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1. ВСТУП

Положення про Правлiння АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК» (далi - Положення) € внутрiшнiм нормативним документом АКЦЮНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (далi - Банк). 
Положення розроблено на пiдставi: Статуту АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ 
IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (надалi за тексrом - Банк), Цивiльного та Господарського 
кодексiв Укра·1ни, Законiв Укра'iни «Про банки i банкiвську дiяльнiсrь», «Про акцiонернi 
товарисrва», Положення про органiзацiю сисrеми управлiння ризиками в банках 
Укра'iни та банкiвських групах, затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального 
банку Укра'iни вiд 11.Об.2018р., №64, Методичних рекомендацiй щодо органiзацi'i 
корпоративного управлiння в банках Укра'iни, схвалених рiшенням Правлiння 
Нацiонального банку Укра·1ни вiд ОЗ.12.2018р. NО814-рш та iнших нормативноправових 
актiв Укра'iни. 
Це Положення визнача€ правовий сrатус та порядок органiзацП дiяльностi Правлiння 
Банку (надалi за тексrом - Правлiння) та йога членiв. 

2. ТЕРМIНИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Банк - АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСГИЦIЙНИЙ БАНК» у складi Головного офiсу та йога 
вiдокремлених сrруктурних пiдроздiлiв.
Конфлiкт iнтересiв - наявнi та потенцiйнi суперечносri мiж особисrими iнтересами i 
посадовими чи професiйними обов'язками особи, що можуть вплинути на 
добросовiсне виконання нею сво'iх повноважень, об'€ктивнiсrь та неупередженiсrь 
прийняття рiшень.
Наглядова рада - колегiальний орган управлiння Банку, що здiйсню€ захист прав 
вкладникiв, кредиторiв та акцiонерiв Банку, i в межах компетенцi'i, визначено'i 
законодавсrвом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролю€ та регулю€ 
дiяльнiсть Правлiння Банку, представля€ iнтереси акцiонерiв та Банку в цiлому у 
перервi мiж Загальними зборами акцiонерiв.
Правлiння Банку - виконавчий колегiальний орган Банку, який здiйсню€ поточне 
управлiння Банком.
Право «вето» - право, що означа€ повноваження особи або групи осiб в 
односторонньому порядку заблокувати прийняття того чи iншого рiшення. 
Правочин, щодо якого Е: эаiнтересованiсть - правочин, який уклада€Ться 
мiж акцiонерним товарисrвом i йога пов'язаною особою або мiж акцiонерним 
товарисrвом i третьею особою, за умови, що пов'язана особа акцiонерного товариства 
або йога афiлiйована (асоцiйована) особа ма€ зацiкавленiсrь щодо цього правочину 
Ревiэор - особа, яка € органом контролю Загальних зборiв акцiонерiв (учасникiв) 
Банку, що здiйсню€ перевiрку фiнансово-господарсько'i дiяльностi Банку, i дiяльнiсrь 
яко'i регламентована Положенням про Ревiзора АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСГВА 
«ПЕРШИЙ IНВЕСГИЦIЙНИЙ БАНК».

Bci визначення термiнiв, що засrосованi в цьому Положеннi, вжитi лише для зручносri 
подання iнформацi'i та викорисrовуються виключно для засrосування та тлумачення 
цього Положення.

З. ЦIЛЬ ДОКУМЕНТА 

Цiллю цього Положення € регламентування органiзацП дiяльносri Правлiння Банку, що 
включа€ в себе: 
- визначення порядку створення Правлiння;
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- загальнi засади йога дiяльностi;
- склад Правлiння та вимоги до Голови i членiв Правлiння;
- компетенцiю Правлiння;
- порядок пiдбору кандидатiв на посади Голови та членiв Правлiння;
- права, обов'язки та вiдповiдальнiсть членiв Правлiння;
- звiтнiсть Правлiння;
- iншi питання органiзацП дiяльностi Правлiння.

4. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Це Положення застосовуЕться у щоденнiй роботi членами Правлiння Банку, 
Корпоративним та/або секретарем Правлiння Банку. 

5. ПРЕДМЕТ ПОЛОЖЕННЯ ТА ОПИС ДIЙ

5,1, ЗАГАЛЬНI ЗАСАДИ ДIЯЛЬНОСТI ПРАВЛIННЯ 
5.1.1. Правлiння пiдзвiтне Загальним зборам акцiонерiв (учасникiв) Банку (надалi -

Загальнi збори) та Наглядовiй радi Банку, органiзову€ виконання 'ix рiшень. Правлiння 
дi€ вiд iменi Банку. 

5.1.2. Правлiння Банку очолю€ Голова Правлiння, який керу€ работою Правлiння Банку та 
ма€ право представляти Банк без довiреностi. Заступники Голови Правлiння Банку 
входять до складу Правлiння Банку за посадою. 

5.1.3. У сво'iй роботi Правлiння керу€Ться чинним законодавством Укра·iни, Статутом Банку, 
рiшеннями Загальних зборiв, Наглядово·i ради та цим Положенням. 
5.1.4. Права та обов'язки членiв Правлiння визначаються законом, Статутом Банку та цим 

Положенням, а також трудовим договором, що уклада€ться з кожним членом 
Правлiння. Вiд iменi Банку трудовий договiр пiдпису€ Голова Наглядово·i ради чи 
особа, уповноважена на те Наглядовою радою. 

5.1.5. Правлiння на вимогу членiв Наглядово"i ради, Ревiзора та iнших посадових осiб 
Банку зобов'язане надати можливiсть ознайомитися з iнформацi€ю про дiяльнiсть 
Банку в межах, встановлених законом, Статутом Банку та внутрiшнiми положеннями 
Банку. Особи, якi при цьому отримали доступ до iнформацi'i з обмеженим доступом, 
несуть вiдповiдальнiсть за П неправомiрне використання та розголошення. 

5.2.СКЛАД ПРАВЛIННЯ, ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ 
ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ПРАВЛIННЯ ТА ЧЛЕНIВ ПРАВЛIННЯ 

5.2.1. Членом Правлiння Банку може бути будь-яка фiзична особа, яка ма€ повну цивiльну 
дi€здатнiсть, не € членом Наглядово"i ради чи Ревiзором, а також не входить до кола 
обмежень, встановлених чинним законодавством Укра'iни. 

5.2.2. Члени Правлiння призначаються Наглядовою радою Банку у кiлькостi не менше 3 
(трьох) осiб. 

5.2.3.Повноваження членiв Правлiння € чинними до моменту прийняття Наглядовою 
радою рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Правлiння та обрання 
нового складу Правлiння. 

5.2.4. Керiвництво Правлiнням Банку здiйсню€ Голова Правлiння. 
5.2.5. Голова Правлiння Банку повинен мати досвiд роботи у банкiвському та/або 

фiнансовому секторi не менше п'яти рокiв у сукупностi, у тому числi на керiвних 
посадах - не менше трьох рокiв. 

5.2.6.Голова Правлiння обира€Ться Наглядово"i радою i приступа€ до виконання сво'iх 
повноважень пiсля надання письмово'i згоди на це Нацiональним банком Укра·iни. 
Повноваження Голови Правлiння припиняються Наглядовою радою. 3 Головою 
Правлiння уклада€Ться трудовий договiр (контракт), який вiд iменi Банку пiдпису€ 
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Голова Наглядово"i ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. 
5.2. 7. Повноваження Голови Правлiння € чинними до моменту прийняття Наглядовою 

радою рiшення про дострокове припинення повноважень Голови Правлiння та 
обрання нового Голови Правлiння. 

5.2.8. Голова Правлiння ма€ право представляти iнтереси Банку, дiяти без довiреностi вiд 

iменi Банку з урахуванням особливостей, встановлених дiючим Статутом. 
5.2.9. Член Правлiння, який замiщу€ тимчасово вiдсутнього Голову Правлiння ма€ право 

представляти iнтереси Банку, дiяти вiд iменi Банку з урахуванням особливостей, 
встановлених Статутом Банку. 

5.2.10. Будь-який з членiв Правлiння може бути достроково звiльнений за рiшенням 
Наглядово"i ради. 

5.2.11.Якщо кiлькiсть членiв Правлiння становить менше половини його кiлькiсного 
складу, Наглядова рада зобов'язана призначити нового члена(iв) Правлiння. 

5.2.12. Повноваження Голови та членiв Правлiння припиняються достроково: 
- в разi смертi, визнання особи недi€здатною, обмежено дi€здатною, безвiсно

вiдсутньою, померлою;
- в разi неможливостi виконання обов'язкiв Голови Правлiння за станом здоров'я;

у випадку припинення трудових вiдносин з Банком незалежно вiд причин такого
припинення;

- за рiшенням Наглядово'i ради;
- в iнших випадках, передбачених законодавством Укра'iни.

5.2.13. Пiдстави припинення повноважень Голови та членiв Правлiння встановлюються 
законодавством, Статутом Банку та договором (контрактом). 

5.3. ВИМОГИ ДО ЧЛЕНIВ ПРАВЛIННЯ 

5.3.1. Члени Правлiння повиннi мати досвiд роботи в банкiвському та/або фiнансовому 
секторi в сукупностi не менше трьох рокiв. 

5.3.2. Члени Правлiння мають вiдповiдати критерiям професiйно·i належностi та 
вiдповiдностi власним посадам. У зв'язку з цим найважливiшими критерiями для 
членiв Правлiння €: 
- чеснiсть, неупередженiсть та бездоганна дiлова репутацiя, а саме:

• вiдсутнiсть судимостей за будь-я кий кримiнальний злочин ( особливо злочини з
використанням обману чи зловживанням довiрою);

• вiдсутнiсть icтopi'i ухвалення негативних рiшень за цивiльними позовами або
позасудового вирiшення справи, особливо у зв'язку з iнвестуванням або iншою
фiнансовою дiяльнiстю, посадовими зловживаннями чи шахрайством;

• вiдсутнiсть icтopi'i примусового звiльнення або дисквалiфiкацi'i з посади або
представництва за довiренiстю у зв'язку з порушенням довiрчих (фiдуцiарних)
обов'язкiв;

- наявнiсть адекватно'i компетентностi та здiбностей:
• наявнiсть вищо'i освiти та сукупностi знань, професiйного та управлiнського

досвiду в обсязi, необхiдному для належного виконання покладених на них
обов'язкiв (з урахуванням основних напрямкiв дiяльностi, Стратегi'i та Бiзнес
моделi Банку, функцiонального навантаження та сфери вiдповiдальностi члена
Правлiння);

• можливостi придiляти достатньо часу для виконання покладених на них
обов'язкiв.

5.3.3. Членами Правлiння не можуть бути: 
народнi депутати Укра'iни, члени Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни, керiвники центральних 
та мiсцевих органiв виконавчо'i влади, органiв мiсцевого самоврядування, 
вiйськовослужбовцi, посадовi особи органiв прокуратури, суду, служби безпеки, 
внутрiшнiх справ, державнi службовцi; 
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- особи, якi судом будь-коли були позбавленi права займати посади, пов'язанi з
виконанням органiзацiйно-розпорядчих та управлiнських функцiй та/або яким
заборонено займатись будь-якою дiяльнiсrю в сферi:
• фiнансових послуг (дiяльнiсrь, пов'язана з операцiями з фiнансовими активами,

що здiйснюються в iнтересах третiх осiб за власний рахунок чи за рахунок цих
осiб, а у випадках, передбачених законодавсrвом, - i за рахунок залучених вiд
iнших осiб фiнансових активiв, з метою отримання прибутку або збереження
реально'i вартостi фiнансових активiв),

• бухгалтерського облiку (дiяльнiсrь пов'язана зi здiйсненням процесу виявлення,
вимiрювання, реесrрацП, накопичення, узагальнення, зберiгання та передачi
iнформацП про дiяльнiсть пiдприемсrва зовнiшнiм та внутрiшнiм користувачам
для прийняття рiшень),

• фiнансовiй (дiяльнiсrь, яка спричиняе змiни розмiру та складу власного i
запозиченого капiталу юридично'i особи),

• економiчнiй (дiяльнiсть, пов'язана з процесом виробництва продукцi'i (товарiв та
послуг), який здiйснюеться з викорисrанням певних ресурсiв: сировини,
матерiалiв, усrаткування, робочо'i сили, технологiчних процесiв тощо. Економiчна
дiяльнiсть характеризуеться витратами на виробництво, процесом виробництва
та випуском продукцi'i);

особи, якi мають непогашену судимiсrь за злочини проти власносri, службовi чи 
господарськi злочини. 

5.3.4. Члени Правлiння зобов'язанi дотримуватися обов'язкiв дбайливого сrавлення та 
лояльносri щодо Банку. 

5.3.5. Обов'язок лояльносri означае, що члени Правлiння Банку: 

5.3.6. 

розкривають yci наявнi та потенцiйнi конфлiкти iнтересiв щодо себе в порядку, 
визначеними в Кодексi корпоративно'i етики АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» 
та Полiтицi управлiння конфлiктом iнтересiв в АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ 
БАНК»; 
не викорисrовують свое службове становище у власних iнтересах зi шкодою для 
iнтересiв Банку; 
надають перевагу iнтересам Банку, йога вкладникiв i кредиторiв; 
вiдмовляються вiд yчacri в прийняттi рiшень, якщо конфлiкт iнтересiв не да€ ·1м 
змоги повною мiрою виконувати сво·1 обов'язки в iнтересах Банку, його вкладникiв 
та учасникiв. 
Обов'язок дбайливого сrавлення означае, що члени Правлiння Банку: 
дiють з усвiдомленням сво'iх рiшень i почуттям морально'�' вiдповiдальносri за свою 
поведiнку; 
ставляться з вiдповiдальнiстю до виконання сво'iх службових обов'язкiв; 
приймають рiшення в межах компетенцП та на niдcraвi всебiчно'i оцiнки наявно'i 
(надано'i) iнформацП; 

- дотримуються вимог законодавсrва Укра'iни, положень Статуту i внутрiшнiх
документiв Банку;

- забезпечують збереження та передачу майна i документiв Банку пiд час звiльнення
керiвникiв.

5.3.7. Колективна придатнiсть Правлiння повинна вiдповiдати розмiру, особливосrям 
дiяльносri Банку, характеру i обсягам послуг, що надае Банк, профiлю ризику Банку, 
сисrемно'i важливосri Банку. 

5.3.8. Професiйна придатнiсrь члена Правлiння визначапься шляхом оцiнки: 
- знань, навичок та досвiду;
- наявного та потенцiйного конфлiкту iнтересiв;
- наявносri досrатнього часу для виконання функцiй iз урахуванням обов'язкiв

кожного члена Правлiння Банку.
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5.3.9. Дiлова репутацiя членiв Правлiння Банку визнача€Ться шляхом перевiрки 
вiдсутностi щодо них ознак вiдсутностi бездоганно·i дiлово·i репутацП та/або iнших 
фактiв, що свiдчать про: 
- iстотнi та/або систематичнi порушення членом Правлiння Банку вимог банкiвського,

валютного, податкового законодавства, законодавства про фiнансовi послуги,
законодавства з питань фiнансового монiторингу, законодавства про цiннi папери,
акцiонернi товариства та фондовий ринок;

- невиконання фiнансових зобов'язань, невiдповiднiсть дiяльностi члена Правлiння
стандартам дiлово'i практики та/або професiйно'i етики.

5.3.10. Члени Правлiння Банку, виходячи з обов'язкiв кожного члена Правлiння Банку, 
повиннi постiйно вiдповiдати квалiфiкацiйним вимогам, встановленим Законом про 
банки та нормативно-правовим актам Нацiонального банку Укра·iни, а колективна 
придатнiсть Правлiння - розмiру, особливостям дiяльностi Банку, характеру i обсягам 
банкiвських та iнших фiнансових послуг, профiлю ризику Банку, системно'�' важливостi 
Банку. 

5.4. ПОРЯДОК ПIДБОРУ КАНДИДАТIВ НА ПОСАДУ ГОЛОВИ ПРАВЛIННЯ, ЧЛЕНIВ 

ПРАВЛIННЯ 

5.4.1. Органiзацiя роботи по пiдбору кандидатiв на посади Голови Правлiння, членiв 
Правлiння включа€ в себе: 
- органiзацiю роботи по пiдбору кандидатiв на замiщення вакантних посад Голови

Правлiння та членiв Правлiння;
- проведення попередньо'i оцiнки на вiдповiднiсть дiлових та особистих якостей

кандидатiв встановленим вимогам;
- оцiнку результатiв розгляду кандидатiв та прийняття рiшення про можливiсть

працевлаштування в Банку.
5.4.2. Пропозицi·i щодо потенцiйних кандидатiв можуть надходити вiд акцiонерiв, членiв 

Наглядово'i ради, Голови Правлiння. 
5.4.3. ПропозицГi щодо потенцiйних кандидатiв розглядаються Наглядовою радою. 
5.4.4. Потенцiйнi кандидати повиннi вiдповiдати вимогам до членiв Правлiння Банку, 

викладених в роздiлi 5.3. 
5.4.5. Процедура попередньо'i оцiнки вiдповiдностi кандидатiв на посади Голови та членiв 

Правлiння склада€ться з наступних етапiв: 
- iнформацiя про потенцiйних кандидатiв (ПIБ, контактнi данi, iнформацiя про

попереднi домовленостi) збира€Ться Корпоративним секретарем;
- Корпоративний секретар також:

• забезпечу€ отримання вiд кандидатiв необхiдних документiв i даних (отримання
анкети встановленого в Банку зразку, дозволу на збiр, зберiгання, перевiрку та
використання персональних даних, перевiрки в органах МВС, рекомендацiй та
iнших необхiдних для прийняття рiшення документiв) та органiзову€ перевiрку
кандидата через Службу безпеки Банку;

• органiзову€ особисту зустрiч кандидата з Головою Наглядово'i ради/незалежним
членом Наглядово'i ради;

• форму€ справу кандидата, включаючи результати перевiрок, пiдтверднi
документи на вiдповiднiсть критерiям, визначеним в п.5.3. цього Положення, за 
необхiдностi - iншу iнформацiю i готу€ документи для розгляду Наглядовою
радою.

5.4.6. На основi отримано·i iнформацi'i Наглядова рада прийма€ рiшення про призначення 
кандидата на посаду. На пiдставi рiшення Наглядово'i ради Корпоративний секретар 
органiзову€ вза€модiю з кандидатом i Нацiональним банком Укра'iни по процедурi 
оцiнки вiдповiдностi квалiфiкацiйним вимогам i вимогам до дiлово·i репутацi'i. 

5.4.7. Працевлаштування кандидата на посаду, у вiдповiдностi до рiшення Наглядово·i 
ради, вiдбува€Ться тiльки пiсля оцiнки вiдповiдностi в Нацiональному банку Укра'iни. 
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1) вимагати вiд ycix працiвникiв Банку виконання рiшень Загальних зборiв, Наглядово·i
ради Банку;

2) приймати рiшення та затверджувати акти, що регулюють дiяльнiсть Банку,
вiдповiдно до вимог законодавства, Статуту Банку та цього Положення;

3) вимагати проведення засiдання Правлiння та вносити питання до порядку денного
засiдання;

4) вiдкладати рiшення з питань, що розглядаються на засiданнi Правлiння, та
вiдправляти наданi матерiали на доопрацювання;

5) запрошувати на сво'i засiдання Голову або членiв Наглядово'i ради, iнших
колегiальних органiв Банку та його працiвникiв, в тому числi представника
трудового колективу, який вiд iменi трудового колективу пiдписав колективний
договiр;

6) запрошувати на сво'i засiдання осiб, що iнiцiювали винесення питання на розгляд
Правлiння та отримувати необхiднi пояснення та iнформацiю;

7) виносити на розгляд Наглядово'i ради, Yi комiтетiв, Загальних зборiв Банку
рекомендацi'i та пропозицП щодо питань, якi входять до компетенцi'i Наглядово'i
ради та Загальних зборiв Банку;

8) вимагати виконання оформлених належним чином рiшень, прийнятих на засiданнi
Правлiння, по питаннях, що вiдносяться до його компетенцП;

9) вимагати пояснення щодо невиконання рiшень, прийнятих на засiданнях
Правлiння;

10) iнiцiювати скликання позачергових Загальних зборiв Банку;
11) бути присутнiми на Загальних зборах Банку за запрошенням особи, що

скликае Загальнi збори Банку.

5.9. ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНIВ ПАВЛIННЯ 

5.9.1. Члени Правлiння повиннi дiяти в iнтересах Банку та клiентiв ставити iнтереси 
Банку вище власних. 

5.9.2. Члени Правлiння мають неупереджено та об'ективно судити про стан справ в 
Банку. Для того, щоб дiяльнiсть членiв Правлiння була ефективною, вони повиннi: 
- розумiти та виконувати сво'i службовi обов'язки, усвiдомлюючи основнi профiлi

ризику в Банку;
- виконувати сво'i фiдуцiарнi обов'язки щодо Банку;
- придiляти достатньо уваги та зусиль виконанню сво'iх обов'язкiв;
- приймати рiшення виключно в межах свое'i компетенцi'i iз дотриманням норм та 

положень чинного законодавства Укра·iни, Статуту Банку та вимог цього
Положення;

- негайно доповiдати Наглядовiй радi Банку про iстотнi випадки недотримання
законодавства Укра'iни та внутрiшнiх процедур (у першу чергу тих, що несуть
серйозний ризик юридичних або регуляторних санкцiй, суттевих фiнансових збиткiв
або можуть зашкодити репутацii банку), а також про конфлiкт iнтересiв.

5.9.3. Члени Правлiння повиннi повнiстю розкрити сво'i конфлiкти iнтересiв i не повиннi 
використовувати власну посаду в особистих iнтересах за рахунок Банку (уключаючи 
шахрайську поведiнку та ведення бiзнесу iз самим собою). 

5.9.4. Члени Правлiння Банку в рамках управлiння конфлiктом iнтересiв зобов'язанi: 
- оперативно повiдомляти про обставини, що можуть спричинити або вже

спричинили конфлiкт iнтересiв;
- утримуватися вiд голосування з будь-якого питання, яке може спричинити конфлiкт

iнтересiв або зашкодити об'ективному ставленню чи належному виконанню
обов'язкiв перед Банком;

- розкривати yci наявнi та потенцiйнi конфлiкти iнтересiв щодо себе в порядку,
визначеному внутрiшнiми документами Банку;
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Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть за розголошення . та використання 
iнформацi'i, яка стала вiдома пiд час виконання ними сво'iх обов'язкiв, у власних цiлях. 
Члени Правлiння у випадку невиконання чи неналежного виконання ними сво'iх 
обов'язкiв несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством. 
Члени Правлiння несуть вiдповiдальнiсть перед Банком за збитки, завданi Банку 
сво'iми дiями (бездiяльнiстю), згiдно iз чинним законодавством Укра'iни. 

7. ПЕРЕГЛЯД ПОЛОЖЕНИЯ

Це Положення набува€ сили з моменту йога затвердження Загальними зборами 
акцiонерiв Банку та дi€ до затвердження в аналогiчному порядку його ново'i редакцi'i. Це 
Положення перегляда€Ться Правлiнням Банку щорiчно та в разi необхiдностi виноситься 
на затвердження на Загальнi збори акцiонерiв.
Змiни i доповнення до цього Положення можуть виноситися на розгляд Наглядово'i ради 
Банку органами управлiння i контролю Банку i набувають сили пiсля 'iхнього 
затвердження Загальними зборами Банку.
У випадку прийняття нормативно-правових актiв пiсля затвердження цього Положення, 
якi встановлюють додатковi вимоги та/або обмеження щодо дiяльностi Правлiння 
АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА та/або особливостi в регулюваннi йога дiяльностi, це 
Положення дi€ з урахуванням встановлених законодавством обмежень, особливостей та 
вимог до дня затвердження Загальними зборами змiн та доповнень ДО НЬОГО.

8. ПЕРЕЛIК ВЗА€МОПОВ'ЯЗАНИХ ДОКУМЕНТIВ

Це Положення пов'язане з наступними документами (розроблене на пiдставi та
посила€Ться):
- Цивiльний кодекс Укра'iни;

Господарський кодекс Укра'iни;
Закон Укра·iни «Про банки i банкiвську дiяльнiсть»;
Закон Укра·iни «Про акцiонернi товариства»;
Методичнi рекомендацГi щодо органiзацi'i корпоративного управлiння в банках
Укра'iни, схваленi постановою Правлiння Нацiонального банку Укра·iни вiд
ОЗ.12.2018р. N0814-pw iз змiнами;
Положення про органiзацiю системи управлiння ризиками в банках Укра'iни та
банкiвських групах, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку
Укра'iни вiд 11.Об.2018р. №64,
Статут АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (чинна
редакцiя);
Регламент роботи комiтетiв Правлiння АТ «ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК» (чинна
редакцiя).

9. ICTOPIЯ ЗМIН

ДАТА 

РЕДАКЦIЯ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

NO ТА НОМЕР 

ПРОТОКОЛУ 

АВТОР 
ЗМIСТ / ПРИЧИНИ ВНЕСЕНИЯ 

ЗМIН 
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