та хiмiчнiй промисловостi — ВАТ «Гал-
нафтогаз», ВАТ «Кримський содовий завод»;
� у суднобудуваннi — ДП «Суднобудiвний завод iм. 61 кому-
нара», ВАТ «Damenshipyards-Океан», ДАХК «Чорноморський
суднобудiвний завод».

У 2001 році Банк Аваль нарощував обсяги активного креди-
тування пiдприємств агропромислового комплексу, змiщую-
чи акценти з кредитування переробної промисловостi на
пiдтримку безпосереднього виробника сiльгосппродукцiї.
Якщо в 2000 році з 531 млн. грн. кредитiв АПК селяни отри-
мали лише 123 млн., то у 2001 р. ця сума досягла 947 млн.
грн. iз загального обсягу кредитiв АПК, який становив 
1846 млн. грн. За пiдсумками року Банк Аваль став голов-
ним кредитором АПК, спрямувавши сюди майже 40% вiд за-
гальних кредитних вкладень українських банкiв у галузь. 

У звiтному перiодi Банк Аваль суттєво збiльшив кредитуван-
ня малого та середнього бiзнесу за кошти ЄБРР та Нiмецько-
українського фонду, а також власними коштами за процеду-
рами згаданих установ. Мiкрокредитування у Банку почало
виходити на обсяги, якi у змозi забезпечити швидкий розви-
ток цього сегмента української економiки. У 2001 році нада-
но 1,5 тис. кредитiв на суму 10,7 млн. дол. США, що на 147%
бiльше від показника 2000 року. На початок 2002 року сума
дiючих кредитiв перевищує 6,4 млн. дол. США, а їхня кількість
на 171,6% бiльша від показника попереднього року.
Протягом 2001 року загальний обсяг споживчих кредитiв
Банку зрiс у пiвтора рази і становив понад 60 млн. грн.

...У результаті
приватизації 
в село прийшли нові
власники — молоді,
енергійні, які знають, 
задля чого вони
працюють... 
І, звичайно, банкам
стало набагато цікавіше
працювати з селом:
наша мета, яка
записана в статуті — 
це одержання прибутків.
І сьогодні вона
збігається з метою тих, 
хто прийшов у АПК.

Сергій Вовченко, 
заступник голови правління.  

Журнал «Компаньон», №4/2002Елітна порода курей харко 

ЗАТ агрофірма «Авіс», с. Гуменці,

Хмельницька обл.

ДАХК «Чорноморський суднобудiвний 

завод», м. Миколаїв

Інвестицiї Банку

Протягом десяти рокiв Банк неодноразово iнвестував
власнi кошти в пiдприємства рiзних галузей економiки. По-
ступово вiдпрацьовувалися принципи iнвестицiйної дiяль-
ностi, якi б максимально враховували iнтереси акцiонерiв
Банку та вiдкривали новi перспективнi шляхи розвитку
банкiвського бiзнесу.

2001 рiк став переломним в iнвестицiйнiй полiтицi Банку.
Багаторiчна спiвпраця з АПК увiнчалася створенням хол-
дингу з 29 пiдприємств переважно з виробництва та пере-
робки сiльгосппродукцiї. Загальний обсяг реалiзацiї про-
дукцiї пiдприємств холдингу за пiдсумками року становив
692 млн. грн.

Один із кроків у напрямку розширення діяльності холдин-
гу — придбання контрольного пакета акцiй Української по-
штово-страхової компанiї, що дасть змогу оптимізувати вит-
рати Банку та його клієнтів. 



Пожвавлення дiлової активностi та збiльшення клiєнтської
бази зумовили суттєве зростання попиту на послуги для за-
безпечення зовнiшньоекономiчної дiяльностi. Якщо у 2000
році здійснено платежiв загальним обсягом понад 4,9 млрд.
дол. США у валютах країн далекого та близького зарубiжжя,
то у 2001 році загальний обсяг платежiв зріс до 8,2 млрд.
дол. США.

Істотна роль серед банкiвських послуг з обслуговування
зовнiшньоекономiчної дiяльностi клiєнтiв належить доку-
ментарним операцiям. У звiтному перiодi спостерiгалося
значне збiльшення кiлькостi та обсягу документарних акре-
дитивiв i банкiвських гарантiй.

У сiчнi 2001 року пiдписано договiр з Європейським банком
реконструкцiї та розвитку про встановлення лiнiї для
пiдтвердження документарних акредитивiв i гарантiй. Це да-
ло змогу збiльшити обсяг документарних операцiй i
рацiональнiше використовувати ресурси.

Ефективною виявилася нова схема розрахункiв, що умож-
ливила фiнансування за рахунок ресурсiв iноземних банкiв. 

У 2001 році Банк Аваль активно працював на мiжбанкiвсько-
му ринку, встановлюючи лiмiти партнерам i застосовуючи
чистi лiнiї за документарними операцiями банкам-кореспон-
дентам для пiдтвердження акредитивiв i гарантiй.

Здiйснено також низку нових складних гарантiйних опе-
рацiй. Зокрема, операцiї термiном дiї до 5 рокiв з чiтким
графiком погашення i мiнiмiзацiєю ризикiв виплат за га-
рантiєю. Налагоджено контакти та здійснено операцiї з 20
новими банками.

Мережа наших кореспондентських вiдносин охоплює майже
200 банкiв. Розрахунки здійснюються в основних валютах
свiту. Банк Аваль має кореспондентськi рахунки ностро у 25
найбiльших банках Європи та Америки i 27 — у банках країн
СНД та Балтiї. 126 банкiв України, Балтiї та СНД вiдкрили у
нас мультивалютнi рахунки. У 2001 році укладено 40 гене-
ральних угод з банками-кореспондентами.

Характерною ознакою 2001 року було збiльшення кiлькостi
клiєнтiв — суб’єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi та
операцiй із купiвлi-продажу iноземної валюти. Цьому сприя-
ли зовнiшньоекономiчна ситуацiя і стабiльний курс долара.
На 01.01.2002 р. обсяг купiвлi долара на МВРУ для
здійснення розрахункiв з контрагентами-нерезидентами
становив 280 млн. дол. США.

Заплановане у 2002 році запровадження євро як єдиної ва-
люти для країн-учасниць Євросоюзу стимулювало розрахун-
ки в євро у 2001 році: 103 млн. євро придбано на МВРУ.
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Динамiка обсягу документарних операцiй 
у 1997-2001 рр. (еквiвалент у дол. США), млн. дол. США

1997 1998 1999 2000 2001

Акредитиви 23,5 38,6 41,9 22,4 46,7

Гарантiї 9,4 9 7,3 11,1 10,4

Всього 32,9 47,6 49,2 33,5 57,1

Динамiка кiлькостi документарних операцiй 
у 1997-2001 рр. (еквiвалент у дол. США), млн. дол. США

1997 1998 1999 2000 2001

Акредитиви 143 161 207 159 246

Гарантiї 32 41 35 42 39

Всього 175 202 242 201 285

Динамiка зростання обсягу платежiв у iноземнiй валютi 
(млрд. дол. США)

1,3 1,7 1,9 2,94,98,2
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Далеке зарубiжжя 48%

Країни СНД та Балтiї 47%

Україна 3%

Країни СНД та Балтiї 60%

Україна 40%

Cтруктура рахункiв лоро 
в розрiзi регiонiв

Cтруктура рахункiв ностро
в розрiзi регiонiв

60%40%48%

3%

49%
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На звiтну дату обсяг цiнних паперiв у портфелi Банку стано-
вив 1 587 млн. грн.

Здiйснюючи виважену полiтику на ринку державних
цiнних паперiв, Банк протягом року придбав ОВДП на суму
1 663 млн. грн. Станом на 01.01.2002 р. портфель Банку
налічував державних цiнних паперiв номiнальною
вартiстю 1 523 млн. грн.

Робота на фондовому ринку не зводилася лише до операцiй
з державними цiнними паперами. Значно зросли обсяги
операцiй з векселями. Їх портфель збiльшився більш ніж
удвічі й досяг 57 млн. грн.

Загальний обсяг операцiй з авалювання податкових век-
селiв, якi видаються на суму ПДВ при ввезеннi товару на
митну територiю України, становив близько 27 млн. грн.

Розгалужена регiональна мережа Банку дала змогу ефек-
тивно здійснювати операцiї iнкасування та домiциляцiї.

У 2001 році Банк посiв друге мiсце за рейтингом ПФТС се-
ред учасникiв фондового ринку, якi здійснювали операцiї з
корпоративними борговими цiнними паперами. Обсяг опе-
рацiй Банку з корпоративними облiгацiями досяг більш як 
18 млн. грн.

Банк Аваль є засновником та учасником депозитарiю 
ВАТ «Мiжрегiональний фондовий союз» i надає найширший
спектр депозитарних послуг юридичним особам усiх форм
власностi, торговцям цiнними паперами, фiзичним особам.

Операцiї на фондовому ринку
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2001 рік став роком кiлькiсного та якiсного перелому в
банкiвському обслуговуваннi населення. Змiцнення довiри
до Банку, постiйне оновлення номенклатури послуг та пiдви-
щення їхньої якостi були особливо результативними. Загаль-
на сума коштiв на депозитних і поточних рахунках фiзичних
осiб досягла 1 млрд. 100 млн. грн. i збiльшилася за рiк у 2,3
раза. Таким чином, за загальною динамiкою приросту цих
коштiв Банк Аваль тепер значно випереджає своїх основних
конкурентiв. 

Змiцнiли позицiї Банку на ринку пенсiйних послуг. У звiтному
роцi вiн перемiг у тендерi з обслуговування пенсiйних ра-
хункiв. Цiєю послугою користуються уже 219 тис.
пенсiонерiв. Бiльшiсть із них вiддає перевагу накопичуваль-
ним пенсiйним вкладам. Запропоновано нову послугу — ви-
плату пенсiй через картковий рахунок «Онiкс-пенсiйний».

Банк Аваль уже тривалий час є провiдною установою з об-
слуговування переказiв у Схiднiй Європi за системою ком-
панiї «Western Union Financial Service, Inc», обслуговуючи по-
над 54% таких транзакцiй в Українi. Створено 323 новi
агенцiї Western Union, i їхня кiлькiсть досягла 877, збiльшив-
шись на 46 %. Виплачено переказiв 900 тис. клієнтів на су-
му понад 368 млн. дол. США. Новi перспективи розвитку у
цьому напрямi роздрiбного бiзнесу вiдкриває принципове
рiшення про випуск спiльної картки Банку Аваль та компанiї
«Western Union».

Розвиток роздрiбного бiзнесу

Динамiка зростання кiлькостi транзакцiй (щомiсячно) за системою Western Union

Мiсяць Рiк

1997 5979 71748

1998 11151 133810

1999 23503 282032

2000 44107 529282
2001 64304 771649

Динамiка зростання кiлькостi пенсiонерiв, 
які отримують пенсiю через Банк Аваль

1997 125

1998 47572

1999 66574

2000 127000
2001 219000
З вересня 2001 року впроваджено систему термiнових гро-
шових переказiв в Українi — «Аваль-Експрес». Послуга про-
понується у більш як 500 вiддiленнях Банку і має потужну ди-
наміку розвитку. 

У звiтному роцi змiцнiли позицiї Банку в iнкасацiї ко-
мерцiйних, в обслуговуваннi та продажу подорожнiх чекiв
Thomas Cook, American Express, VISA Citicorp. Клiєнтам про-
понувалися також продаж дорожнiх карток VisaTravel Money
та приймання до сплати чекiв Tax Free і формулярiв Австрiї,
Нiмеччини компанiї Global Refund Deutschland.
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Обсяги емiсiї карток Банку Аваль

1999 73570

2000 210532
2001 421203

...Комплексні розв’язання еквайрингових проблем і надання нових карткових
послуг... є кращою стратегією Банку, спрямованою на збереження лідируючих
позицій в умовах зростаючого ринку і власного бізнесу.

Ігор Слободський, заступник голови правління

Журнал «Компаньон», №4/2002

Новим свiдченням довiри до Банку з боку його iноземних
партнерiв є надання йому статусу єдиного в Українi агента
компанiй Thomas Cook та Ameriсan Express з рефондування
чекiв.

Банк Аваль, як i ранiше, утримує провiднi позицiї на ринку
купiвлi-продажу готiвкової валюти. У 2001 році населенню
продано близько 61 млн. дол. США.

Важливою складовою роздрiбного бiзнесу Банку, як вiдомо,
є впровадження сучасних платiжних iнструментiв. Останнi
два роки зафiксували швидке зростання обсягу платiжних
карток.

Платiжнi картки, емiтованi Банком Аваль, є як мiжна-
родними, так і внутрішньоукраїнськими. Розпочато емiсiю
карток Українська Visa, впроваджено послугу вiдправки ви-
писок з карткових рахунків на електронну адресу, розпочато
емiсiю карток Visa Business Electron та карток для студентiв
ISIC/Maestro.

Як i ранiше, найбiльшим попитом клiєнтiв Банку користува-
лися послуги з отримання заробiтної платнi через картковi
рахунки, а також вiдкриття корпоративних карток. Водночас
намiтилася тенденцiя до збiльшення питомої ваги приват-
них, у тому числі кредитних, карток. У 2001 році Банком ре-
алiзовано 1000 нових зарплатних проектiв (на початок
2000 року їх було 800).

Забезпечення роботи розгалуженої мережi банкоматiв і
термiналiв з обслуговування платiжних карток потребувало
якiсного полiпшення вiдповiдного програмно-технологiчного

забезпечення. Разом iз впровадженням сучасного корпора-
тивного зв’язку Банк удосконалив управлiння компанiєю UPC.

У 2001 році Банк Аваль продовжував здiйснювати спiльний
проект iз СП «Український мобiльний зв’язок» (UMC-VISA-
AVAL) з випуску карток системи VISA, якi поєднують тра-
дицiйний платiжний засiб i фiнансовий iнструмент обслуго-
вування ринку послуг мобiльного зв’язку. На 01.01.2002 р.
загалом емiтовано близько 8000 платiжних карток 
UMC-VISA-AVAL.

Впроваджено iнформацiйну частину послуги «мобiльний
банкiнг» для абонентiв мобiльного зв’язку, якi водночас є
власниками платiжних карток. Користувачi цiєї послуги
дістали змогу отримувати iнформацiю про стан і рух коштiв
на картковому рахунку, операцiї, що були здiйсненi з викори-
станням платiжних карток, у реальному режимi часу. В ме-
режi кас Банку впроваджено послугу оплати вартостi перед-
оплачених послуг (ваучерiв) операторiв мобiльного зв’язку.

Використовуючи новiтнi iнформацiйнi технологiї, Банк
успiшно реалiзував перший спiльний проект у рамках Інтер-
нет-еквайрингу. Вiдтепер клiєнти Банку — держателi платiж-
них карток — можуть безпечно розраховуватися за прид-
банi товари на сайтах партнерiв Банку в мережi Інтернет.

У другiй половинi 2001 року із впровадженням та ак-
тивiзацiєю таких програм, як «Товари в розстрочку» , «Онiкс-
розстрочка», «Автомобiль у кредит», «Aval Credit Card»,
збiльшились обсяги споживчого кредитування. Цi та iншi
програми набувають поширення i в регiонах. 

Нових обертiв набрала програма «Онiкс-розстрочка». Вели-
ким попитом у клієнтів користуються спецiальнi картки
«Онiкс-розстрочка». Ними позичальнику зручно розрахову-
ватися в торговельних пiдприємствах у межах наданого кре-
диту. Нова програма кредитування пiд платiжнi картки «Aval
Credit Card» полягає у стимулюваннi розрахункiв держателiв
карток Банку в торговельних закладах і наданнi вiдстрочки у
здійсненнi таких розрахункiв.

У 2001 році Банк Аваль разом iз спецiалiзованими ком-
панiями реалiзував проекти з продажу в кредит автомобiлiв
таких вiдомих закордонних марок, як Shkoda, Opel, Audi,
Honda, ВАЗ, ГАЗ. Кредити надано на суму 5,5 млн. грн.
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Мiжбанкiвський бiзнес

Банк Аваль є одним із провiдних операторiв мiжбанкiвсько-
го ринку. У 2001 році загальний обсяг операцiй на
мiжбанкiвському грошовому ринку збiльшився у 1,5 раза і
становив у гривнях — 9,0 млрд., у доларах США — 2 млрд., 
у євро — 300 млн.

Банк Аваль активно спiвпрацює за такими операцiями з
159 банками-партнерами. 

Важливою та помiтною є присутнiсть Банку на ринку кон-
версiйних операцiй. У 2001 роцi загальний обсяг угод за ни-
ми у доларовому еквiвалентi становив понад 600 млн., що у
1,5 раза більше, ніж у 2000 році. Особливо активiзувалися
операцiї з росiйським рублем. Їх обсяг зріс бiльш як у 1,5 ра-
за i сягнув майже 3,0 млрд. руб.

Банк Аваль є найбiльшим оператором українського ринку
готiвкової валюти. У 2001 роцi обсяг операцiй на ньому
становив 497 млн. дол. США, з яких 131 млн. продано на
мiжбанкiвському ринку, 366 млн. використано для забезпе-
чення кас Банку, виплат переказiв за системою Western Union.

Наприкiнцi 2001 року Банк Аваль завiз найбiльшу партiю
готiвкового євро в Україну, забезпечивши таким чином по-
над 30% потреб ринку.

У торгiвлi банкнотами Банк спiвпрацює з першокласними
західними банками — генеральними агентами уряду з поста-
чання готiвки на ринок: HSBC Bank USA, Commerzbank AG.

У 2001 році Банк Аваль розпочав дiяльнiсть на ринку
банкiвських металiв.

Банкам-партнерам Банк Аваль пропонує понад 300 видiв
послуг, серед яких — ведення рахункiв у ВКВ та ОКВ,
здiйснення платежiв, документарнi операцiї, торговельне
фiнансування, операцiї з платiжними картками, надання
юридичних, консультацiйних послуг та iн.

Розвиток 

iнформацiйних банкiвських технологiй

Вiдповiдаючи на виклики iнформацiйної епохи та новi запи-
ти клiєнтiв, Банк Аваль здiйснив низку заходiв iз впровад-
ження сучасних технологiй і програмних продуктiв. Розпоча-
то створення корпоративної мережi, що передбачає вклю-
чення районного вiддiлення через об’єднання телефонних
станцiй у єдине iнформацiйне поле.

Модернiзовано i приведено до стандартiв із швидкості,
надiйностi та безпеки локальнi мережi, серверне обладнан-
ня та ПК-системи для впровадження програмного забезпе-
чення централiзованої обробки даних.

Розпочато впровадження системи електронного документо-
обiгу на базi одного з найкращих мiжнародних продуктiв
«Documentum».

Для розширення кiлькостi та якостi каналiв продажу
банкiвських продуктiв введено в дiю online-систему грошо-
вих переказiв «Аваль-Експрес», що дає змогу здiйснювати
грошовi перекази у межах України за лiченi хвилини.

Запропоновано також унiкальну на вiтчизняному ринку по-
слугу «VIP-клiєнт», за допомогою якої платежi структурних
пiдроздiлiв перед проплатою у вiддiленнях Банку Аваль
обов’язково пiдтверджуються центральним офiсом клiєнта.
Цей продукт є продовженням низки ексклюзивних послуг
для корпоративних клiєнтiв.

Розширено можливостi операцiй з iндивiдуальним призна-
ченням платежу для кожного клiєнта, що забезпечує повну
автоматизацiю облiку для iнформацiйних систем клiєнта.

Розроблено систему електронного клiрингу. Це дає змогу
здійснювати розрахунки з корпоративними клiєнтами на
рiвнi юридичних осiб з наступним розподiлом за структур-
ними пiдроздiлами.



Серверна центрального офісу Зал Голов ОПЕРУ

центрального

офісу
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У 2001 роцi Банк у повному обсязi виконував вимоги Зако-
ну України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», а також ви-
моги обов’язкових економiчних нормативiв НБУ. Середньо-
зваженi значення досягнутих показникiв перевищували
нормативнi.

Одними з визначальних в управлiннi Банком є заходи щодо
забезпечення лiквiдностi. Протягом декiлькох рокiв Банк
розробив і реалiзував сучасну методику пiдтримки
лiквiдностi, яка органiчно поєднує вiдповiднi стандартнi
iнструменти та власнi науковi й практичнi розробки. 

Оперативне управлiння лiквiднiстю здiйснюється казначей-
ством банку. Постiйно аналiзуються структура активiв і зо-
бов’язань, розриви та вiдхилення вiд встановлених норм.

У 2001 році Банк Аваль неухильно дотримувався встановле-
них нормативiв i лiмiтiв, процедур контролю за фiнансовими
ризиками.

Розроблено план управлiння лiквiднiстю у разі кризових си-
туацiй, здiйснювалося довгострокове та оперативне прогно-
зування цiєї позицiї, моделювався стан лiквiдностi за змiн
зовнiшнiх і внутрiшнiх факторiв.

З метою розробки та дотримання необхiдних процедур в усiх
пiдроздiлах Банку — вiд центрального офiсу до фiлiї — дiють
спецiалiзованi комiтети: з управлiння активами та пасива-
ми, кредитнi, тарифнi та iн.

Важливою складовою запобiгання надмiрним кредитним
ризикам є формування необхiдних резервiв. Високi темпи
зростання доходiв у 2001 році дали змогу Банку зробити
значнi вiдрахування до резервiв пiд активнi операцiї. Їх
обсяг майже вдвiчi перевищив аналогiчний показник
2000 року.

Формування резервiв пiд можливi витрати за активними
операцiями здiйснювалося Банком згiдно з вимогами НБУ
та вiдповiдно до нарощування обсягiв кредитування. 

Загальний обсяг сформованих резервiв пiд кредитнi ризики
станом на 1 сiчня 2002 року становив 238 млн. грн.

Забезпечення ліквідності, 

управління ризиками

Динаміка регулятивного капіталу (млн. грн.)

01.07.1998 102.6
01.11.1998 112.1
01.07.1999 122.8
01.01.2000 145.5
01.07.2000 163.1

01.01.2001 177.5
01.07.2001 225.9
0.1.01.2002 268.7

Середньозважені значення показників

Основні економічні нормативи* 01.01.2002 р.

Н1 Норматив мінімального розміру 

регулятивного капіталу 

(мінімальне значення — 5 млн. євро), в грн. 268690711
Н2 Норматив адекватності регулятивного 

капіталу (мінімальне значення — 8%) 9,27%
Н3 Норматив адекватності основного капіталу 

(мінімальне значення — 4%) 5,32%
Н4 Норматив миттєвої ліквідності 

(мінімальне значення — 20%) 23,91%
Н5 Норматив поточної ліквідності 

(мінімальне значення — 30%) 48,6%
Н6 Норматив строкової ліквідності 

(мінімальне значення — 20%) 22,05%

* Економічні нормативи розраховано згідно з Інструкцією про порядок
регулювання діяльності банків в Україні, затвердженою Постановою
Національного банку України № 368 від 28.08.2001 р.
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Успiшна дiяльнiсть Банку в 2001 році значною мiрою забез-
печувалася високим професiоналiзмом його працiвникiв, а
також виваженою кадровою полiтикою. Її головний змiст
полягав у одночасному пошуку та залученнi перспективних,
висококвалiфiкованих працiвникiв, а також створеннi мак-
симально сприятливих умов для їхньої самореалiзацiї.
Збiльшення у звiтному перiодi чисельностi персоналу зумов-
лене швидким розширенням регiональної мережi, значним
зростанням кiлькостi клiєнтiв Банку та загального обсягу
операцiй. 

Банк висуває високi вимоги до професiйних та особистих
якостей спiвробiтникiв: iнiцiативностi, вiдповiдальностi, кор-
поративного духу, культури. Саме це дало змогу сформувати
команду високопрофесiйних фахiвцiв, якi володiють сучасни-
ми банкiвськими технологiями. 55% працiвникiв мають вищу
освiту, з них 70,2% — фiнансову, економiчну або юридичну. 
Гостра конкуренцiя на банкiвському ринку вимагає
постiйного контролю за вiдповiднiстю рiвня квалiфiкацiї
фахiвцiв новим тенденцiям і завданням. У зв’язку з цим
керiвництво Банку надає велику увагу навчанню фахiвцiв.
З 2000 року 1036 спiвробiтникiв навчалися на семiнарах i
тренiнгах у чотирьох власних навчальних центрах Банку.

Розвиток персоналу
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Розвиток акцiонерного капiталу Банку

Збiльшення статутного капiталу завжди було важливою
складовою загальної стратегiї розвитку Банку. Завдяки
успiшному здійсненню трьох емiсiй акцiй зареєстрований
статутний капiтал протягом року зрiс із 104 до 210 млн. грн.
За цим показником Банк посiдає перше мiсце в банкiвськiй
системi України. 

У 2001 році змiцнiли позицiї Банку Аваль як лiдера
банкiвської системи України. Це — найголовнiший результат
реалiзацiї стратегiї розвитку Банку як унiверсальної установи,
здатної надавати високоякiснi послуги у будь-якому регiонi Ук-
раїни, установи, яка за своїми фiнансовими показниками та
рiвнем технологiй вiдповiдає мiжнародним стандартам. 

Структура статутного капiталу Банку Аваль станом на
01.01.2002 р.

Динамiка зростання статутного капiталу Банку Аваль (грн.)

14.09.1992 1 000,0 
21.06.1993 5 000,0
26.04.1994 50 000,0
17.04.1995 1 845 164,3
13.02.1996 10 723 188,1
26.12.1996 19 398 206,8
02.04.1998 34 673 873,0
04.03.1999 45 000 000,0
07.07.1999 63 000 000,0 
23.03.2000 80 000 000,0 
26.07.2000 104 000 000,0
07.03.2001 120 000 000,0
02.07.2001 160 000 000,0
01.11.2001 210 000 000,0

89,32%

5,02%

1,66%

2,00%

2,00%

Акцiонери Питома вага у статутному капiталi (%)

Юридичнi особи 10,68

в т. ч.: Укртелеком 5,02

Укрпошта 2,00

Пенсiйний фонд 1,66

Іншi юридичнi особи 2,00

Фiзичнi особи 89,32
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Станом на 01.01.2002 р. загальнi пасиви та активи Банку до-
сягли 5 млрд. 95 млн. грн. Таким чином, Банк Аваль першим
в Українi подолав знакову межу, досягнувши розмiру активiв
у еквiвалентному вимiрi на суму майже 1 млрд. дол. США. 

Питома вага клiєнтських коштiв у структурi зобов’язань Бан-
ку — 91% , їхнiй обсяг за рiк зрiс на 1,6 млрд. грн. i станом на
01.01.2002 р. становив 4,5 млрд. грн. Поточнi кошти юридич-
них осiб у загальнiй сумi зобов’язань — 66%, поточні кошти
фiзичних осiб — 8%, строкові кошти клієнтів — 17%. 

Структура пасивiв

У вiдповiдь на потребу полiпшення управлiння активами та
пасивами Банку, запобiгання надмiрним ризикам правлiння
у 2001 році реалiзувало комплекс необхiдних заходiв.
Прiоритетним стало нарощування високолiквiдних активiв
до достатнього рiвня забезпечення фiнансової стабiльностi
Банку за будь-яких можливих змiн державної полiтики з ре-
гулювання фiнансово-банкiвської дiяльностi та забезпечен-

ня руху коштiв державного і мiсцевих бюджетiв. Сума 
високоліквідних активів становила 519 млн. грн., у тому
числі на коррахунку в Нацiональному банку — 267 млн.
грн., у касах Банку на 01.01.2002 р. було 251 млн. грн.
готiвки.

Структура активiв

Істотне нарощування обсягiв операцiй сприяло значному
збiльшенню доходiв Банку. Їх загальний обсяг становив
903 млн. грн., тобто за рiк вiн збiльшився на 332 млн. грн.,
або на 58%, вiд попереднього року. 

Основна стаття доходiв — це вiдсотковi доходи, що станов-
лять 66% вiд загального обсягу.

Вiдсотковi витрати — 291 млн. грн., або 32%, вiд фактич-
них витрат.

Комiсiйнi доходи становили у 2001 році 271 млн. грн. i
збiльшилися на 80 млн. грн., тобто в 1,4 раза. В структурi
доходної частини Банку вони становлять 30%.

Зростання комiсiйних доходiв — прямий результат значно-
го розширення спектра банкiвських послуг.

Комiсiйнi витрати незначнi — 20 млн. грн.

На другому мiсці у статтi витрат Банку — загально-
адмiнiстративнi, якi збiльшилися на 67 млн. грн. і станови-
ли 210 млн. грн. Це пов’язано iз значним розширенням
мережi вiддiлень та забезпеченням принципово нової
якостi їхньої роботи.

У цiлому Банк у 2001 році досяг вищих, нiж у банкiвськiй
системi, темпiв зростання, змiцнив окремi рейтинговi по-
зицiї, засвiдчуючи свою стiйкiсть i надiйнiсть.

Позицiя Банку Аваль на ринку 

Кредитно-інвестиційний портфель
Чисті активи
Статутний капітал
Рахунки юридичних осіб

Питома вага у загальних обсягах операцiй 
банкiвської системи

Показник 01.01.2001 01.01.2002

Чистi активи 8,8% 10,7%

Кошти юридичних осiб 14,0% 16,4%

Кошти фiзичних осiб 6,5% 9,7%

Кредитний портфель 6,1% 7,7%

1
МІСЦЕ

01.01.2001 3,233.1

01.04.2001 3,574.1
01.07.2001 3,691.1
01.10.2001 4,531.9
01.01.2002 5,095.0

01.01.2001 3,057.0

01.04.2001 3,380.7
01.07.2001 3,453.4
01.10.2001 4,290.9
01.01.2002 4,808.7

Динаміка активів Банку Аваль 
за період з 01.01.2001 р. по 01.01.2002 р. (тис. грн.)

Динаміка зобов’язань Банку Аваль 
за період з 01.01.2001 р. по 01.01.2002 р. (тис. грн.)
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Cтруктура активів Банку Аваль станом на 01.01.2001 р. Cтруктура зобов’язань Банку Аваль станом на 01.01.2001 р.

Cтруктура активів Банку Аваль станом на 01.01.2002 р. Cтруктура зобов’язань Банку Аваль станом на 01.01.2002 р.

38%

31% 11% 10%

10%

38% — кошти, надані клієнтам

31% — цінні папери в портфелі Банку

11% — кошти, надані іншим банкам

10% — кошти у касі та коррахунок у НБУ

10% — інші активи

66%

17% 8% 6%

3%

66% — поточні кошти юридичних осіб

17% — строкові кошти клієнтів

8% — поточні кошти фізичних осіб

3% — кошти, отримані від інших осіб

6% — інші зобов’язання

34%

31%
3% 8%

24%

34% — кошти, надані клієнтам

3% — цінні папери в портфелі Банку

31% — кошти, надані іншим банкам

24% — кошти у касі та коррахунок у НБУ

8% — інші активи

75%

11% 7% 4% 3%

75% — поточні кошти юридичних осіб

11% — строкові кошти клієнтів

7% — поточні кошти фізичних осіб

3% — кошти, отримані від інших осіб

4% — інші зобов’язання
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Баланс за 2001 рiк (тис. грн.)

Найменування статтi 2001 2000

Активи

Кошти та залишки в НБУ 517936 1330802

Казначейськi та iншi цiннi папери, 1523469 90943

що рефiнансуються Нацiональним 

банком України, та цiннi папери, 

емiтованi Нацiональним банком України 

Кошти в iнших банках 535611 448569

Цiннi папери на продаж 54061 17063

Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 1948051 1079824

Інвестицiйнi цiннi папери 2333 1376

Довгостроковi iнвестицiї до асоцiйованих 

компанiй i дочiрнiх установ 15392 7118

Основнi засоби та нематерiальнi активи 288722 160761

Нарахованi доходи до отримання 13852 21591

Іншi активи 195615 75007

Усього активiв 5095042 3233054

Зобов’язання

Кошти банкiв 131514 98389

Кошти клiєнтiв 4494532 2854091

Іншi депозити 58419 58200

Борговi цiннi папери, емiтованi Банком 0 1927

Нарахованi витрати до сплати 26419 19959

Іншi зобов’язання 97848 24453

Усього зобов’язань 4808732 3057019

Власний капітал

Статутний капiтал 210000 104000

Капiталiзованi дивiденди 0 0

Акцiї, що викупленi в акцiонерiв 0 0

Емiсiйнi рiзницi 0 0

Резерви 7521 3880

Результати переоцiнки 6657 7828

Нерозподiлений прибуток 62132 60327

у тому числi cума переоцiнки у разi 

вибуття необоротних активiв 5427 0

Усього власного капiталу 286310 176035

Усього пасивiв 5095042 3233054

Звiт про фiнансовi результати (тис. грн.)

Найменування статтi 2001 2000

Процентний дохiд 594577 333305

Процентнi витрати (290840) (189839)

Чистий процентний дохiд 303737 143466

Комiсiйний дохiд 271386 191869

Комiсiйнi витрати (20236) (15937)

Чистий комiсiйний дохiд 251150 175932

Дивiдендний дохiд 894 1121

Чистий торговельний дохiд 26700 36040

Прибуток/збиток вiд 

iнвестицiйних цiнних паперiв (2176) (517)

Прибуток вiд довгострокових 

iнвестицiй в асоцiйованi компанiї 

й дочiрнi установи та iнших iнвестицiй 0 123

Інший операцiйний дохiд 5111 4642

Операцiйний дохiд 585416 360808

Загальноадмiнiстративнi витрати (210135) (142809)

Витрати на персонал (280641) (99194)

Прибуток вiд операцiй 94640 118805

Витрати на безнадiйнi та сумнiвнi борги (86314) (107839)

Прибуток до оподаткування 8326 10966

Податок на прибуток (4040) (7332)

Прибуток пiсля оподаткування 4286 3634

Непередбаченi доходи/витрати (12) 7

Чистий прибуток/ збиток Банку 4274 3641

Чистий прибуток на одну просту акцiю 0,0023

Скоригований чистий прибуток 

на одну просту акцiю 0,0023
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Банк i суспiльство

Пiдсумки звiтного перiоду, як i всього 10-рiчного шляху, да-
ють право для ще одного важливого висновку: незмiнною
усiєї нашої стратегiї завжди була, є i буде її соцiально-гу-
манiстична складова. Як сконцентрований вияв фiлософiї
Банку Аваль, як прагнення збiльшувати свiй внесок у форму-
вання громадянського суспiльства.

Виконуючи добру волю акцiонерiв, правлiння зосереджува-
ло увагу на реалiзацiї цiльових доброчинних i меценатських
програм, досягаючи таким чином їх максимальної ефектив-
ностi. 2001 рiк ще раз пiдтвердив правильнiсть саме такої
органiзацiї справи.

Наприклад, як Генеральний спонсор Нацiонального ака-
демiчного драматичного театру iм. Івана Франка, Банк лише
на оновлення репертуару та гастрольну дiяльнiсть видiлив
торiк 115 тис. грн. Виплачувалися стипендiї 18 акторам —
ветеранам театру.

Мистецько-культурна громадськiсть України схвально оцiни-
ла випуск 4-томника свiтової класики рiдною мовою у
«Бiблiотецi Банку Аваль». Здiйснене найкращими майстрами
слова, у високому мистецько-полiграфiчному виконаннi, це
видання стало однією з найпомiтнiших подiй лiтературного
життя останнiх рокiв.

Не залишилася поза увагою громадськостi й iнша подiя - у
рамках програми «Сiльська школа» на розвиток освiти Банк
у 2001 роцi видiлив 800 тис. грн., у т. ч. було закуплено 140
нових найсучаснiших комп’ютерiв.

У 2001 роцi за допомогою Банку вкотре органiзовано
дитячий турнiр з футболу на приз клубу «Шкiряний м’яч»,
фiнал якого вiдбувся у МДЦ «Артек». А всього у турнiрi взяли
участь 40 тисяч дитячих команд.

Внесок у розгортання доброчинної, спонсорської дiяльностi
намагаються збiльшувати регiональні пiдроздiли Банку. Всі
вони мають власнi програми i шефськi об’єкти. У звiтному
роцi Банк Аваль витратив на такi цiлi 10 млн. грн.

Правлiння й надалi нарощуватиме зусилля для відродження
і розвитку вiтчизняного меценатства, пiдтримання медици-
ни, освiти, спорту, допомоги знедоленим. У цьому Банк вба-
чає свій моральний обов’язок, громадянську мiсiю його
акцiонерiв, партнерiв, персоналу.

Нацiональний академiчний 

драматичний театр iм. Івана Франка

Пам’ятник Княгині Ользі Кубок дитячого турнiру з футболу на приз

клубу «Шкiряний м’яч»
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Банк Аваль

вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011, Україна

Центр iнформацiйної пiдтримки клiєнтiв

(цiлодобовий): (380 44) 490 8888, 

8 800 500 0250 (дзвiнки в Українi безкоштовнi)

521 — безкоштовнi дзвiнки для абонентів UMС

Телекс: 631032 AVAL UX

Міжнародний факс: (380 44) 490 8755

S.W.I.F.T. AVAL UA UK

REUTERS: AVAL

E-mail: office@head.aval.kiev.ua

Internet: http://www.aval.ua
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