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Представляємо Звіт АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за  рік, що закінчився 
31 грудня 2018 року 

Ми розкажемо про АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» і про те, яким був 
2018 рік для Банку. 

Минулий рік ознаменував 22-гу річницю АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» - 
це запорука нашої надійності та стабільності, про що свідчать результати нашої 
діяльності у представленому до Вашої уваги Звіті. 
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Даний «Звіт керівництва (Звіт про управління) АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 

2018 рік» складений та надається відповідно до вимог Закону України «Про цінні папери 

та фондовий ринок», Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансовий послуг», «Інструкції про порядок складання та оприлюднення 

фінансової звітності банків України», затвердженої постановою Правління Національного 

банку України №373 від 24.10.2011р.  

1. ІФОРМАЦІЯ ПРО БАНК 

1.1. Опис діяльності Банку 

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» (Київ) є універсальною фінансовою установою. 
Основним видом діяльності Банку є надання банківських послуг юридичним та фізичним 
особам. Банк приймає вклади населення, надає кредити та здійснює перекази грошових 
коштів на території України і за її межами, проводить валютно - обмінні операції, а також 
надає інші банківські послуги юридичним та фізичним особам. 

Банк має більш як 22-річний досвід роботи на банківському ринку. 

Повне офіційне найменування Банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

Скорочене офіційне найменування Банку: АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

Юридична адреса:  01135, м. Київ, площа Перемоги,1  

Поштова адреса: площа Перемоги, 1, м. Київ, 01135 

МФО 300506   Код ЄДРПОУ 26410155 

Кореспондентський рахунок №32009109801026 в НБУ, МФО 300001 

Телефон гарячої лінії: 0 800 50 70 80 

Сьогодні мережа АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» нараховує 34 відділення в 11 
регіонах України та місті Києві. 
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Географія покриття території України 
мережею відділень АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

 

АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» є членом або учасником багатьох фінансових 
установ та організацій. 
Фiнансовi органiзацiї:  

 Фонд гарантування вкладiв фiзичних осiб, 
 ПрАТ «Перше всеукраїнське бюро кредитних iсторiй» 

Платiжнi системи:  

 MasterCard International Incorporated,   
 Visa International Service Association,  
 Нацiональна система масових електронних платежiв (НСМЕП),  
 S.W.I.F.T.,  
 Western Union Financial Services Inc.,  
 Money Gram Payment Systems, Inc., 
 Платіжна система Welsend, 
 Національна платіжна система «Простір»  

Асоцiацiї: 

 Асоцiацiя українських банкiв,  
 Українська мiжбанкiвська Асоцiацiя членiв платiжних систем «ЕМА» 

 

1.2.  Стратегічна мета 

Стратегічна мета Банку - бути сучасним і ефективним банком, шляхом впровадження 
провідних банківських технологій та продуктів як основи підвищення операційної 
ефективності та забезпечення зваженого і стійкого зростання Банку у довгостроковій 
перспективі. 

 

1.3.  Структура капіталу Банку 

Банк управляє структурою свого капіталу і коригує його при змінах економічних умов і 

характеристик ризиків здійснюваних операцій.  

Основна мета управління капіталом для Банку полягає в забезпеченні дотримання Банком 
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зовнішніх вимог по відношенню до капіталу і підтримки нормативів достатності капіталу на 

рівні, що необхідний для проведення діяльності та збільшення акціонерної вартості.  

Банк здійснює контроль за якістю та достатністю капіталу. Протягом 2018 року Банк не 

порушував нормативи капіталу. Станом на 31 грудня 2018 і 2017 років коефіцієнт 

адекватності регулятивного капіталу (з врахуванням коригуючих проводок) становив 

42,82% і 28,02% відповідно. Згідно з вимогами Національного банку України коефіцієнт 

адекватності регулятивного капіталу повинен становити 10%. 

Структура регулятивного капіталу Банку                    (тис. грн.) 

Назва статті 2018 рік 2017 рік 

Основний капітал (капітал 1-го рівня) 228 665 231 193 

Фактично сплачений зареєстрований статутний 
капітал 230 000 230 000 

Емісійні різниці 17 924 17 924 

Загальні резерви та резервні фонди 6 306 4 790 

Зменшення основного капіталу (нематеріальні активи, 
збитки минулих та поточного років) (25 565) (21 521) 

Додатковий капітал (капітал 2-го рівня) 97 102 41 827 

Субординований борг 40 000 40 000 

Результат поточного та минулого років 59 795 367 

Нерозподілені прибутки минулих років  1 460 

Неотримані нараховані доходи (2 693) - 

Усього регулятивного капіталу  325 767 273 020 

 
Статутний капітал Банку сформовано грошовими коштами акціонерів.  
Динаміка формування Статутного капіталу наведена нижче: 
 
Дата реєстрації змін до статуту   Розмір статутного капіталу, грн. 

  1997       2 210 000,00 
  1998       3 159 000, 00 

  1999                15 900 000,00 

  2002                28 613 000,00 
  2004                68 613 000,00 

  2006               149 999 000,00 
  2008               200 000 000,00 

  2010               230 000 000,00 

 

 

1.4. Організаційна структура 

Організаційна структура Банку відповідає розміру, особливостям діяльності Банку, 
характеру і обсягам здійснюваних операцій, профілю ризику Банку.  

 
Діюча організаційна структура розміщена на сайті Банку. 

 
Організаційна структура Банку передбачає чіткий, узгоджений, виконуваний розподіл 
обов'язків і повноважень. Такий розподіл уключає в себе також обов'язки і повноваження 
Наглядової ради, Правління Банку, підрозділів контролю. 
Підрозділи контролю Банку (СВА, служба комплаєнс, департамент ризиків) незалежні та 
мають достатньо людських і фінансових ресурсів для ефективного виконання своїх 
обов’язків. 
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Повноваження посадових осіб Банку, а саме: Голови та членів Наглядової ради та 
Правління Банку визначені в Статуті Банку та відповідних внутрішніх положеннях. 

 
На виконання вимог Положення про організацію системи управління ризиками в банках 
України та банківських групах, затвердженого постановою Правління НБУ від 11.06.2018 
року №64, Банком приводиться у відповідність система управління ризиками, у зв’язку з 
чим затверджено нову організаційну структуру Банку, яка чітко визначає обов'язки, 
повноваження та відповідальність осіб щодо управління ризиками. 

 
Організаційна структура Банку забезпечує належну систему стримування та противаг і 
сприяє ефективному управлінню ризиками Банку. 
 

1.5.  Соціальна та кадрова політика 

Управління персоналом в Банку спрямоване на  максимізацію внеску кожного 
співробітника в досягнення стратегічних, організаційних та фінансових цілей Банку. 

Стратегічне бачення кадрової політики полягає в команді професіоналів, які постійно 
навчаються, лояльних по відношенню до Банку та мотивованих на кінцевий результат 
відповідно до корпоративних принципів та завдань. 

З цією метою Банк орієнтований на створення гідних умов праці для своїх працівників, 
системи мотивації та пільг, працює у режимі самоуправління – менеджмент та персонал 
Банку зацікавлені в могутньому та стійкому успіху. 

В Банку діє система підвищення кваліфікації, визначено зміст основних видів підвищення 
кваліфікації, підготовлено матеріали і тести. Створено концепції учбових програм: 
стажування, проведення заліків, внутрішнього навчання. З цією метою було організовано 
навчання та розвиток персоналу у 2018 році: 38 осіб відвідали тематичні семінари та 
тренінги, 7 із них отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації. 

 
Кількість працівників Банку на кінець звітного періоду становить 211 осіб, з них  77 % -
жінки, 23 % - чоловіки. Майже 90% працівників Банку мають повну вищу освіту. Понад 
80% працівників у віці від 25 до 49 років, середній вік працівників - 41 рік. Середній стаж 
роботи в Банку -  13 років. 

 
АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» сьогодні – це згуртована команда однодумців і 
професіоналів, що досягає амбітних цілей і демонструє високу результативність роботи.  

 
Соціальна відповідальність є невід’ємною частиною довгострокової стратегії розвитку 
Банку. 
Соціальні програми Банку реалізуються в декількох напрямках та торкаються інтересів 
багатьох десятків тисяч людей. 
Передусім це відповідальне ставлення до держави, що реалізується через прозору систему 
фукнціонування Банку, виконання всіх вимог чинного законодавства, своєчасну сплату 
податків, надання у повному обсязі всієї необхідної фінансової інформації. 
Об’єктом особливого соціального піклування Банку є його працівники, як основний рушій 
розвитку Банку. Банк намагається забезпечити працівникам безпечні та максимально 
комфортні умови праці, створити умови для професійного росту та особистого розвитку, 
повноцінного відпочинку. 

 
Турбота про працівників, корпоративна культура, цінності та внесок у суспільство завдяки 
впровадження етики та культури фінансових відносин з клієнтами сприяють професійному 
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та соціальному розвитку кожного, а підтримка студентів, яка полягає в допомозі з 
отримання роботи, сприяє нашому кращому майбутньому.  

2. ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ 

АТ «Перший Інвестиційний Банк» засновано 20.06.1997 року за рішенням установчих 
зборів у формі закритого акціонерного товариства зі статутним капіталом 2,21 млн. 
гривень. 

1998 рік: Банк приєднався до міжнародної платіжної системи S.W.I.F.T. та отримав 
членство в Українській міжбанківській валютній біржі. 

2000 рік: Банк отримав членство у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб 

2002 рік: Банк приєднався до платіжних систем Visa International (асоційоване членство) 
та Master Card Europe (афілійоване членство); отримав членство в Асоціації українських 
банків; відкрито перше відділення у місті Житомир. 

2003 рік: Проведено реорганізацію Банку у відкрите акціонерне товариство; відкрито 
відділення в місті Вінниця та МАПП «Ягодин». 

2004 рік: Відкрито відділення у місті Одеса. 

2005 рік: Участь у заснуванні ТОВ «Перше всеукраїнське бюро кредитних історій»; 
отримано членство в Асоціації «Перша фондова торгівельна система»; відкрито відділення 
у місті Харків. 

2006 рік: Отримано ліцензії на ведення депозитарної діяльності зберігача цінних паперів; 
отримано членство в Українській національній іпотечній асоціації та в Професійній 
асоціації реєстраторів та депозитаріїв; Банк приєднався до Національної системи масових 
електронних платежів. 

2007 рік: Отримано членство в Українській міжбанківській асоціації членів платіжних 
систем «ЕМА»; зареєстровано товарний знак «PINBANK», початок ребрендингу Банку. 

2008 рік: Отримано дозвіл від міжнародної платіжної системи Visa International на емісію 
преміальних платіжних карток Visa Platinum; початок роботи Контакт-центру Банку. 
 
2009 рік: ребрендинг  територіальних управлінь; відкрито територіальні управління у м. 
Полтава та у м. Миколаїв; змінено офіційне найменування на Публічне Акціонерне 
товариство «Перший Інвестиційний Банк». 

 
2010 рік: створено Благодійну фундацію «Відкриті серця України»; відкрито відділення в 
м. Кіровоград; введено в експлуатацію перші інфомаційно-транзакційні кіоски; відновлено 
роботу з Єдиною Інформаційною Системою «Реєстр позичальників» (НБУ) по обміну 
інформацією щодо прострочених кредитів. Акції Банку пройшли процедуру лістингу і були 
включені до другого рівня лістингу біржового списку ПАТ«Київська міжнародна фондова 
біржа». 

 
2011 рік: Розпочато співпрацю з Державною іпотечною установою; відкрито відділення у 
містах Ялта, Одеса, Львів; розпочато впровадження Системи управління інформаційної 
безпеки, відповідно до міжнародних стандартів серії ISO/IEC 27001:2005 та ISO/IEC 
27002:2005; розпочато співпрацю з рейтинговим агентством «ІВІ-Рейтинг». Отримано та 
підтверджено кредитний рейтинг uaBBB+ (прогноз рейтингу – стабільний). Засновано 



Звіт керівництва (звіт про управління) АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 рік 

9 
 

дочірнє підприємство – ТОВ «Глобальна платіжна мережа», яким отримано: Свідоцтво про 
реєстрацію фінансової установи, Ліцензія на здійснення переказу коштів небанківськими 
фінансовими установами та ініційовано реєстрацію внутрішньодержавної небанківської 
платіжної системи.  
 
2012 рік: Відкрито відділення у містах Київ, Ялта, Чернівці, Житомир. Підтверджено 
індивідуальний рейтинг надійності вкладів на рівні «4+» (висока надійність)  та кредитний 
рейтинг uaBBB+ (прогноз рейтингу – стабільний) незалежним Рейтинговим агентством 
«IBI-Rating». Початок реалізації проекту «Wi-Fi доступ до мережі « Інтернет » по Україні 
та успішне впровадження безкоштовного сервісу Wi-Fi в семи відділеннях Банку. Введено 
в експлуатацію 25 платіжних терміналів, за допомогою яких можна здійснити оплату 
послуг 339 біллерів. 
 
2013 рік: Старт проекту зі встановлення у відділеннях ПАТ «Укртелеком» терміналів 
прийому платежів; відкриття відділень в містах Харків, Одеса, Херсон, Рівне. 
Підтвердження рейтинговим агентством «ІВІ-Рейтинг» індивідуального рейтингу 
надійності вкладів на рівні «4+ (висока надійність)» та довгострокового кредитного на 
рівні uaВВВ+, з прогнозом «стабільний». Зареєстровано банківську групу: ПАТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та ТОВ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА». 

2014 рік: Відкрито відділення у місті Вишневе; зупинено роботу відділень в місті Ялта; 
підтверджено рейтинговим агентством «ІВІ-Рейтинг» індивідуального рейтингу надійності 
вкладів на рівні «4+ (висока надійність)» та довгострокового кредитного на рівні uaВВВ+, 
з прогнозом «стабільний». Введено в експлуатацію 250 платіжних терміналів, за 
допомогою яких можна здійснити оплату послуг більш ніж 1300 сервісів (всього мережа 
ПТКС налічує 576 терміналів). Узгоджені з НБУ Правила використання електронних грошей 
з використанням наперед оплачених карток міжнародних платіжних систем VISA 
International та MasterCard ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 

2015 рік: Призупинено роботу двох відділень у місті Одеса. Пiдтверджено рейтинговим 
агентством «IВI-Рейтинг» індивідуальний рейтинг надійності вкладів на рiвнi «4+ (висока 
надійність)» та довгостроковий кредитний рейтинг на рiвнi uaВВВ+, з прогнозом «у 
розвитку». Введено в експлуатацiю 16 платiжних терміналів, за допомогою яких можна 
здiйснити оплату послуг більш нiж 1300 сервiсiв.  

2016 рік: Призупинено роботу Вiддiлення № 35 м. Рiвне, Вiддiлення № 14 м. Запорiжжя, 
Вiддiлення № 30 м. Київ. Поновлено роботу Вiддiлення № 17 м. Київ, Вiддiлення № 10 м. 
Київ, Вiддiлення № 23 м. Київ, Вiддiлення № 47 м. Харкiв. Пiдтвердження рейтинговим 
агентством «IВI-Рейтинг» індивідуального рейтингу надійності банківських вкладів на рiвнi 
«4+ (висока надійність)» та довгострокового кредитного рейтингу на рiвнi uaВВВ+, з 
прогнозом «стабільний». Введено в експлуатацiю 68 платiжних терміналів. Запущено 
спільну програму Обленерго та Укртелеком по об`єднанню клієнтської бази даних 
організацій для проведення платежів у вiддiленнях “Укртелеком” за послуги компанiй 
“Обленерго” i навпаки. Реалiзовано приймання платежів по сканеру в Одесаобленерго, 
Херсонобленерго, Кiровоградобленерго (від юридичних осiб). Реалiзовано приймання 
платежів за послуги від фізичних осiб на користь енергопостачальних компанiй 
“Обленерго” за допомогою сканування штрих-коду.  

2017 рік: Пiдтверджено рейтинговим агентством «IВI-Рейтинг» індивідуальний рейтинг 
надійності вкладів на рiвнi «4+ (висока надійність)» та довгостроковий кредитний рейтинг 
на рiвнi uaВВВ+, з прогнозом «стабільний». Розмiщено 60 додаткових платiжних 
терміналів, за допомогою яких можна здiйснити оплату послуг більш нiж 1500 сервiсiв. 
Реалiзовано приймання платежів по сканеру штрих-коду в Чернiвцiобленерго (від 
юридичних осiб) та Кiровоградобленерго (оплата послуг). Впроваджено онлайн –
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взаємодію з бiлiнговою системою компанiї Одесаобленерго. Розпочато  приймання 
платежів з компанiями ТОВ “ФК”Контрактовий Дiм”, (Easypay), ТОВ “ФК”МБК” 
(Portmone.ua), ПАТ “БАНК ФАМIЛЬНИЙ” (FlashPay), ТОВ “ФК“ГЕРЦ”.  Припинено визнання 
банківської групи у складі ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та ТОВ «ГЛОБАЛЬНА 
ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» 

2018 рік: Реорганізовано Банк у приватне акціонерне товариство. Вiдкрито 2 нових 
відділення в місті Одеса та Одеській області. Пiдтверджено рейтинговим агентством «IВI-
Рейтинг» індивідуальний рейтинг надійності вкладів на рiвнi «4+ (висока надійність)» та 
довгостроковий кредитний рейтинг на рiвнi uaВВВ+, з прогнозом «стабільний». Запущено 
платіжний ресурс по прийманню та обробці онлайн – платежів PINBANK:PAY. Мережа 
ПТКС налічує 492 термінали, з яких в енергопостачальних компаніях встановлено – 234 
термінали, в центрах обслуговування ПАТ «Укртелеком» - 232 термінали та інших 
проектах -  26 терміналів. Розпочато емісію платіжних карток МПС VisaInternational з 
підтримкою технології безконтактної передачі даних (NFC). Запущено сервіс G-Pay, який 
дає змогу власникам платіжних карток Банку здійснювати оплату товарів-послуг за 
допомогою мобільних пристроїв на базі ОС Android.  

3. ДІЮЧІ РЕЙТИНГИ 

 
З 2007 року Банк бере участь у визначенні кредитного рейтингу по Національній 
рейтинговій шкалі. 
Кредитний рейтинг позичальника - думка рейтингового агентства щодо 
кредитоспроможності суб’єкта господарювання, міста, регіону або країни. Кредитні 
рейтинги розраховуються на основі попередньої та поточної фінансової історії вказаних 
вище учасників ринку, а також на основі оцінок розміру їхньої власності та взятих на себе 
фінансових зобов’язань (боргів). Основне призначення кредитного рейтингу позичальника 
— дати потенційним кредиторам/інвесторам уявлення про ймовірність своєчасної виплати 
взятих фінансових зобов’язань позичальником.  
Рейтинг надійності банківських вкладів розроблений з метою захисту вкладників і 
підвищення їх інформованості щодо надійності банківської установи та характеризує думку 
агентства про можливість Банку вчасно і в повному обсязі виконати взяті на себе 
зобов’язання щодо повернення банківських вкладів протягом 12 місяців. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ibi.com.ua/ua/o-rejtingovanii-tipy-rejtingov-kreditnyj-rejting/
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Діючі, підтверджені уповноваженим рейтинговим агентством ТОВ 
«Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг», рівні рейтингу надійності 
банківських вкладів та кредитного рейтингу Банку: 

 

 

 
 
 

4. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 

4.1.  Елементи системи корпоративного управління 

Основні елементи системи корпоративного управління в АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК»: 

 Загальні збори акціонерів;  
 Наглядова рада (загальне управління Банком); 
 Правління (колегіальний виконавчий орган); 
 внутрішній аудит; 
 незалежний зовнішній аудит; 
 ревізійна комісія; 

 служба комплаєнсу та управління ризиками. 
 

4.2.  Дотримання принципів корпоративного управління  

Маючи чіткі Принципи корпоративного управління (розміщено на сайті Банку 
https://www.pinbank.ua/), АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» підтверджує, що у процесі 
своєї діяльності дотримується і втілює у щоденну практику корпоративних відносин ці 
основні принципи, а саме: 

 Дотримання основних прав акціонерів (участь та голосування на загальних зборах; 
участь у обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії; отримання частки 
прибутку АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»; своєчасне та регулярне отримання 
інформації про АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК»). 

https://www.pinbank.ua/
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 Ефективності та прозорості. Безумовного дотримання порядку розкриття та 
надання акціонерам інформації, визначеної у відповідності до вимог чинного 
законодавства України. 

 Забезпечення акціонерів достатньою інформацією щодо рішень, які стосуються 
принципових змін у АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». Розкриття інформації 
про зміни, які відбуваються з посадовими особами АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
БАНК». Забезпечення доступу акціонерів до інформації, що розкривається. 

 Однакового ставлення до всіх акціонерів, незалежно від розміру пакета акцій, 
якими він володіє. 

 Рівної можливості усім акціонерам ефективно брати участь та голосувати на 
Загальних зборах акціонерів (надання акціонерам достатньої та своєчасної 
інформації про дату, строк та місце проведення загальних зборів акціонерів, про 
порядок денний; надання можливості акціонерам ставити питання Наглядовій раді 
та надавати пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів; 
голосувати особисто або через свого представника; забезпечити належний 
підрахунок та реєстрацію голосів, своєчасне оголошення результатів голосування). 

 Однакового ставлення до усіх акціонерів під час ухвалення рішень. 
 Відповідального ставлення акціонера до використання належного йому права 

голосу. 
 Щорічного проведення незалежних аудиторських перевірок, у т.ч. за 

міжнародними стандартами. 
 Дотримання вимог Статуту та внутрішніх Положень АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК» щодо впровадження та контролю за виконанням повноважень Наглядової 
ради, Правління, Ревізійної комісії АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК». 

 Незалежність Наглядової ради, надання можливості членам Наглядової ради 
виносити об‘єктивні рішення. 

 Виконання обов‘язків членами Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії 
сумлінно, з належною обачністю та обережністю, на основі поінформованості у 
найкращих інтересах АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та акціонерів. 

 
Протягом 2018 року відсутні випадки недотримання або відхилення від принципів 
корпоративного управління. 

 
Статут Банку та внутрішні положення про органи управління Банку переглядаються на 
регулярній основі. 

 
Обов'язки, відповідальність і взаємодія Наглядової ради Банку та Правління Банку чітко 
визначені і задокументовані в Статуті Банку та внутрішніх документах Банку, що сприяє 
виконанню Наглядовою радою Банку та Правлінням Банку своїх повноважень належним 
чином. 
 

4.3.  Інформація про акціонерів та власників істотної участі  

Акціонерами Банку на 31 грудня 2018 року є 5 юридичних та 5 фізичних осіб.  

Істотною участю в акціонерному капіталі Банку станом на 31.12.2018 року в розмірі 
88,89% володіє фізична особа - нерезидент, громадянин Російської федерації Є.Л.Гінер. 
Кінцевою контролюючою стороною Банку є Є.Л.Гінер.  

 
Протягом звітного року змін в складі власників істотної участі в Банку не відбувалось. 

 
Члени Наглядової ради та члени Правління Банку не володіють акціями Банку. 
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4.4.  Інформація про Загальні збори акціонерів, про обмеження прав участі та 
голосування 

В квітні 2018 року в Банку відбулись чергові річні Загальні збори акціонерів.  
Пропозиції до переліку питань порядку денного надавались акціонером, що володіє понад 
5% акцій Банку ТОВ «ЮРИДИЧНА ФІРМА «УКРПРАВО». 
На цих зборах, крім питань щодо затвердження річних результатів діяльності Банку, звітів 
Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії, висновків зовнішнього аудиту щодо 
фінансового звіту Банку, розглядались питання щодо приведення діяльності Банку у 
відповідність до вимог Закону України № 2210-VIII «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій 
емітентами цінних паперів» від 16 листопада 2017 року, а саме: відбулась зміна типу 
акціонерного товариства на приватне та зміна найменування Банку з ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК».  
Також, в новій редакції були затверджені Статут Банку та внутрішні положення про 
Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління Банку та Ревізійну комісію. 

 
Реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів здійснювала депозитарна 
установа. 

 
Будь-яких обмежень прав участі акціонерів на Загальних зборах Банку немає.  
 
Банк, у визначеному ним порядку, забезпечує реалізацію права учасника Банку 
отримувати інформацію про діяльність Банку, у тому числі про результати зовнішнього 
аудиту і результати оцінки Національним банком діяльності Наглядової ради та Правління 
Банку під час оцінки ефективності корпоративного управління Банку. 

 
Банк забезпечує учасникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для 
прийняття на Загальних зборах акціонерів рішень з питань порядку денного, у порядку, 
установленому Законом про акціонерні товариства. 
 

4.5.  Наглядова рада 

Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, 
інших кредиторів та учасників Банку. 

Члени Наглядової ради обираються та звільняються зі своїх посад рішенням Загальних 
зборів шляхом кумулятивного голосування. 
Перед призначенням на посаду Голови та членів Наглядової ради Банку  вивчаються їх 
анкетні дані та трудовий шлях на предмет відповідності критеріям професійної належності 
та відповідності власним посадам, а саме: відсутність судимостей за будь-який 
кримінальний злочин; відсутність порушень вимог Національного банку України, 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку тощо; відсутність історії 
перебування на посаді члена правління або ради підприємства, установи, організації, яка 
перебувала в стадії банкрутства, ліквідації або тимчасової адміністрації; наявність 
адекватної компетентності та здібностей (наявність вищої освіти; наявність належного 
професійного досвід). 

 
Особи, що претендують на займання посад незалежних членів Наглядової ради, 

обов’язково проходять перевірку на відповідність додатковим критеріям. Зокрема, не може 

вважатися незалежним директором особа, якщо вона: 
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1) входила протягом попередніх п'яти років до складу органів управління Банку 
та/або афілійованих з ним юридичних осіб; 

2) одержує та/або одержувала протягом попередніх трьох років від Банку та/або 
афілійованих з ним юридичних осіб додаткову винагороду в розмірі, що 
перевищує 5 відсотків сукупного річного доходу такої особи за кожний з таких 
років; 

3) володіє (прямо або опосередковано) 5 і більше відсотками статутного капіталу 
юридичної особи чи є посадовою особою або особою, яка здійснює управлінські 
функції в такій юридичній особі, а також є фізичною особою - підприємцем, яка 
протягом минулого року мала істотні ділові відносини з Банком та/або 
афілійованими з ним юридичними особами; 

4) є та/або була протягом попередніх трьох років незалежним аудитором Банку 
та/або афілійованих з ним юридичних осіб; 

5) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником аудиторської фірми, 
яка протягом попередніх трьох років надавала аудиторські послуги Банку та/або 
афілійованим з ним юридичним особам; 

6) є та/або була протягом попередніх трьох років працівником Банку та/або 
афілійованих з ним юридичних осіб; 

7) є акціонером - власником контрольного пакета акцій та/або є представником 
акціонера - власника контрольного пакета акцій Банку в будь-яких цивільних 
відносинах; 

8) була сукупно більш як 12 років членом Наглядової ради цього Банку; 
9) є близькою особою осіб, зазначених у пунктах 1 - 8 цієї частини; 
10) не відповідає додатковим критеріям, встановленим Статутом або іншими 

внутрішніми документами Банку. 
Вимоги пп. 1, 2 та 6 не поширюються на випадки обіймання посади незалежного 

директора Банку та відносини, пов'язані з цим. 

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням 
Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного 
припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про 
припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами 
акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах 
та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не 
застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до 
складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. 

 
Загальні збори Банку можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень 
членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 
 
Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше 
половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Банку кількісного 
складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання 
Загальних зборів Банку для обрання всього складу Наглядової ради. 
 
Якщо член Наглядової ради вибуває з її складу, то його обов'язки і повноваження 
покладаються на членів Наглядової ради, що залишилися. 
        
Без рішення Загальних зборів Банка, повноваження члена Наглядової ради з одночасним 
припиненням відповідного договору (контракту) припиняються достроково: 

1) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно 
відсутнім, померлим;  
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2) в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом 
здоров’я; 

3) за власним бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення 
про це Банк шляхом подання відповідної заяви за 2 тижня;  

4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, який засуджено за 
покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради; 

5) в разі прийняття рішення Наглядовою радою про неналежне виконання членом 
Наглядової ради своїх обов’язків; 

6) у разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової 
ради, який є представником акціонера; 

7) в інших випадках, що не суперечать чинному законодавству України. 
 

Згідно з нормами Статуту АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» кількісний склад 
Наглядової ради становить 5 (п’ять) осіб, що є оптимальним та достатнім. Склад 
Наглядової ради є збалансованим з точки зору врахування інтересів всіх акціонерів та 
обмеження домінуючого впливу представників мажоритарного акціонера на прийняті 
Наглядовою радою рішень.  

Троє з п’яти членів Наглядової ради Банку – незалежні члени. Кожен з них не має будь-
яких ділових, родинних або інших зв'язків з Банком, його пов'язаними особами, членами 
Правління Банку або значними акціонерами, та відповідають вимогам щодо незалежності 
членів ради Банку, визначених в нормативних правових документах. 

 
Протягом 2018 року склад Наглядової ради залишався незмінним.  
На річних Загальних зборах акціонерів Банку Наглядова рада була переобрана в повному 
складі на новий термін – 3 роки.  

 
Склад Наглядової ради Банку: 

 Сахно Світлана Володимирівна – Голова Наглядової ради, 49 років, освіта вища 
економічна, стаж роботи в банківській системі складає 28 років;  

 Коляда Василь Петрович – член Наглядової ради, 65 років, освіта вища юридична, 
стаж роботи в банківській системі складає 15 років; 

 Голубєва Олена Володимирівна, незалежний член, 51 рік, освіта вища економічна, 
стаж роботи в банківській системі складає 23 роки; 

 Танцюра Геннадій Володимирович, незалежний член, 49 років, освіта вища 
технічна та економічна, стаж роботи в банківській системі складає 17 років; 

 Солодко Євгеній Вікторович, незалежний член - 46 років, освіта вища юридична, 
стаж роботи в банківській системі складає 3,5 років. 

 
В зв’язку з тим, що Банк не відноситься до системно важливих та в зв’язку із незначним 
обсягом операцій, комітети Наглядової ради Банку не створювались.  

 
Функції корпоративного секретаря Банку виконує підрозділ по роботі з акціонерним 
капіталом. 
 
До компетенції Наглядової ради відносяться: 

1) затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів 
діяльності, визначених Загальними зборами; 

2) затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету служби внутрішнього 
аудиту, та бізнес-плану розвитку Банку; 

3) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, 
процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів; 
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4) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та 
контролю за її ефективністю; 

5) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; 
6) затвердження плану відновлення діяльності Банку; 
7) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; 
8) визначення кредитної політики Банку; 
9) визначення організаційної структури Банку, у тому числі служби 

внутрішнього аудиту; 
10) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність 

структурних підрозділів Банку, окрім положень, затвердження яких 
відноситься до компетенції Загальних зборів; 

11) призначення і звільнення Голови Правління, заступників Голови Правління, 
головного бухгалтера Банку та інших членів Правління Банку; 

12) призначення і звільнення керівника служби внутрішнього аудиту; 
13) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій 

щодо її вдосконалення; 
13-1) затвердження положення про винагороду членів Правління Банку; 
13-2) затвердження звіту про винагороду членів Правління Банку;  
13-3)розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його 

розгляду; 
14) визначення порядку роботи та планів служби внутрішнього аудиту і 

контроль за його діяльністю; 
15) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, 

затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру 
оплати послуг; 

16) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій 
Загальним зборам акціонерів Банку для прийняття рішення щодо нього; 

17) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України 
та іншими органами державної влади та управління, які в межах компетенції 
здійснюють нагляд за діяльністю Банку, службою внутрішнього аудиту та 
аудиторською фірмою, за результатами проведення зовнішнього аудиту; 

18) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх 
реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів Банку, 
затвердження їх статутів і положень; 

19) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються 
з членами Правління Банку та працівниками служби внутрішнього аудиту, 
встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та 
компенсаційних виплат; 

20) забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної 
інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства, опублікування 
Банком інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Банку; 

21) скликання Загальних зборів, підготовка порядку денного Загальних зборів, 
прийняття рішення про дату їх проведення, крім скликання акціонерами 
позачергових Загальних зборів; 

22) повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до 
законодавства; 

23) прийняття рішення про розміщення Банком інших цінних паперів, крім акцій, 
на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Банку; 

24) прийняття рішення про викуп розміщених Банком цінних паперів, крім акцій; 
25) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених Банком; 
26) вирішення питань про участь Банку у групах; 
27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 

якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 
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від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 
звітності Банку; 

28) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної та/або клірингової 
установи та затвердження умов договору, що укладається з нею, 
встановлення розміру оплати послуг; 

29) надсилання оферти акціонерам в порядку, передбаченому Законом України 
«Про акціонерні товариства»; 

30) прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від 
виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово 
здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління; 

31) обрання особи, на яку покладається виконання обов’язків Голови Правління, 
на час його тимчасової відсутності (відпустка, відрядження, хвороба, тощо);  

32) затвердження форми і тексту бюлетеню для голосування на Загальних 
зборах; 

33) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних 
зборів; 

34) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів 
Банку; 

35) прийняття рішення про заочне голосування та прийняття рішення про 
голосування методом опитування на Загальних зборах; 

36) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним 
законодавством; 

37) обрання та призначення Реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених 
законодавством; 

38) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання 
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного 
строку, встановленого законодавством; 

39) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право бути 
повідомлені про проведення Загальних зборів; 

40) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок 
прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок 
виплати дивідендів або викупу акцій; 

41) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Банку та затвердження 
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його 
послуг; 

42) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає 
Банку додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з 
нею, встановлення розміру оплати її послуг; 

43) ухвалення стратегічних планів, інвестиційних програм та здійснення 
контролю за їх реалізацією; 

44) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-
господарською діяльністю Банку; 

45) затвердження кількості штатних одиниць та розміру фонду заробітної плати 
Банку; 

46) прийняття рішень щодо укладання договорів про відчуження нерухомого 
майна Банка та визначення підписанта такого договору від імені Банку; 

47) прийняття рішень щодо укладання Банком договорів купівлі-продажу 
нерухомого майна та визначення підписанта такого договору від імені Банку; 

48) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов’язковому 
попередньому погодженню Наглядовою радою;  

49) подання на розгляд Загальним зборам Банку правочинів, якщо ринкова 
вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків 
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;  
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50) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє схвалення 
значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх 
предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої 
річної фінансової звітності Банку, і які можуть вчинятись Банком протягом не 
більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної 
вартості; 

51) прийняття  рішення про вчинення правочину, щодо якого є 
заінтересованість, у випадках встановлених законом. 

При цьому, якщо заінтересована особа є членом Наглядової ради, то вона не 

бере участі у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість 

членів Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого 

правочину, то Наглядова рада зобов’язана винести дане питання на розгляд 

Загальними зборами; 

52) забезпечення захисту прав акціонерів Банку; 
53) затвердження порядку здійснення операцій із пов’язаними з Банком 

особами; 
54) прийняття рішення щодо визнання безнадійної заборгованості за активними 

операціями Банку та списання їх за рахунок раніше сформованих резервів; 
55) ініціювання проведення Ревізійною комісією позапланової перевірки 

фінансово-господарської діяльності Банку; 
56) здійснення інших повноважень, делегованих Загальними зборами, а також 

повноважень, які законодавством України та Положенням про Наглядову 
раду віднесені до її компетенції. 

 
Голова Наглядової ради має спеціальну професійну підготовку за програмою 
«Корпоративний директор», що була запроваджена ПАКУ, CIPE та Посольством Великої 
Британії, а один з незалежних членів Наглядової ради має достатній багаторічний досвід 
та відповідну професійну підготовку з питань корпоративного управління, а також досвід 
роботи в банківській сфері понад двадцять років. 
Керівник підрозділу по роботі з акціонерним капіталом має досвід в сфері корпоративного 
управління понад п’ятнадцять років та спеціальну професійну підготовку за програмою 
«Корпоративний секретар», що була запроваджена спільно ПАКУ та ФДМУ, про що є дані 
в спеціальному державному реєстрі. 

 
Ефективність роботи Наглядової ради досягається за рахунок збалансованого складу та її 
скоординованої роботи.  
До складу Наглядової ради входять особи різного віку, гендерної приналежності, що 
мають бездоганну ділову репутацію та відповідні знання та компетенції, поняття 
специфіки банківського сектору України, культури ведення бізнесу, що є необхідними для 
ефективного виконання задач і функцій Наглядової ради та вирішення довгострокових 
задач розвитку Банку. Всі члени Наглядової ради Банку мають вищу освіту. Четверо з 
п’яти членів ради Банку мають багаторічний банківський стаж, в тому числі на керівних 
посадах.  
Один з членів Наглядової ради є керівником Адвокатського об’єднання та Керуючим 
адвокатського бюро. Всі інші члени Наглядової ради не здійснюють будь-якої іншої 
оплачуваної або безоплатної діяльності. 
У членів Наглядової ради достатньо колективних (спільних) знань, навичок, професійного 
та управлінського досвіду для розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки 
ризиків, на які Банк може наражатися, прийняття рішень, а також забезпечення 
ефективного управління та контролю за діяльністю Банку в цілому з урахуванням розміру 
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Банку, його бізнес-моделі, складності його структури та здійснюваних ним операцій, а 
також профілю ризику Банку. 

 
Протягом строку перебування на посадах керівників, Банк контролює дотримання вимог 
щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності, а для незалежних членів 
Наглядової ради, також вимогам щодо незалежності, шляхом щорічного анкетування та 
перевірки даних відповідними службами Банку. 

 
Протягом 2018 року відбулось 40 засідань Наглядової ради під час яких, в межах своєї 
компетенції, Наглядова рада приймала рішення: 

 щодо організації проведення Загальних зборів акціонерів; 
 щодо контролю за діяльністю Правління (затвердження лімітів, погодження 

повноважень Правління, затвердження бюджету та факту його виконання, 
погодження продажу активів Банку, затвердження Стратегії діяльності Банку, 
затвердження Планів заходів щодо приведення діяльності Банку до вимог 
нормативних документів НБУ); 

 щодо організаційної структури Банку (затвердження організаційної структури та 
кількості штатних одиниць, затвердження положень про структурні підрозділи, 
розгляд показників ефективності діяльності окремих підрозділів); 

 щодо управління ризиками (розгляд Звітів про ризики, що притаманні діяльності 
Банку, затвердження рівня толерантності до ризиків, розгляд впливу результатів 
стрес-тестування ризиків на капітал Банку, затвердження внутрішніх нормативних 
документів щодо управління ризиками); 

 щодо покращення якості активів Банку (обрання оцінювача майна Банку, прийняття 
рішень щодо купівлі-продажу нерухомості, визнання заборгованості безнадійною та 
списання її за рахунок резервів, затвердження заходів по виправленню недоліків в 
діяльності Банку та контроль за їх виконанням); 

 щодо внутрішнього контролю  (затвердження політик та внутрішніх положень 
Банку, зокрема, про Службу комплаєнсу та підрозділ ризиків, розгляд аудиторських 
звітів, звітів про роботу  СВА, розгляд виконання річного Плану СВА та 
затвердження такого Плану); 

 щодо обрання зовнішнього аудитора, затвердження умов договору з ним, розгляду 
аудиторського звіту. 

 
Відповідно до Положення про оцінку діяльності Наглядової ради, Голови та членів 
Наглядової ради, Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та рішень Наглядової 
ради станом на 01.01.2019р. було здійснено самооцінку діяльності Наглядової ради, оцінку 
Голови та членів Ради. За результатами самооцінки діяльність Наглядової ради визнано 
ефективною. 

 

4.6.  Правління 

Члени Правління призначаються та звільняються зі своїх посад рішенням Наглядової ради 
Банку.  
Перед призначенням на посаду Голови та членів Правління Банку вивчаються їх анкетні 
дані та трудовий шлях на предмет відповідності критеріям професійної належності та 
відповідності власним посадам, а саме: відсутність судимостей за будь-який кримінальний 
злочин; відсутність порушень вимог Національного банку України, Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку тощо; відсутність історії перебування на посаді члена 
правління або ради підприємства, установи, організації, яка перебувала в стадії 
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банкрутства, ліквідації або тимчасової адміністрації; наявність адекватної компетентності 
та здібностей (наявність вищої освіти; наявність належного професійного досвід). 

 
Будь-який з членів Правління може бути достроково звільнений за рішенням Наглядової 
ради.  
Якщо кількість членів Правління становить менше половини його кількісного складу, 
Наглядова рада призначає нового члена(ів) Правління. 
Повноваження Голови та членів Правління можуть припинитися достроково: 

− в разі смерті, визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною, безвісно 
відсутньою, померлою;  

− в разі неможливості виконання обов’язків Голови Правління за станом здоров’я; 
− у випадку припинення трудових відносин з Банком незалежно від причин такого 

припинення; 
− за рішенням Наглядової ради; 
− в інших випадках, передбачених законодавством України. 

Підстави припинення повноважень Голови та членів Правління встановлюються 
законодавством, Статутом Банку та договором (контрактом). 

 
Правління Банку здійснює поточне управління Банком. 
До компетенції Правління відносяться: 

1) забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою Банку 
проектів бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку; 

2) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку; 
3) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку; 
4) реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої 

Наглядовою радою Банку, забезпечення впровадження процедур виявлення, 
оцінки, контролю та моніторингу ризиків; 

5) формування визначеної Наглядовою радою Банку організаційної структури 
банку; 

6) створення тимчасових або постійно діючих комісій та комітетів з числа 
найбільш компетентних працівників Банку, визначення їх персонального 
складу та призначення їх керівника; 

7) розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і 
відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку; 

8) забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що 
застосовуються для зберігання активів клієнтів; 

9) інформування Наглядової ради Банку про показники діяльності Банку, 
виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень Банку та про будь-
яке погіршення фінансового стану Банку або про загрозу такого погіршення, 
про рівень ризиків, що виникають у ході діяльності Банку; 

10) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради 
Банку;  

11) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та 
балансу Банку; 

12) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Банку; 
13) вирішення питання поточного керівництва роботою Банку, його  

відокремлених підрозділів, забезпечення виконання покладених на них 
завдань, а також прийняття рішення про призупинення та поновлення 
роботи відокремлених підрозділів; 

14) вирішення загальних питань підбору, підготовки та підвищення кваліфікації 
персоналу Банку; 

15) затвердження форми і системи оплати праці та матеріального заохочення 
працівників Банку, за виключенням членів Правління,членів Наглядової ради 
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та Ревізійної комісії; 
16) розгляд питань організації кредитування, депозитних, лізингових, 

розрахункових та інших банківських операцій, з визначенням розміру плати 
за надання банківських послуг та відсоткових ставок за активними та 
пасивними операціями Банку; 

17) встановлення основних планових показників діяльності Банку; 
18) забезпечення організації обліку випуску цінних паперів відповідно до 

порядку, затвердженому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку;  

19) визначення порядку організації діловодства в Банку; 
20) затвердження штатного розпису Банку; 
21) затвердження торгової марки, символіки (бренду) Банку; 
22) ініціювання проведення Ревізійною комісією позапланової (спеціальної) 

перевірки фінансово-господарської діяльності Банку; 
23) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю 

Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів 
учасників Банку та Наглядової ради Банку. 

 
Склад Правління Банку: 

 Колесник Ірина Вікторівна – Голова Правління; 
 Москаленко Ірина Василівна – перший заступник Голови Правління; 
 Оначенко Сергій Володимирович – заступник Голови Правління; 
 Гадомська Тетяна Іванівна – член Правління, головний бухгалтер. 
 

В зв’язку з приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства системи 
управління ризиками в Банку, в грудні 2018 року було припинено повноваження члена 
Правління, директора департаменту з управління ризиками Дорош Світлани Пантеліївни та 
підпорядковано новостворений департамент ризиків безпосередньо Наглядовій раді. 

 
Протягом строку перебування на посадах членів Правління, Банк контролює дотримання 
вимог щодо бездоганної ділової репутації та професійної придатності, шляхом щорічного 
анкетування та перевірки даних відповідними службами Банку. 

 
Протягом 2018 року було проведено 58 засідань Правління, на яких, в межах своєї 
компетенції, Правління приймало рішення: 

 щодо затвердження штатного розпису (щомісячно); 
 щодо затвердження переліку пов'язаних із Банком осіб (щомісячно); 
 щодо стану заповнення книг скарг та пропозицій у відділеннях Банку 

(щоквартально); 

 щодо виплати мотивації працівникам структурних підрозділів та працівникам 
підрозділів регіональної мережі Банку (щомісячно); 

 щодо погодження та затвердження внутрішніх документів Банку (положень, 
політик, методик, регламентів, інструкцій, типових форм договорів та ін.); 

 щодо погодження рішень Кредитного комітету, які підлягають обов’язковому 
попередньому погодженню; 

 стосовно питань фінансового моніторингу щодо зменшення ризиків легалізації 
кримінальних доходів /фінансування тероризму у Банку (щомісячно); 

 щодо результатів моніторингу ефективності функціонування системи внутрішнього 
контролю в Банку (щоквартально); 

 щодо дотримання працівниками Банку Кодексу корпоративної етики 
(щоквартально); 

 щодо розкриття наявного або потенційно можливого конфлікту інтересів 
працівників Банку; 
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 щодо фактичного виконання бюджету Банку та внесення змін до нього; 

 стосовно погодження результатів стрес-тестування ризиків (щоквартально); 
 щодо встановлення рівня толерантності до ризиків, а також, щодо результатів 

моніторингу рівня толерантності до ризиків; 
 стосовно 3вітів Правління АТ «ПЕРШИЙ ІНBЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» щодо наявних та 

потенційних ризиків, що притаманні діяльності Банку (щоквартально); 
 щодо стану виконання Плану заходів щодо приведення діяльності у відповідність до 

вимог законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України 
щодо операцій з пов’язаними з ПАТ «ПЕРШИЙ ІНBЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» особами; 

 щодо затвердження змін до Плану заходів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 
щодо приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства та нормативно-
правових актів Національного банку України щодо операцій з пов’язаними з ПАТ 
«ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» особами; 

 щодо погодження нової організаційної структури Банку, зміни розміру фонду 
оплати праці Банку та кількості штатних одиниць; 

 щодо виконання заходів по Угоді N147 щодо приведення значення нормативу 
максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) до 
запланованого розміру; 

 щодо погодження Стратегії Банку на 2017-2020 роки; 
 стосовно результатів аудиторських перевірок, що здійснювалися службою 

внутрішнього аудиту; 

 щодо затвердження Програми капіталізації АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 
на 2018-2024 роки; 

 затвердження складу комітетів Банку. 
 
Правлінням Банку створені та функціонують наступні комітети:  

− кредитний комітет; 
− комітет з управління активами та пасивами; 
− тарифний комітет; 
− комітет з управління інформаційною безпекою; 
− бюджетний комітет; 
− тендерний комітет.  

 
Кредитний комітет 
Основні функції: 
− розгляд питань щодо можливості проведення Банком відповідних кредитних 

операцій та визначення їх параметрів та умов, з врахуванням ризиків, зміна умов 
проведення кредитних операцій; 

− щомісячне затвердження розміру кредитного ризику за активними банківськими 
операціями та розміру резервів під очікуванні кредитні збитки за активними 
операціями, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності; 

− затвердження умов проведення кредитних операцій в розрізі відповідних банківських 
продуктів; 

− розгляд питань щодо можливості надання кредитів пов’язаним особам з Банком; 
− розгляд питань щодо доцільності проведення реструктуризації заборгованості 

боржників; 
− розгляд питань щодо акредитації страхових та оціночних компаній та встановлення 

лімітів; 
− перегляд кредитів (credit review) та розроблення заходів щодо сприяння підвищенню 

або запобігання зниженню кредитної якості боржника; 
− здійснення  контролю за роботою з заставленим майном; 
− прийняття рішення про визнання заборгованості за кредитом непрацюючою та 

початок дій з примусового стягнення боргу з позичальника або поручителя; 
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− затвердження результатів SPPI-тестів;  
– підготовка пропозиції та передавання їх на затвердження Правлінню Банку щодо: 

 впровадження нових видів і форм проведення кредитних операцій; 
 реалізації заставленого майна за всіма кредитними операціями Банку; 
 прийняття заставленого майна на баланс Банку (у власність Банку) за всіма 

кредитними операціями; 

 списання на збитки безнадійних заборгованостей за кредитними операціями. 
Кредитним комітетом протягом 2018 року в основному розглядалися питання щодо: 
− зміни умов проведення кредитних операцій, зокрема, продовження строку повернення 

кредиту, зміна процентної ставки, графіку повернення кредиту, об’єкту забезпечення, 
розміру заставної вартості, тощо; 

− можливості встановлення ліміту овердрафту в рамках банківського карткового 
продукту «Платіжна картка для фізичних осіб з можливістю встановлення ліміту 
овердрафту (в рамках зарплатних проектів)»; 

− надання Банком тендерних гарантій; 
− відкриття відновлювальних кредитних ліній суб’єктам господарювання; 
− затвердження розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, та 

розрахунок резервів згідно МСФЗ за активними банківськими операціями; 
− заміни в т.ч. часткової зміни предмета забезпечення, що надане в якості виконання 

кредитних зобов'язань; 
− тощо. 

 
Комітет з управління активами та пасивами 
Основні функції: 
− з питань політики управління ризиками: 

 мінімізація впливу банківських ризиків, притаманних Банку та банківській системі 
України в цілому, на надходження і капітал; 

 оцінка результатів стрес-тестування та впливу ризиків на надходження і капітал 
Банку та  спроможність капіталу Банку покривати можливі збитки. 

− частині управління ризиком ліквідності: 

 аналіз дотримання нормативів ліквідності та норм обов'язкового резервування, 
GAP-аналіз; 

 аналіз концентрації зобов'язань Банку за значимими групами контрагентів, 
інструментами/продуктами; 

 співставлення обсягів активів та зобов'язань у кожній значимій валюті, уключаючи 
співставлення в розрізі часових інтервалів; 

 підтримка ліквідної структури балансу, яка враховує наявність достатнього обсягу 
необтяжених високоякісних ліквідних активів, диверсифікованих джерел залучених 
коштів;  

 розгляд на регулярній основі звітності щодо ризику ліквідності, в т.ч. стрес-
тестування ризику ліквідності. 

 розробка програми фінансування та її перегляд; 
 розробка, розгляд, тестування та підтримання в актуальному стані плану 

фінансування в кризових ситуаціях. 
− в частині управління процентним ризиком: 

 здійснення аналізу ризику розривів, який виникає через різницю в строках 
погашення; 

 встановлення лімітів згідно з визначеним Наглядовою радою Банку переліком 
лімітів (обмежень) для контролю процентного ризику та винесення їх на 
затвердження Правління; 

 розгляд на регулярній основі звітності щодо процентного ризику, стрес-тестування 
процентного ризику; 
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 визначення базових процентних ставок, що використовуються Банком при 
встановленні цін на продукти: ставок залучення коштів, розміщення активів, 
мінімальну маржу за операціями з кредитування під заставу майнових прав на 
депозитні кошти, в тому числі в іноземній валюті. 

− в частині управління ринковим ризиком: 
 управління валютним ризиком та товарним ризиком зміни вартості дорогоцінних 

металів; 

 розгляд на регулярній основі звітності щодо ринкового ризику, стрес – тестування  
ринкового ризику; 

 управління ринковим ризиком за інструментами, що містяться в торговій книзі 
Банку; 

− з питань кредитної, ресурсної, інвестиційної політик: 

 здійснення аналізу нових продуктів Банку (щодо процентного, валютного, ризику 
ліквідності, дотримання необхідного рівня доходності), прийняття рішень щодо 
доцільності їх впровадження; 

 здійснення аналізу структури та доходності інвестиційного портфелю; 
 здійснення аналізу структури та динаміки балансу Банку, звіту про прибутки та 

збитки Банку, показників прибутковості; 
 розгляд на регулярній основі звітності щодо кредитного ризику, стрес-тестування 

кредитного ризику; 

 проведення оцінки достатності капіталу за результатами стрес-тестування та 
надання відповідних  пропозицій Правлінню Банку щодо потрібних вимог до 
капіталу з метою покриття неочікуваних збитків і збитків, пов'язаних з ризиками, 
виявленими (ідентифікованими) і виміряними кількісно із врахуванням найгіршого 
сценарію. 

Комітетом з управління активами та пасивами протягом 2018 року в основному 
розглядалися питання щодо: 
− результатів стрес-тестування ризиків; 
− дисбалансу чутливих до зміни процентних ставок активів та пасивів та показників  

дюрації; 
− порівняльного аналізу показників діяльності Банку та його ринкової позиції; 
− аналізу галузевої структури Кредитного портфелю Банку; 
− структури та динаміки балансу Банку, звіту про прибутки та збитки, показників 

прибутковості; 
− складу депозитного портфелю юридичних та фізичних осіб та результатів аналізу 

концентрації ресурсної бази; 
− дотримання нормативів ліквідності, встановлених НБУ, внутрішніх лімітів розриву 

ліквідності в розрізі строків; 
− собівартості пасивів, доходності активів, розміру та динаміки процентної маржі; 
− встановлення рівня толерантності до ризиків; 
− перегляду лімітів залишку готівки в відокремлених структурних підрозділах Банку та 

дотримання встановлених лімітів; 
− затвердження процентних ставок за депозитними вкладами; 
− тощо. 
 
Тарифний комітет 
Комітет Банку відповідає за дотримання Тарифної політики Банку. 
Основним завданням діяльності Комітету є: 
− оперативне регулювання Тарифної політики Банку; 
− оптимізація діючих тарифів на банківські послуги з врахуванням необхідності 

досягнення визначеної бюджетом прибутковості Банку та з врахуванням конкуренції; 
− аналіз діючих тарифів та їх ринкової конкурентоспроможності; 
− встановлення типових та індивідуальних тарифів, встановлення акційних тарифів; 
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− підтримка необхідного рівня доходності Банку. 
Тарифним комітетом протягом 2018 року в розглядалися питання щодо: 
− встановлення тарифів та внесення змін до тарифів на банківські послуги; 
− затвердження переліку Постачальників послуг та встановлення внутрішніх та 

зовнішніх комісій за платіжні операції на їх користь, які здійснюються через інтернет-
платформу миттєвих платежів; 

− затвердження цін на золоті монети України та спрощення механізму затвердження цін 
на монети; 

− тощо. 
 
Комітет з управління інформаційною безпекою 
Основні функції: 
− керування ризиками ІБ; 
− прийняття рішень щодо необхідності розробки нормативних документів СУІБ та їх 

актуалізації; 
− розробка спільних дій керівників Банку, працівників підрозділів інформаційної безпеки 

та/або інших уповноважених працівників для забезпечення вимог інформаційної 
безпеки; 

− організація перевірок стану інформаційної безпеки на робочих місцях, підготовка 
відповідних пропозицій Правлінню Банку щодо вирішення проблем інформаційної 
безпеки на основі аналізу поточного стану. 

− інформування працівників про порядок безпечної роботи в інформаційній банківській 
системі на робочих місцях та засобах забезпечення інформаційної безпеки. 

− погодження проектів внутрішніх нормативних документів Банку з питань 
інформаційної безпеки, які потім передаються на затвердження / погодження 
Правлінням Банку або затвердження Наглядовою радою.  

Комітетом з управління інформаційною безпекою протягом 2018 року розглядалися 
питання щодо: 
− погодження внутрішніх документів Банку з питань інформаційної безпеки; 
− розгляду та затвердження звітів про проведення моніторингу функціонування СУІБ та 

про результати оцінки ефективності функціонування СУІБ; 
− виконання Плану оброблення ризиків інформаційної безпеки та виконання Плану 

роботи КУІБ щодо впровадження системи управління інформаційною безпекою; 
− погодження Рішення щодо зниження, уникнення, перенесення або прийняття ризику 

інформаційної безпеки 
− погодження Плану роботи КУІБ щодо впровадження системи управління 

інформаційною безпекою. 
 
Бюджетний комітет 
Основні функції: 
– погодження положень та процедур з напрямку методологічної підтримки 

планування, бюджетування та контролю їх  дотримання; 
– розгляд та ухвалення планів і бюджетів перед їх поданням на Правління та Наглядову 

раду  для їх остаточного погодження;   
– розгляд та погодження розрахунків економічної доцільності відкриття нових 

структурних підрозділів Банку; 
– розгляд та погодження кошторисів адміністративно-господарських витрат та витрат на 

придбання основних засобів та їх подання на розгляд Правління та Наглядової Ради; 
– розгляд фактичного виконання та аналізу показників плану, кошторисів 

адміністративно-господарських витрат та витрат на придбання основних засобів;  
– розгляд іншої управлінської звітності та оперативних розрахунків з питань планування 

та бюджетування (прогноз за різними сценаріями, припущення та моделювання 
тощо). 
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Бюджетним комітетом протягом 2018 року розглядалися питання щодо: 
− погодження бюджету, в т.ч. кошторису адміністративно-господарських витрат та 

фінансового плану Банку; 
− виконання бюджету, в т.ч. кошторису адміністративно-господарських витрат та 

фінансового плану Банку. 
 

Тендерний комітет 
Основною функцією є організація процедур закупівель на всіх етапах їх проведення. 
Тендерним комітетом протягом 2018 року в основному розглядалися питання щодо: 
− визначення постачальника програмного забезпечення та програмно-технічного 

комплексу, придбання програмного забезпечення; 
− придбання бланків платіжних карток МПС Visa International з підтримкою 

безконтактної технології зчитування інформації; 
− визначення постачальника аудиторських послуг; 
− тощо. 
 
Протягом року, відповідно до Положення про оцінку діяльності Наглядової ради, Голови та 
членів Наглядової ради, Правління ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» та рішень 
Наглядової ради було проведено оцінку діяльності Правління АТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» членами Наглядової ради та самооцінку діяльності Правління. За 
результатами проведеного аналізу діяльність Правління визнана достатньо ефективною. 
У членів Правління достатньо  колективних (спільних) знань, навичок, професійного та 
управлінського досвіду для розуміння всіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки 
ризиків, на які Банк може наражатися, прийняття рішень, а також забезпечення 
ефективного управління та контролю за діяльністю Банку в цілому з урахуванням розміру 
Банку, його бізнес-моделі, складності його структури та здійснюваних ним операцій, а 
також профілю ризику Банку. 

 
 

4.7. Факти порушення посадовими особами внутрішніх правил та заходи впливу 

застосовані до посадових осіб 

Фактів порушення членами Наглядової ради  та Правління Банку внутрішніх правил, що 
призвело б до заподіяння шкоди Банку або споживачам фінансових послуг, не було. 
Протягом року не застосовувались заходи впливу органами державної влади до Банку, в 
тому числі до членів Наглядової ради та Правління Банку. 

 

4.8.  Розмір винагороди посадових осіб за рік 

Розмір винагороди членів Наглядової ради є фіксований. Розмір винагороди за 2018 рік 
членів Наглядової ради становив 990 тис. грн. Розмір винагороди за 2018 рік членів 
Правління становив 2 723 тис. грн. 

4.9. Функціонування системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 

Банк запровадив ефективну систему внутрішнього контролю з метою досягнення: 

− ефективності проведення операцій Банку, захисту від потенційних помилок, 
порушень, втрат, збитків у діяльності Банку; 

− ефективності управління ризиками в Банку; 
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− адекватності, усебічності, повноти, надійності, доступності, своєчасності подання 
інформації користувачам для прийняття відповідних рішень, у тому числі подання 
фінансової, статистичної, управлінської, податкової та іншої звітності; 

− повноти, своєчасності та достовірності відображення в бухгалтерському обліку 
операцій Банку; 

− забезпечення дотримання Банком вимог законодавчих актів, ринкових стандартів, а 
також стандартів, правил, процедур та інших внутрішніх документів Банку; 

− ефективності управління персоналом Банку; 
− недопущення використання послуг Банку в протиправних цілях, виявлення і 

запобігання проведенню фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму. 

 
Організація системи внутрішнього контролю в Банку відповідає таким 
принципам: 

− дієвість та ефективність – організація постійного процесу внутрішнього контролю, 
інтегрованого в поточну діяльність Банку та зрозумілого на всіх рівнях персоналу 
Банку; 

− розподіл обов’язків – забезпечення уникнення ситуації, за якої одна особа здійснює 
повний контроль над функцією чи видом діяльності Банку (відокремлення функції 
контролю від здійснення операцій Банку). Винятком може бути виконання операцій 
із встановленим механізмом контролю з використанням відповідного програмного 
забезпечення і за умови здійснення подальшого контролю за цими операціями; 

− усебічність – охоплення всіх видів діяльності Банку та всіх його підрозділів; 
− своєчасність – створення системи внутрішнього контролю, яка надає можливість 

отримати інформацію про загрозу виникнення втрат Банку раніше, ніж такі втрати 
будуть понесені; 

− незалежність – відокремлення функції оцінки ефективності системи внутрішнього 
контролю від функцій її організації і здійснення; 

− конфіденційність – недопущення розголошення інформації особам, у яких немає 
повноваження щодо її отримання. 

 
Банк забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю шляхом: 

− контролю керівництва Банку за дотриманням законодавства України та внутрішніх 
процедур Банку; 

− розподілу обов’язків під час здійснення діяльності Банку; 
− контролю за функціонуванням системи управління ризиками Банку; 
− контролю за інформаційною безпекою та обміном інформацією в Банку; 
− упровадження процедур внутрішнього контролю в Банку; 
− проведення моніторингу системи внутрішнього контролю Банку; 
− упровадження процедур внутрішнього аудиту. 
 

Суб´єктами внутрішнього контролю у Банку є Наглядова рада Банку, Правління Банку,  
служба внутрішнього аудиту; головний бухгалтер і його заступник, керівники 
відокремлених підрозділів, департамент ризиків, служба комплаєнсу;  колегіальні органи,  
керівники структурних підрозділів і працівники Банку, які здійснюють внутрішній контроль 
відповідно до повноважень, визначених Положенням про організацію системи 
внутрішнього контролю в Банку та іншими внутрішніми документами Банку. 
Наглядова рада Банку забезпечує функціонування системи внутрішнього контролю та 
здійснює контроль за її ефективністю в межах повноважень, наданих законодавством, 
Статутом та іншими внутрішніми документами Банку. 
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Правління Банку забезпечує організацію системи внутрішнього контролю в межах 
повноважень, наданих законодавством, Статутом та іншими внутрішніми документами 
Банку. 
Керівники Банку вживають заходів відповідно до законодавства для забезпечення 
контролю за виконанням функціональних обов’язків працівників Банку, підвищення 
ефективності їх виконання, у тому числі з урахуванням стратегії та бізнес-планів розвитку 
Банку. 

 

Служба внутрішнього аудиту – це самостійний, незалежний структурний підрозділ Банку, 
який створюється за рішенням Наглядової ради Банку, підпорядковується Наглядовій раді 
Банку, звітує перед нею та діє на підставі Положення, затвердженого Наглядовою радою 
Банку. Штат Служби складає 2 штатні одиниці.  

Службою внутрішнього аудиту Банку на 2018 рік було заплановано та фактично 
проведено 11 аудиторських перевірок (100% виконання Плану роботи СВА на 2018 рік) та 
3 позапланових перевірки, за результатами яких були складенні аудиторські звіти з 
наданими рекомендаціями. Наглядова рада Банку, Правління Банку, керівники 
структурних підрозділів (учасники процесів, які підлягали перевірці) забезпечують 
виконання належних коригувальних заходів по рекомендація (пропозиціям) наданими 
службою внутрішнього аудиту Банку.   

Протягом 2018 року не було фактів відчуження активів Банку в обсязі, що перевищує 
встановлений розмір у Статуті Банку. 

Реалізація активів, що мала місце протягом звітного року, відбувалась  відповідно до 
Статуту із дотриманням всіх вимог законодавства, а саме: Наглядовою радою приймалось 
рішення про обрання оцінювача майна та затвердження умов договору з ним, після чого 
на підставі проведеної оцінки Наглядова рада затверджувала ринкову вартість майна.  

 

4.10. Операції з пов’язаними особами 

Банк проводить операції з пов’язаними особами на ринкових умовах. 
 

Станом за 31.12.2018 рік загальна сума наданих пов’язаним особам кредитів становила 

508 789,8 тис. грн. За активними операціями з пов’язаними особами Банком порушено 

обмеження їх обсягу, встановлене Інструкцією про порядок регулювання діяльності банків 

в Україні, затвердженої Постановою НБУ №368 від 28.08.2001 (норматив Н9). Станом на 

31.12.2018 року норматив максимального розміру кредитного ризику за операціями з 

пов’язаними з Банком особами (Н9) мав значення 136,61% (відповідно до звітної форми 

611), з врахуванням коригуючих проводок – 138,5%, нормативне значення – не більше 

25%.  

Протягом 2018 року з пов'язаними особами здійснювалися операції з обслуговування 

кредитного портфеля,  операції щодо заміни боржників за зобов’язаннями, відповідно до 

погодженого Плану заходів з НБУ.  Протягом 2018 року Банк не надавав нових кредитів 

пов’язаним особам, лише проводив реструктуризацію заборгованості. 

Для приведення у відповідність до нормативних вимог, Банк зменшує обсяги активних 
операцій відповідно до Плану заходів щодо приведення діяльності у відповідність до вимог 
законодавства та нормативно-правових актів НБУ щодо операцій з пов’язаними особами. 
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План заходів щодо приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства 
погоджено з НБУ.  
Відповідно до цього Плану обсяг кредитів, що надані пов’язаним особам набуде 

нормативного значення на 01.10.2021 року. За 2019 рік відповідно Плану заходів Банк 

повинен привести значення нормативу Н9 до 95,89%. 

В 2018 році Банком дотримувався погоджений План заходів, відбулося погашення кредитів 

пов’язаних осіб на загальну суму 137,9 млн. грн.  

 

4.11. Інформація про зовнішнього аудитора 

За результатами проведеного тендеру було прийнято рішення обрати в якості зовнішнього 
аудитора Банку аудиторську компанію ТОВ «АФ «АКТИВ - АУДИТ» (Рішення Наглядової 
ради Банку, Протокол від 27.09.2018 №33). 

ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» зареєстровано в Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської 
діяльності, розділи «Суб’єкти аудиторської діяльності», «Суб’єкти аудиторської діяльності, 
які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності», «Суб’єкти 
аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової 
звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» за номером 2315. 

Діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності ТОВ «АФ «АКТИВ - АУДИТ» складає 19 
років;  

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги такій фінансовій установі: 
ТОВ «АФ «АКТИВ - АУДИТ» надає аудиторські послуги Банку третій рік поспіль – з 
2016 року; 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися такій фінансовій установі 
протягом року: 
протягом звітного року ТОВ «АФ «АКТИВ-АУДИТ» надавалися АТ «ПЕРШИЙ 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», крім послуг з аудиту річної фінансової звітності, послуги з 
проведення оцінки якості активів та прийнятності забезпечення за кредитними 
операціями Банку відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного 
банку України; 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 
внутрішнього аудитора: 
такі випадки відсутні; 

 ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п’яти років: 
2014 -2015 роки - аудиторська фірма ТОВ «БЕЙКЕР ТІЛЛІ УКРАЇНА»; 
2016 -2018 роки - аудиторська фірма ТОВ «АФ «АКТИВ - АУДИТ»;  

 стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України  протягом року, 
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена 
аудиторським висновком, виявленні органами, які здійснюють державне 
регулювання ринків фінансових послуг:  
такі факти Банку не відомі. 

 
У 2018 році органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, своїх 
рекомендацій щодо аудиторського висновку не надавали. 

 
 

http://www.apu.com.ua/perelik-af-yaki-vidpovidayut-kriteriyam-dlya-provedennya-obov-yazkovogo-auditu2/22-kiev/547-tov-bejker-tilli-ukrajina
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4.12. Захист прав споживачів 

Інформація щодо захисту Банком прав споживачів фінансових послуг: 
- наявність механізму розгляду скарг: на виконання наказу № 59/5-17-0 від 

30.03.2017 «Щодо введення книг скарг та пропозицій» управління регіональної 
мережі Банку щоквартально надає на розгляд Правління Банку консолідований звіт 
щодо заповнення книги скарг та пропозицій у відділеннях; 

- прізвище, ім'я та по батькові працівника Банку, уповноваженого розглядати скарги: 
Пильник Б.Є., начальник управління регіональної мережі; 

- стан розгляду Банком протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг: за 
2018 рік надійшла одна скарга щодо перевипуску БПК. Управлінням клієнтської 
політики встановлено зв'язок із клієнтом стосовно залишеної скарги. Клієнта 
вислухали, вибачились та подякували за співпрацю. Клієнт залишився 
задоволений; 

- наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг Банком та 
результати їх розгляду: станом на кінець 2018р. на розгляді в судах перебувають 
дві справи за позовами до АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», а саме: 
1) справа №758/4842/17 за позовом фізичної особи про стягнення процентів за 

користування банківськими вкладами 3% річних та інфляційних витрат у розмірі 
37,3 тис. грн., 12,6 тис. дол. США, 0,9 тис. ЄВРО; 

2) справа №523/10665/18 за позовом фізичної особи про захист прав споживача 
шляхом повернення безпідставно списаних коштів у розмірі 11,5 тис. грн. 

 

4.13. Інформація про управління конфліктом інтересів 

В Банку запроваджено механізм конфіденційного повідомлення про неприйнятну 
поведінку та механізм запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів.   

 Діяльність Банку з управління конфліктами інтересів побудована на наступних 
принципах: 
− пріоритетність прав та законних інтересів Банку перед особистими інтересами при 

виконанні працівниками своїх посадових обов’язків; 
− пріоритет попереджувальних дій; 
− обов'язковість розкриття відомостей про реальний або потенційний конфлікт 

інтересів; 
− індивідуальний розгляд і оцінка ризиків для Банку при виявленні кожного конфлікту 

інтересів та його врегулювання; 
− конфіденційність процесу розкриття відомостей про конфлікт інтересів і процесу 

його врегулювання перед третіми особами; 
− захист працівника від застосування негативних заходів Банку в зв'язку з 

повідомленням про конфлікт інтересів, який був своєчасно розкритий працівником і 
врегульований (вчинено запобіжні заходи) Банком; 

− поділ повноважень - принцип, який полягає в поділі функцій між самостійними 
структурними підрозділами Банку з метою виключення ситуацій, коли сфера 
відповідальності працівника допускає конфлікт інтересів. 
 

Керівники Банку зобов’язані: 
− уживати заходи щодо запобігання конфліктам інтересів у Банку, сприяти їх 

врегулюванню; 
− оперативно повідомляти про обставини, що можуть спричинити або вже 

спричинили конфлікт інтересів; 



Звіт керівництва (звіт про управління) АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 рік 

31 
 

− утримуватися від голосування з будь-якого питання, яке може спричинити конфлікт 
інтересів або зашкодити об'єктивному ставленню чи належному виконанню 
обов'язків перед Банком; 

− розкривати усі наявні та потенційні конфлікти інтересів щодо себе в порядку, 
визначеному внутрішніми документами Банку; 

− відмовитися від участі в прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги 
повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його вкладників та 
учасників; 

− відмовитися від вчинення дій або прийняття рішень на користь пов’язаних з ними 
осіб; 

− забезпечувати, щоб член колегіального органу Банку, який має конфлікт інтересів, 
був виключений із процесу погодження колегіальним органом Банку здійснення та 
управління операцією з пов'язаною з Банком особою. 

 
Кожен працівник Банку несе особисту відповідальність за те, аби уникати ситуацій, які 
можуть призвести до конфлікту інтересів або до імовірності його виникнення. При 
виникненні такої ситуації працівники повинні письмово повідомити про це 
безпосереднього керівника та службу комплаєнсу та утриматись від дій або бездіяльності, 
які б могли потенційно зашкодити Банку. 

 

4.14. Управління ризиками 

В Банку створена комплексна, адекватна та ефективна система управління ризиками, що 
базується на трьох лініях захисту.   

В системі управління ризиками Наглядова рада Банку визначена, як ключовий суб’єкт 
системи управління ризиками.  
Наглядова рада визначає та контролює дотримання працівниками Банку корпоративних 
цінностей Банку, які базуються на здійсненні бізнесу на законних та етичних принципах, 
та постійно підтримує високу культуру управління ризиками. 

 
Правління Банку забезпечує виконання завдань, рішень Наглядової ради Банку щодо 
впровадження системи управління ризиками, уключаючи стратегію та політику управління 
ризиками, культуру управління ризиками, процедури, методи та інші заходи ефективного 
управління ризиками. 

 
Працівники  Банку зобов’язані дотримуватися  вимог  впровадженої  системи  управління  
ризиками.   
Банк підтримує високий рівень обізнаності та забезпечує проведення навчання працівників 
Банку щодо дотримання норм законодавства, відповідних стандартів професійних 
об’єднань, дія яких поширюється на Банк, управління ризиками.  
Всі Працівники Банку проходять навчання з питань управління ризиками не рідше одного 
разу на рік для діючих працівників та під час прийняття на роботу нових працівників. 

 
Наглядова рада та Правління Банку з метою дотримання всіма працівниками Банку 
культури управління ризиками створюють необхідну атмосферу (tone at the top) шляхом: 

− визначення та дотримання корпоративних цінностей, а також здійснення нагляду 
за дотриманням таких цінностей; 

− забезпечення розуміння як керівниками Банку, так і іншими працівниками Банку їх 
ролі під час управління ризиками з метою досягнення цілей діяльності Банку, а 
також відповідальності за порушення встановленого рівня ризик-апетиту; 
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− просування обізнаності щодо ризиків шляхом забезпечення систематичного 
інформування всіх підрозділів Банку про стратегію, політику, процедури з 
управління ризиками та заохочення до вільного обміну інформацією і критичної 
оцінки прийняття ризиків Банком; 

− отримання підтверджень, що керівники та інші працівники Банку проінформовані 
про дисциплінарні санкції або інші дії, які застосовуватимуться до них у разі 
неприйнятної поведінки/порушення в діяльності Банку. 

 
До головних завдань системи управління ризиками в Банку належить: 
− визначення (ідентифікація) видів ризиків, які приймає на себе Банк під час 

функціонування як фінансово-кредитна організація; 
− складання карти ризиків; 
− впровадження методів моніторингу, аналізу та оцінки ризиків, що застосовуються в 

сучасній банківській практиці; 
− розробка та впровадження заходів запобігання або мінімізації впливу ризиків на 

діяльність Банку, шляхом виконання низки фінансових та нефінансових (операційних) 
процедур, заходів хеджування та диверсифікації, вдосконалення процедур прийняття 
рішень щодо доцільності прийняття або відмови від прийняття ризику; 

− забезпечення контролю за дотриманням встановлених, відносно ризику, обмежень та 
прийнятих стандартів;  

− аналіз ефективності  інструментів запобігання ризикам, їх вдосконалення відповідно 
до змін зовнішнього оточення та внутрішнього середовища.  

 
Процес управління ризиками включає такі етапи: 
− ідентифікація (виявлення) ризику; 
− кількісна та якісна оцінка (вимірювання) ризику; 
− контроль за ризиком; 
− моніторинг ризику. 
 
Банк визначає такі категорії ризиків відповідно до карти ризиків, які є найбільш 
впливовими на діяльність: 
Фінансові ризики: 
− кредитний ризик (імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходів унаслідок невиконання 
боржником/контрагентом узятих на себе зобов'язань відповідно до умов договору); 

− ризик ліквідності (імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 
недоотримання запланованих доходів унаслідок неспроможності Банку забезпечувати 
фінансування зростання активів та/або виконання своїх зобов'язань у належні 
строки); 

− ризик зміни процентної ставки (наявний або потенційний ризик для надходжень і 
капіталу Банку, який виникає внаслідок несприятливих змін процентних ставок на 
ринку. Цей ризик впливає як на прибутковість Банку, так і на економічну вартість його 
активів, зобов’язань та позабалансових інструментів) 

− ринковий ризик (наявний або потенційний ризик для надходжень та капіталу, який 
виникає через несприятливі коливання вартості цінних паперів та товарів і курсів 
іноземних валют за тими інструментами, які є в  торговельному портфелі Банку)  

− валютний ризик (наявний або потенційний ризик для надходжень і капіталу, який 
виникає через несприятливі коливання курсів іноземних валют та цін на банківські 
метали); 

Нефінансові ризики: 
− операційний ризик (імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 

недоотримання запланованих доходів унаслідок недоліків або помилок в організації 
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внутрішніх процесів, навмисних або ненавмисних дій працівників банку або інших осіб, 
збоїв у роботі інформаційних систем банку або внаслідок впливу зовнішніх факторів); 

− ризик репутації (імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 
недоотримання запланованих доходів унаслідок несприятливого сприйняття іміджу 
банку клієнтами, контрагентами, акціонерами, наглядовими та контролюючими 
органами); 

− юридичний ризик (імовірність виникнення збитків або додаткових втрат, або 
недоотримання запланованих доходів унаслідок невиконання сторонами умов 
договорів у зв'язку з їх невідповідністю вимогам законодавства); 

− стратегічний ризик (імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або 
недоотримання запланованих доходів унаслідок неправильних управлінських рішень 
та неадекватного реагування на зміни в бізнес-середовищі). 

 
Комплекс дій з ризик-менеджменту має на меті забезпечити досягнення таких цілей:  
− ризики мають бути зрозумілими та усвідомлюватися співробітниками Банку та його 

керівництвом;  
− ризики мають бути в межах рівнів толерантності, установлених Наглядовою радою;  
− рішення з прийняття ризику мають відповідати стратегічним завданням діяльності 

Банку;  
− рішення з прийняття ризику мають бути конкретними і чіткими;  
− очікувана дохідність має компенсувати прийнятий ризик;  
− розподіл капіталу має відповідати розмірам ризиків, на які наражається Банк; 
− стимули для досягнення високих результатів діяльності мають узгоджуватися з рівнем 

толерантності до ризику. 
 

Загальною метою системи управління ризиками є забезпечення достатнього рівня капіталу 
та ліквідності з врахуванням встановленого апетиту до ризику.  
Банк щоквартально оцінює достатність власних коштів щоб забезпечити належне покриття 
відповідних ризиків, які загрожують або можуть загрожувати Банку за стресових умов. 
Банк має обсяг капіталу, який відповідає нормативному значенню відповідно до чинного 
законодавства та нормативно-правових вимог НБУ та який здатен забезпечити діяльність 
з відповідним рівнем ризиків. 
 
Структура балансу Банку свідчить про достатній рівень високоліквідних активів (готівкові 
кошти, кошти на кореспондентських рахунках в НБУ та інших банках, необтяжені 
депозитні сертифікати НБУ), для забезпечення коротко- та середньострокового ризиків 
ліквідності та збереження достатнього буферу ліквідності, як за звичайних, так і за 
стресових умов. 
 
Банк дотримується показників економічних нормативів щодо капіталу та ліквідності 
відповідно до Постанови НБУ №368. 
Так станом на 01.01.2019 значення нормативів становили: 

нормативів капіталу: 
- достатності (адекватності) регулятивного капіталу Н2 – 43,62% (при нормативному 

значенні – не менше 10%), 
- достатності основного капіталу Н3 – 29,72% (при нормативному значенні – не 

менше 7%). 
нормативів ліквідності: 

- миттєвої ліквідності Н4 – 93,57% (при нормативному значенні – не менше 20%), 
- поточної ліквідності Н5 – 80,93% (при нормативному значенні – не менше 40%), 
- короткострокової ліквідності Н6 – 94,76% (при нормативному значенні – не менше 

60%), 
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- коефіцієнт покриття ліквідністю LCR (всі валюти) – 209,94% (при нормативному 
значенні – не менше 80%), LCR (іноземні валюти) – 718,74% (при нормативному 
значенні – не менше 50%). 

5. ОСНОВНІ ПОДІЇ В БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ 

Показник  Коментар  

Реструкту-
ризація 
ринку  

Станом на 01.01.2019р. в Україні кількість діючих банків склала 77 банки. 
Станом на 01.01.2018р. кількість діючих банків складала 84 банків.  

Капітал  

Балансовий капітал українських банків в 2018 році зменшився на 5,5млрд. 
грн. до 155,7 млрд. грн. 
Регулятивний капітал збільшився на  10,3 млрд. грн. та склав 126,1 млрд. 
грн.  
Частка капіталу в пасивах - 12% (в 2017 – 12%), а норматив достатності 
регулятивного капіталу (Н2) – 16,18%, в 2017 році – 16,10% (нормативне 
значення - не менше 10 %). 

Ресурсна 
база  

Зобов’язання банків збільшилися на 32,4 млрд. грн. і склали 1 205,1 млрд. 
грн. 
Кошти суб’єктів господарювання за 2018 рік збільшились на 2,2 млрд. грн. 
(0,55%) до 406,2 млрд. грн., у т.ч. обсяг строкових коштів збільшився на 
2,15 млрд. грн. (1,98%) до 110,4 млрд. грн., обсяг коштів на вимогу 
збільшився на 0,1 млрд. грн. (0,04%) до 295,8 млрд. грн.  
Кошти фізичних осіб за 2018 рік збільшились на 30,77 млрд. грн. (6,5%) 
до 508,87 млрд. грн., у тому числі обсяг строкових коштів збільшився 
на 2,2 млрд. грн. (0,68%) до 327,6 млрд. грн., обсяг коштів на вимогу 
збільшився на 28 млрд. грн. (18,3%) до 181 млрд. грн. 

Активи  

Активи банківської системи за рік зросли на 27 млрд. грн. з 1 334 млрд. 
грн. до 1 360 млрд. грн.  
Кредитний портфель банків України за рік збільшився на 81,9 млрд. грн. і 
склав 1 118,7 млрд. грн.  
Кредити юридичним особам збільшились на 55 млрд. грн. до 919 млрд. 
грн., кредити фізичним особам збільшилися на 25,86 млрд. грн. до 197 
млрд. грн. Збільшення обсягу кредитного портфелю пов’язано із 
пожвавленням на ринку кредитування. 
Розмір вкладень в цінні папери збільшився на 54,8 млрд. грн. до 480,6 
млрд. грн. (в т.ч. за рахунок ОВДП на 58 млрд. грн.).   
Сума сформованих резервів в 2018 році збільшилась на 44,8 млрд. грн. та 
склала 556 млрд. грн.  

Висновки  

Особливості роботи банківської системи України в 2018 році: 
 Протягом 2018 року 1 банк був оголошено 

неплатоспроможними, та було прийнято рішення про 
ліквідацію;  

 Почалось відновлення банківського кредитування; 
 Фінансовий результат банківської системи:в 2018 році прибуток 

склав 21,7млрд.грн., в 2017році збиток склав 24,36 млрд. грн. 
 Курс національної валюти на 01.01.19 склав 

27,68823грн./дол.(на 01.01.18 – 28,0672). 
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Основним фактором ризику, що впливав на діяльність Банку, була макроекономічна 
нестабільність в країні. 

Банківський сектор працював у 2018 році без суттєвих внутрішніх чи зовнішніх шоків, чому 
сприяла низька інфляція та стабільність національної валюти.  

Банки активно залучали фондування та продовжували кредитувати. Основою фондування 
для банків залишаються внутрішні ресурси, з яких кошти клієнтів перевищують 80% 
загальних зобов’язань банків, що створює певні ризики ліквідності у разі наявності 
стресових ситуацій. 

За інформацією НБУ, протягом понад року в банківському секторі не відбулося жодного 
банкрутства. Проте, наприкінці листопада 2018р., НБУ був змушений визнати 
неплатоспроможним ВТБ Банк: через відсутність підтримки материнської структури він не 
зміг вчасно проводити платежі. НБУ очікує, що банки з державним російським капіталом і 
надалі продовжуватимуть згортання бізнесу в Україні, повністю виконуючи зобов’язання 
перед вкладниками. 

Якщо конфлікт із Росією не загостриться, у 2019 році не очікується погіршення 
макроекономічних умов роботи банків, незважаючи на те, що зростання економіки, 
імовірно, уповільниться, а країна ввійде у виборчий цикл.  

У 2019 році основним викликом для України залишатимуться суттєві виплати за 
державним та гарантованим державою боргом в іноземній валюті. Водночас виконання 
нової програми співпраці з МВФ суттєво знизить ризики, пов’язані з рефінансуванням 
зовнішніх боргів. Графік виплат є досить напруженим, але керованим, за умови 
продовження співпраці з МВФ. Передбачається запуск нової програми Stand-By, 
розрахованої на 14 місяців із запланованим обсягом 3.9 млрд дол., розділеним на три 
транші.  

Якщо Україна виконуватиме програму, то ризик нестачі фінансування суттєво знизиться. 
Домовленість про нову програму співпраці з МВФ усунула значні системні ризики для 
економіки та фінансового сектору. Послідовне дотримання програми гарантуватиме 
Україні достатній обсяг фінансових ресурсів для виконання своїх зовнішніх зобов’язань та 
відновлення довіри іноземних інвесторів. У такому разі валютний ринок буде стабільним, а 
інфляція надалі вповільнюватиметься. 

Тож загалом НБУ очікує, що макроекономічна динаміка не створюватиме відчутних 
проблем для банківської системи та реального сектору. 

У 2018 році НБУ було здійснено розгляд бізнес-моделей банків з метою оцінки 
спроможності банків генерувати прийнятні доходи. 

НБУ було підтверджено Бізнес модель Банку, що має середній рівень ризиків та не 
потребує капіталізації. 
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6. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 

6.1.  Загальна характеристика діяльності Банку 

Показники  01.01.2019  01.01.2018  

Позиція в рейтингу НБУ за розміром власного капіталу  49 59 

Балансовий капітал Банку, тис. грн. 294 202 234 431 

Регулятивний капітал, тис. грн. 325 767 273 020 

Норматив достатності капіталу, % 42,82% 28,02% 

Прибуток / Збиток (“-”), тис. грн. 59 795 1 132 

Кількість співробітників, чол. 211 218 

ROA, %   4,64% 0,09% 

ROE, %  17,89% 0,47% 

Доходність активів, % 12,65% 14,01% 

Вартість пасивів, % 5,44% 8,16% 

Чиста процентна маржа, % 7,37% 7,29% 

Спред, % 7,21% 5,85% 

 

6.2.  Основні показники діяльності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 

кінець року на основі фінансової звітності АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

БАНК» станом на 31.12.2018 року 

 
 

Показники 

2018 2017 зміни 

тис. грн % 

Балансові показники    

Активи, в т.ч. 1 346 194 1 556 281 -13,5% 

Грошові кошти та їх еквіваленти 186 807 630 833 -70,4% 

Кредити клієнтам 627 186 639 155 -1,9% 

Інвестиції в цінні папери 450 661 210 285 114,3% 

Зобов’язання, в т.ч. 1 051 992 1 321 850 -20,4% 

Кошти клієнтів 971 480 1 252 429 -22,4% 

Власний капітал  294 202 234 431 25,5% 

Звіт про прибутки та збитки та 
інший сукупний дохід 

   

Чисті процентні доходи 95 042 82 619 15% 

Чисті комісійні доходи 49 874 37 532 32,9% 

Інші доходи 15 297 2 988 411,9% 

Чистий прибуток/збиток 59 795 1 132 5 182% 

 

За 2018 рік Банк отримав прибуток в розмірі 59 795 тис. грн. 

6.3. Корпоративний бізнес 

Банк станом на 01.01.2019р.  обслуговував 1 944 клієнтів суб’єктів господарювання, яким 
відкрито 3 764 рахунки. Кількість клієнтів – суб’єктів господарювання в порівнянні з 
минулим роком зменшилася на 61-го клієнта.   
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Залишки коштів клієнтів мали таку структуру, тис. грн.: 

 

Зменшення залишків на рахунках юридичних зв’язано з господарською діяльністю клієнтів.   

Вартість залучення строкових коштів юридичних осіб зросла за рік на 1,01% і склала 
13,20% річних. 

 
Банк кредитує юридичних осіб. Кредитуючи суб’єктів господарювання, за звітний рік Банк 
отримав процентні доходи в обсязі 106 343 тис. грн., що менше в порівнянні з минулим 
роком на 32 118 тис. грн. 
Зменшення суми процентних доходів пояснюється зменшенням обсягу кредитування та 
зменшенням доходності. 
 

Показники 01.01.2019 01.01.2018 

Кредити юридичних осіб, зважені на ризики, тис. грн. 692 392 702 217 

Доходність кредитів юридичних осіб, % 15,71% 17,48% 

Процентні доходи від кредитів юридичних осіб, тис. грн. 106 343 138 461 

Комісійні доходи від кредитів, тис. грн. 890 481 

 

Кредитування корпоративного бізнесу за видами економічної діяльності у звітному періоді 
розподілялися наступним чином, тис. грн.: 
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Розподіл наданих юридичним особам кредитів станом на кінець звітного періоду за 
валютами має наступний вигляд, тис. грн.: 

 

6.4.  Роздрібний бізнес 

Станом на 01.01.2019 р. Банк обслуговував 10 532 клієнта – фізичних осіб, що менше, ніж 
на 01.01.2018 р. на 1 258 клієнтів. Залишки клієнтів фізичних осіб за звітний рік також 
зменшилися в порівнянні з минулим роком та наведені в таблиці: 

            ( тис. грн.) 

Кошти клієнтів На 01.01.2019 На 01.01.2018 
Зміна за 

період 

Кошти на вимогу 81 204 103 649 -22 445 

Строкові кошти 165 086 270 368 -105 282 

Усього коштів клієнтів фізичних 
осіб 

246 290 374 017 -127 727 

 
Зменшення залишків на рахунках фізичних осіб пов’язано з тим, що Стратегією розвитку 
Банку та Бізнес-моделлю передбачено зменшення коштів клієнтів фізичних осіб. 
Кредитний портфель фізичних осіб займає незначну частку в структурі активів Банку.  
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Показники 01.01.2019 01.01.2018 

Кредити всього, тис. грн. 699 643 710 279 

Кредити фізичних осіб, тис. грн. 7 251 8 062 

Доходність кредитів  фізичних осіб, % 16,10% 16,03% 

Процентні доходи від кредитів фізичних осіб, тис. грн. 1 165 1 244 

 
За видами кредитування портфель фізичних осіб станом на кінець звітного періоду 
розподіляється   наступним чином:        

                                                                                                        ( тис. грн.) 

Види кредитування На 01.01.2019 На 01.01.2018 

Іпотечні 5 133 6 605 

Овердрафти 835 845 

Інші 1 283 612 

Усього за кредитами наданими фізичним особам 7 251 
 

8 062 

 

Стратегією розвитку та Бізнес-моделлю Банка передбачено зростання обсягів 
кредитування фізичних осіб. В 2018 році Банк оновив продукти кредитування «Авто в 
кредит», «Житло в кредит», «Кредит на поточні потреби». Банком підписано агентські 
договори з автосалонами HONDA в місті Києві та TOYOTA в місті Одеса. 

 

6.5.  Операції з платіжними картками  

Операції з платіжними картками Банку обслуговує  Процесинговий Центр ПУМБ. 

Показники операцій з платіжними картками наведено в таблиці: 

Показники 2018 рік 2017 рік 

Активні картки, шт. 14 205 12 694 

Емітовано карток за рік, кількість 11 655 10 241 

Транзакції за картками Банку, кількість 758 558 822 483 

Обсяг операцій за картками Банку, тис. грн. 955 153 854 225 

Банкомати, в. т.ч. партнерські, кількість шт. 1 690 2 463 

POS-термінали, кількість шт. 105 142 

Встановлено за рік торгівельних POS-терміналів  17 6 

Всього торгівельних POS-терміналів  68 102 

Обсяг операцій в еквайринговій мережі (банкомати та POS-
термінали), тис. грн. 

1 045 635 741 630 

Зарплатні проекти, всього на дату  166 164 

Всього зарплатних карток 7 999 9 002 

Доходи, тис. грн. 17 011 14 370 

Витрати, тис. грн. 16 53 12 395 

 
 
 



Звіт керівництва (звіт про управління) АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» за 2018 рік 

40 
 

В звітному році  АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» реалізував наступні проекти: 
− придбано ліцензію (технологію) на емісію платіжних карток Visa Gold з підтримкою 

технології NFC (безконтактні картки) та розпочата їх емісія; 
− оновлено  30 % (п’ятдесят із сто п’ятдесяти) POS-терминалів Банку, для можливості 

приймання до оплати безконтактні картки за технологією NFC; 
− оновлено  програмне забезпечення мережі банкоматів Банку для впровадження 

P2P переказів; 
− запущено сервіс P2P переказів на корпоративному сайті Банку; 
− запущено сервіс G-Pay, оплата товарів-послуг власниками платіжних карток Банку 

за допомогою мобільних телефонів на базі ОС Android. 
 

6.6.  Електронний бізнес 

Станом на 01.01.2019 року термінальна мережа Банку нараховує 492 термінал у 18 
регіонах України.  
На даний момент мережа терміналів в основному сконцентрована у центрах 
обслуговування абонентів телекомунікаційної компанії ПАТ «Укртелеком» та сервісних 
центрах обслуговування абонентів енергетичних компаній ПрАТ «Київобленерго», ПрАТ 
«Рівнеобленерго», АТ «Одесаобленерго», АТ «Херсонобленерго», АТ 
«Кіровоградобленерго», АТ «Житомиробленерго», АТ«Чернівціобленерго». 
 

Показники діяльності електронного бізнесу 
Показник 2018 2017 Зміни,% 

Комісійні доходи, всього (тис.грн.) 67 213 59 045 13,8% 

Комісійні доходи, отримані за допомогою 

ПТКС (тис.грн.) 

17 565 13 248 32,6% 

Питома вага (%) 26,1% 22,4% х 

Кількість ПТКС (шт.) 492 483 1,9% 

Обсяг прийнятих платежів (тис. грн.) 1 291 410 1 000 182 29,1% 

Кількість прийнятих платежів (шт.) 5 838 090 4 925 346 18,5% 

Середня дохідність одного ПТКС (тис.грн.) 35,7 27,4 30,3% 
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Географія покриття території України 
ПТКС  АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» 

 

З метою розширення пунктів приймання платежів у 2018 році до співпраці було залучено 
термінальну мережу RegulPay. 

 
У липні 2018 року впроваджено та запущено в експлуатацію новий Банківський сервіс у 
вигляді платіжного Інтернет-ресурсу, який надає можливість клієнтам Банку та будь-яким 
користувачам мережі Інтернет, проводити миттєві онлайн платежі за будь-які послуги за 
допомогою платіжної картки будь-якого банку України.  

На базі платіжного Інтернет-ресурсу було розроблено та розміщено віджети для партнерів 
Банку, таких як ПрАТ “Київобленерго”, АТ “Одесаобленерго”, АТ “Херсонобленерго”, АТ 
“Чернівціобленерго”,ПрАТ “Кіровоградобленерго”, ПрАТ “Рівнеобленерго”, АТ 
“Житомиробленерго”, для розміщення на їх корпоративних сайтах вбудованої сторінки для 
можливості оплати за послуги, не переходячи по іншим посиланням. 

Розвиток Інтернет-ресурсу в подальшому надасть змогу збільшити обсяги приймання 
платежів на користь будь-якого банку України на погашення кредитів, поповнення 
депозитних та поточних власних рахунків, рахунків інших постачальників послуг з 
великими обсягами приймання платежі, таких як: Київстар, Укртелеком, lifecell, Vodafone, 
Воля, Triolan, Київобленерего, Київенерго, ГІОЦ, ГЕРЦ, Одесаобленерго, 
Закарпаттяобленерго. 

7. ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ 

Банк не планує зупинятися на досягнутому.  

З метою визначення напрямків подальшого розвитку, Наглядовою радою було 

затверджено Стратегію АТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на 2018 - 2021 роки, 

(протокол №34 від  17.10.2018  р.). 
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Відповідно до Стратегії, метою Банку є - бути сучасним і ефективним банком, шляхом 

впровадження провідних банківських технологій та продуктів як основи підвищення 

операційної ефективності та забезпечення зваженого і стійкого зростання Банку у 

довгостроковій перспективі.  

 

Головні пріоритети Стратегії: 

Збереження якості активів на високому рівні 

Банк має консервативний підхід до оцінки ризиків. Банк і надалі планує кредитувати 

клієнтів, які відповідають законодавчим вимогам щодо їх кредитоспроможності та мають 

високоліквідну заставу. У частині роздрібного кредитування Банк надає перевагу 

партнерським програмам, працівникам корпоративних клієнтів і партнерів за зарплатними 

проектами, відкритими в Банку, кредитуванню під ліквідну заставу.  

Прибуткова діяльність  

Банк планує зберігати операційну ефективність на високому рівні за рахунок 

впровадження сучасних банківських технологій для збільшення частки комісійних доходів, 

що в перспективі дозволить Банку мати більш збалансовану та стійку структуру доходів. 

Забезпечення прозорості та стандартів корпоративного управління на рівні 

лідерів ринку. Банк на постійній основі проводить роботу по вдосконаленню системи 

корпоративного управління з врахуванням кращих вітчизняних і світових практик.  

Ринкова позиція 

 Закріплення позицій на банківському ринку, підвищення впізнаваності бренду за рахунок 

впровадження транзакційного банкінгу для широкого кола користувачів, розширення 

партнерських відносин.  

 

Стратегічими цільовими показниками є: 

Закріплення позицій на банківському ринку, підвищення впізнаваності бренду за рахунок 

впровадження транзакційного банкінгу для широкого кола користувачів, розширення 

партнерських відносин.  

Статутний капітал 

Збільшення розміру статутного капіталу:  на 01.07.2020 –  до 300 млн. грн. 

Адекватність капіталу 

Рівень адекватності регулятивного капіталу не менше 30%  

Якість кредитного портфеля 

Забезпечити якість кредитного портфеля Банку: сума непрацюючих кредитів – не більше 

10% від суми загального кредитного портфелю Банку.  

Рентабельність чистих активів не менше 2,0%  

Рентабельність власного капіталу не менше 10,0%  

Управління ризиками 

Розвиток і вдосконалення процедур управління ризиками здійснювати, виходячи із 

законодавчих змін, потреб Банку, зміни внутрішніх і зовнішніх факторів, а також нових 

завдань, які ставить перед собою Банк.  

Регіональна мережа 

Заплановано розширення мережі відділень з 34 до 40 одиниць та збільшення кількості 

терміналів до 650 штук.    

ІТ  технології, безпека  

Забезпечити дієву систему ІТ безпеки згідно стандартів ISO 27001:2005.  
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Для досягнення поставлених цілей розвитку Банку в сегменті корпоративного бізнесу 

планується подальше розширення спектру послуг для підтримки політики універсалізації 

Банку із застосуванням каналів самообслуговування (Інтернет-банкінг, ПТКС), 

індивідуальний підхід до клієнтів. 

  
Для роздрібних клієнтів Банк планує зробити акцент на впровадженні нових та 
модифікацію існуючих послуг для максимального задіяння каналів самообслуговування 
при наданні послуг роздрібним клієнтам, а також розширення  таких каналів дистрибуції 
та їх популяризації серед існуючих та потенційних клієнтів: 

• розширення мережі ПТКС у регіонах присутності клієнтів для забезпечення їх 
платежів; 

• розширення мережі підрозділів Банку ; 

• вровадження системи Інтернет – банкінгу.  

Окремим напрямком Банк розглядає сегмент приват банкінгу, для чого планується 

впровадження повного спектру преміальних банківських продуктів, з використанням 

новітніх розробок в сфері банківського обслуговування та інформаційних технологій, 

організація сплати рахунків, здійснення грошових переказів на великі суми, автоматизація 

сплати послуг з використанням карткових продуктів. 

  

 З метою розширення регіону присутності Банку, Стратегією передбачено збільшення 

мережі відділень Банку з 34 до 40 одиниць в регіонах  України.  

Банк планує відкриття відділень з урахуванням потреб клієнтів або партнерів  Банку,  

після визначення попиту на послуги, їх масштабів  та розрахунку періоду окупності 

вкладень. 

 

При проведенні діяльності Банк здійснює аналіз ситуації та оточення, в яких виникають 

ризики та приймає управлінські рішення щодо рівня уразливості Банку до таких ризиків.  

Процес управління ризиками охоплює всі види діяльності Банку, рішення з прийняття 

ризику відповідають стратегічним напрямкам розвитку Банку, а очікувана дохідність 

здатна компенсувати прийняті ризики.  

Внутрішній контроль  є невід'ємною частиною діяльності Банку та забезпечує належний 

рівень фінансової надійності та інформаційної безпеки, відповідає характеру і обсягами 

бізнесу.  

 

Планами на 2019 рік передбачено збільшення комісійних доходів за рахунок відкриття 2-х  
відділень касового типу (м. Київ), розширення мережі ПТКС (на 40 шт.),  запуск проектів з 
приймання платежів через термінали Банку на користь газопостачальних компаній 
Одеської та Київської області та на користь енергопостачальних компаній Закарпатської 
області, розширення співпраці з діючими термінальними мережами та залучення до 
обслуговування нових термінальних мереж (2click). 

Банк також планує в найближчий період придбати ліцензії (технології) на емісію платіжних 
карток Visa Classic, Visa Platinum, Visa Infinite з підтримкою технології NFC (безконтактні 
картки), запустити Apple-Pay сервіс, надати можливість клієнтам – власникам платіжних 
карток здійснювати оплату товарів-послуг за допомогою мобільних телефонів на базі 
операційної системи iOS, оновити всі POS-термінали Банку, для можливості приймання до 
оплати безконтактні картки за технологією NFC. 

 




