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не затримався і вже на початку квітня 
2020-го перейшов на роботу в прав-
ління банку. Пан Каплюк не єдиний 
пішов із ради: у грудні звільнили Сті-
вена Фішера. Тому на середину квітня 
наглядова рада була укомплектована 
на сім із дев’яти членів при кворумі в 
шість голосів.

З проблемами стикалася і нагля-
дова рада ПриватБанку, коли начебто 
через е-декларування від посад відмо-
вилися троє незалежних членів, які 
вже працювали в раді: Енгін Акчакоча, 
Андреа Манетта і Стівен Сіліг. Їх замі-
нили на Шерон Іскі, яка очолила раду 
замість пана Акчакочі, Еран Кляйн 
і Надір Шейх. НБУ погодив усіх цих 
незалежних членів, а також Себастіа-
на Шьонайх-Каролата, Ольгу Томаш, 
Романа Сульжика, представника пар-
ламенту — Сергія Олексієнка, уря-
ду — Артема Шевальова, голови держа-
ви — Юлію Мецгер. Проте ПриватБанк 
втратив частину кадрів правління: в 
березні 2020-го Сергій Харитич, який 
керував оновленням «Приват24», звіль-
нився й перейшов до Укргазбанку.

В Укргазбанку значних кадрових 
змін не відбувалося: в березні наглядо-
ва рада переобрала Кирила Шевченка 
головою правління ще на п’ять років, 
а його заступник, як зазначалося, очо-
лив Укрексімбанк.

ТЕМНИЙ БІК РИНКУ
Робота банкіра дуже ризикована. 
Олександр Писарук вийшов на роботу 
в Райффайзен Банку Аваль 3 жовтня, 
але спокійно попрацювати зміг не-
довго. 11 листопада йому повідомили 
про підозру у справі про заволодіння 
1,2 млрд грн коштів стабкредиту НБУ, 
який у 2014-му отримав ВіЕйБі Банк 
Олега Бахматюка. Суд відмовився 
підтримати позицію обвинувачення 
і арештувати Олександра Писарука на 
60 днів із правом внесення застави у 
30 млн грн. Підозрюваний відкидав 
будь-яку можливу змову з власником 
і керівництвом банку. Йому обрали 
запобіжний захід у вигляді особисто-
го зобов’язання і застави 5 млн грн, 
яку сплатив Райффайзен Банк Аваль. 
У банку заявили, що Писарук продов-
жить керувати установою. Підозру 
оголосили також Олегу Бахматюку 
і ексочільнику ВіЕйБі Банку Денису 
Мальцеву. Їх оголосили в розшук, як 
і ексголову наглядової ради Наталію 
Василюк. Під домашній арешт від-
правили члена Ради НБУ Миколу Ка-

Боротьба Фонду гарантування 
вкладів фізичних осіб і правоохорон-
ців за повернення виведених активів 
і стягнення збитків, завданих влас-
никами, колишніми керівниками та 
пов’язаними особами банків-банкру-
тів, у 2019 році отримала «друге ди-
хання». За підсумками розслідування 
нестачі коштів, які були розміщені 
на коррахунках банку «Фінанси та 
Кредит» в австрійському Meinl Bank 
(перейменувався в Anglo Austrian 
AAB Bank, а в листопаді 2019-го ЄЦБ 
відкликав його ліцензію) та ліхтен-
штейнському Bank Frick & Co., мину-
лого року оголошено підозри п’ятьом 
членам правління, двом з яких обрано 
запобіжний захід у вигляді особисто-
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МІСЦЕ 
В РЕЙТИНГУ

НОМІНАНТ БАНК ПОСАДА

1 ЛАЗЕПКО ЛІЛІЯ ОТП БАНК Членкиня правління

2 ЛУК’ЯНЧУК ОЛЕНА АЛЬФАБАНК Директорка блоку «Операційний»

3 САВОЩЕНКО ТАМАРА УКРГАЗБАНК Заступниця голови правління

4 КОСЕНКО НАТАЛІЯ ПУМБ Заступниця голови правління

5 ШЕВЧЕНКО ОКСАНА РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК АВАЛЬ

Заступниця голови правління

МІСЦЕ В 
РЕЙТИНГУ

НОМІНАНТ БАНК ПОСАДА

1 СЄРЬОЖИН ДМИТРО АЛЬФАБАНК Член правління, 
головний фінансовий директор

2 САМАРІНА ГАННА ПРИВАТБАНК Заступниця голови правління 
(з питань фінансів)

3 ШКОЛЯРЕНКО КОСТЯНТИН ПУМБ Заступник голови правління

4 СОРОКА ОЛЕГ РАЙФФАЙЗЕН 
БАНК АВАЛЬ Фінансовий директор

5 ВАСИЛЬЄВА ТЕТЯНА ПІРЕУС БАНК Членкиня правління

ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ КРАЩИЙ ОПЕРАЦІЙНИЙ ДИРЕКТОР ПЕРЕМОЖЦІ В НОМІНАЦІЇ КРАЩИЙ ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР
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Претенденти в номінаціях «Кращий фінансовий директор» і «Кращий операційний директор» відбиралися за результатами голосування представників банків, які взяли участь в анкетуванні дослідження «50 провідних банків України» (до рейтингу не включалися президенти і голови правління, помилково внесені в ці номінації 

учасниками голосування). Рішенням експертної ради з рейтингу також були виключені представники одного й того самого банку — від такої кредитної установи брав участь менеджер, за якого було віддано більшу кількість голосів. У підсумку в номінації «Кращий фінансовий директор» взяли участь 13 банкірів, а в номінації «Кращий 

операційний директор» — 11 банкірів.

ленського. Потім суттєвих зрушень у 
справі не було.

Із кримінальним переслідуванням 
зіткнувся також очільник Укрексім-
банку Олександр Гриценко. СБУ затри-
мала його 16 листопада — наступного 
дня після того, як банк оголосив пошук 
нового голови правління. Гриценка 
підозрювали у виведенні з-під арешту 
майна медіахолдингу UMH, сприянні 
легалізації $100 млн, отриманих неза-
конним шляхом чиновниками часів 
Віктора Януковича. Його відпустили із 
СІЗО під заставу у 3 млн грн, хоча про-
курори вимагали 100 млн грн. Грицен-
ко через затримання від керівництва 
банком не усували, і він пропрацював 
в Укрексімбанку до початку березня.

Усереднені рейтингові оцінки банків за компонентами 
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го зобов’язання, а решту оголошено в 
розшук. Із досудового розслідування 
було виділено два кримінальні про-
вадження, за одним з яких у вересні 
ексвласнику Костянтину Жеваго була 
заочно оголошена підозра у розтраті 
2,5 млрд грн. У грудні суд дозволив 
арештувати оголошеного в розшук 
Жеваго, а в січні — заморозити його 
активи.

Трьом керівникам та одному ак-
ціонеру банку «Національний кре-
дит» оголосили підозру в розтраті 
597,5 млн грн, які перебували на кор-
рахунку в Bank Frick & Co., і в січні 
2020-го обвинувальний акт спряму-
вали до Шевченківського районного 
суду Києва. До цього самого суду в ли-
стопаді було скеровано обвинуваль-
ний акт за фактом розтрати $38 млн 
через Meinl Bank ексголовою правлін-
ня та фінансовим директором Півден-
комбанку. У листопаді повідомлення 
про підозру отримали два топмене-
джери Вектор Банку за фактом за-
володіння 28 млн грн. У грудні пові-
домлено про підозру двом колишнім 
очільникам правління Банку Михай-
лівський та іншим співробітникам 
за фактом зловживання повноважен-
нями, що спричинило тяжкі наслід-
ки на 870 млн грн. За іншим епізо-
дом Фонд подав цивільний позов на 
202 млн грн. Також у грудні ексголові 
ради директорів Дельта Банку Оле-
ні Поповій заочно повідомили про 
підозру в розкраданні 4,4 млрд грн. 
У січні 2020-го оголосили підозру од-
ному з керівників банку «Аксіома» 
в розтраті майна і завданні збитків 
ФГВФО на 89 млн грн.

Фонд активізував подання ци-
вільних позовів. До кінця 2019 року 
кількість позовних заяв досягла 35. 
Вимоги Фонду стосувалися 605 пов’я-
заних осіб 34 банків на загальну суму 
91,85 млрд грн. «Розгляд даної катего-
рії спорів супроводжується проблем-
ними питаннями визначення харак-
теру та змісту спірних правовідносин; 
непоодинокими є випадки, коли суди, 
надаючи перевагу процесуальній сто-
роні правовідносин, нівелюють їх ма-
теріальну основу, займають позицію, 
за якої «форма превалює над суттю», 
що не сприяє виконанню завдань 
господарського судочинства щодо 
ефективного захисту прав і законних 
інтересів кредиторів неплатоспро-
можного банку», — розповіли у Фонді 
гарантування.
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