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         Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та ліквідації  Акціонерного 

товариства «Український банк реконструкції та розвитку». 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку», надалі 

за текстом – «Банк», є юридичною особою, створеною і зареєстрованою за законодавством 

України, яка на підставі банківської ліцензії має виключне право надавати банківські 

послуги. 

1.2. Рішенням єдиного акціонера  Публічного акціонерного товариства «Український 

банк реконструкції та розвитку» № 12/2018 від 01 листопада 2018 року у зв’язку з 

приведенням своєї діяльності у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні 

товариства» змінено тип акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства  на 

приватне акціонерне товариство, а також змінено найменування з  Публічного акціонерного 

товариства «Український банк реконструкції та розвитку» на Акціонерне товариство 

«Український банк реконструкції та розвитку». Акціонерне товариство «Український банк 

реконструкції та розвитку» є правонаступником прав та обов’язків Публічного акціонерного 

товариства «Український банк реконструкції та розвитку». 

Публічне акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» 

створене внаслідок зміни найменування Відкритого акціонерного товариства «Український 

банк реконструкції та розвитку» на підставі рішення Загальних зборів Акціонерів від 

28.08.2009 року (протокол № 3). Публічне акціонерне товариство «Український банк 

реконструкції та розвитку» є правонаступником прав та обов’язків Відкритого акціонерного 

товариства «Український банк реконструкції та розвитку». 

Відкрите акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» 

створено на підставі рішення установчих зборів Відкритого акціонерного товариства 

«Український банк реконструкції та розвитку» від 01.10.2007 року (протокол № 1) шляхом 

перетворення з Закритого акціонерного товариства «Український банк реконструкції та 

розвитку». Відкрите акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку» є 

правонаступником прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства «Український 

банк реконструкції та розвитку». 

Закрите акціонерне товариство «Український банк реконструкції та розвитку»  

створене за рішенням Установчих зборів акціонерів (протокол № 1 від 17.12.2003 року) та 

зареєстроване Національним банком України 19 березня 2004 року за номером 292. 

 

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ БАНКУ 

2.1. Банк має повне і скорочене офіційне найменування українською та 

іноземними мовами.   

2.2. Повне офіційне найменування Банку: 

2.2.1. Українською мовою -  Акціонерне товариство "Український банк 

реконструкції та розвитку"; 

2.2.2. Російською мовою -  Акционерное общество "Украинский банк 

реконструкции и развития";  

2.2.3.  Англійською мовою -  Joint-Stock Company "Ukrainian Bank for 

reconstruction and development". 

2.3. Скорочене офіційне найменування Банку: 

2.3.1. Українською мовою АТ "Український банк реконструкції та розвитку"; 

2.3.2. Російською мовою АО "Украинский банк реконструкции и развития"; 

2.3.3. Англійською мовою – JSC "Ukrainian Bank for reconstruction and 

development".  

2.4. Місцезнаходження Банку: 04080, Україна, м. Київ, вул. Олексія Терьохіна, 4.  
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3. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ТА 

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БАНКУ 

3.1. Банк набуває статусу юридичної особи, створеної за законодавством України, 

з моменту внесення до Єдиного лержавного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань запису про проведення державної реєстрації Банку, 

як юридичної особи. 

 Банк здійснює свою діяльність у відповідності до положень Конституції України, 

Цивільного і Господарського кодексів України, Законів України «Про банки і банківську 

діяльність», «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», «Про акціонерні 

товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про державне 

регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків», «Про запобігання та 

протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», нормативно-

правових актів Національного банку України, Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку та інших чинних нормативно-правових актів України, а також цього 

Статуту. 

Банк є акціонерним товариством. Тип Банку як акціонерного товариства – приватне 

акціонерне товариство. 

Якщо Банк матиме намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні 

збори акціонерів Банку разом з прийняттям рішення про здійсненн публічної 

пропозиціївласних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу товриства з приватного 

на публічне.  

Статутний капітал Банку поділено на визначену кількість Акцій однакової 

номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються Акціями. 

3.2. Банк функціонує як універсальний банк і здійснює свою діяльність на всій 

території України. Для здійснення своєї діяльності Банк відкриває кореспонденсткі рахунки 

у Національному банку України, кореспондентські рахунки в інших банках України та за її 

межами. 

3.3. Банк може мати у власності нерухоме майно загальною вартістю не більше 25 

відсотків власного капіталу Банку. Це обмеження не поширюється на: 

1) приміщення, що забезпечує технологічне здійснення банківських функцій; 

2) майно, яке перейшло у власність Банку внаслідок реалізації Банком прав 

заставодержателя відповідно до договору застави; 

3) майно, набуте Банком з метою запобігання збиткам (таке майно має бути 

відчужене Банком протягом року з моменту набуття Банком права влсності на нього); 

4) майно належне Банку на праві довірчої власності. 

3.4. Банк самостійно володіє, користується і розпоряджається майном, що перебуває 

у його власності.  

Банк має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному 

законодавству. 

3.5. Банк наділений цивільною правоздатністю та дієздатністю, може набувати 

майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання, виступати в судах 

загальної юрисдикції, а також в третейських судах від свого імені. 

3.6. Банк має право від свого імені укладати на території України та за її межами 

будь-які не заборонені законодавством України  договори (правочини) з будь-якими 

українськими чи іноземними юридичними чи фізичними особами. 

3.7. Банк має право: 

- у встановленому чинним законодавством України порядку відкривати  відокремлені 

підрозділи (філії, представництва, відділення тощо) в Україні; 

- створювати (в тому числі шляхом придбання) дочірні банки, філії, представництва 

на території інших держав після отримання дозволу Національного банку Україн; 

- створювати неприбуткові спілки чи асоціації та інших об'єднань підприємств; 

- придбавати акції/ частки/ паї та приймати участь власними коштами і майном в 

утворенні юридичних осіб. 
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Відокремлені підрозділи Банку не є юридичними особами та діють від його імені 

відповідно до положень, затверджених уповноваженим органом Банку. 

3.8. Банк має печатку із своїм повним найменуванням, а також Банк може мати 

штампи і бланки із зазначенням свого найменування і власним логотипом, необхідні для 

здійснення статутної діяльності. 

3.9. Банк має право затверджувати (приймати) власні внутрішні документи, що 

регулюють його діяльність, у тому числі відносини Банку з клієнтами, іншими юридичними 

або фізичними особами (далі за текстом – «Внутрішні документи Банку»). 

3.10. Банк здійснює свою діяльність на принципах повного господарського 

розрахунку, самофінансування і самоокупності. 

 Банк здійснює всі свої права через відповідні органи управління Банку, які діють у 

межах повноважень, визначених цим Статутом. Банк самостійно визначає свою 

управлінську структуру, порядок прийняття рішень, маркетингову та цінову політику, 

політику оплати праці та розподілу прибутку, а також вирішує будь-які інші питання 

ведення діяльності та управління Банку з урахуванням положень чинного законодавства 

України. 

3.11. Банк відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке, 

відповідно до чинного законодавства України, може бути звернене стягнення. 

3.12. Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за 

зобов'язаннями Банку, якщо інше не передбачено законом або договором. 

3.13. Банк не відповідає за зобов'язаннями Національного банку України, а 

Національний банк України не відповідає за зобов'язаннями Банку, якщо інше не 

передбачено законодавством України або договором. 

3.14. Органам державної влади і органам місцевого самоврядування забороняється 

будь-яким чином впливати на посадових осіб чи працівників Банку у ході виконання ними 

службових обов'язків або втручатись у діяльність Банку, за винятком випадків, 

передбачених законодавством України. Шкода, заподіяна Банку внаслідок такого 

втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному законодавством України. 

3.15. Акціонери Банку відповідають за зобов’язаннями Банку відповідно до 

законодавства України та Статуту Банку.  

3.16. Банк не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. До Банку та його органів 

управління не можуть бути застосовані будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі 

вчинення Акціонерами протиправних дій.  

3.17. Банк в своїй діяльності користується єдиними правилами бухгалтерського 

обліку на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації роботи Банку та надає до 

Національного банку України звітність і інформацію у встановлених ним обсягах і формах. 

3.18. Національний банк України здійснює регулювання та банківський нагляд за 

діяльністю Банку відповідно до положень Конституції України, Закону України «Про банки 

і банківську діяльність» та інших законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів. 

 

4. МЕТА І ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ.  
4.1. Банк здійснює свою діяльність з метою отримання прибутку та участі в 

економічному і соціальному розвитку України шляхом сприяння розвитку інвестиційної 

діяльності в Україні, здійснення комплексного обслуговування юридичних і фізичних осіб 

незалежно від їх державної належності та форм власності, залучення вітчизняних та 

іноземних інвестицій, банківських технологій і техніки, удосконалення кредитно-

фінансових та зовнішньоекономічних відносин. 

4.2. Фінансова політика Банку грунтується на принципах надійності, ефективності, 

прибутковості, оперативності, доступності та максимальної зручності для клієнтів. 

4.3. Банк є універсальним банком, тобто має право надавати банківські та інші 

фінансові послуги (крім послуг у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, 

визначену законодавством України, як у національній, так і іноземних валютах. 

4.4. Банк мє право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії 

шляхом надання таких банківських послуг: 



 6 

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола 

юридичних і фізичних осіб;  

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі 

у банківських металах, та рахунків умовного зберігання (ескроу);  

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів 

та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.  

       Банк має право здійснювати також наступні кредитні операції: 

1) здійснення операцій на ринках капіталу від свого імені;  

2) надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які 

передбачають їх виконання у грошовій формі;  

3) придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені 

товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом 

платежів (факторинг);  

4) лізинг. 

4.5. Банк надає фізичним та юридичним особам послуги з торгівлі валютними 

цінностями в готівковій та безготівковій формі з одночасним зарахуванням валютних 

цінностей на їх рахунки у відповідності до Закону України «Про валюту і валютні операції».  

4.6. Банк має право надавати фінансові послуги, що визначені Законом України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», у тому числі: 

1) торгівля валютними цінностями; 

2) залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; 

3) фінансовий лізинг; 

4) надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту; 

5 надання гарантій; 

6) фінансові платіжні послуги; 

7) професійна діяльність на ринках капіталу, 

8) факторинг. 

4.7. За умови отримання відповідних ліцензій Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку, Банк може здійснювати такі види професійної діяльності на ринках 

капіталу:  

діяльність з торгівлі фінансовими інструментами:  

- дилерська діяльність,  

- брокерська діяльність,  

- субброкерська діяльність, 

- діяльність з управління портфелем фінансових інструментів, 

- інвестиційне консультування,  

- андеррайтинг та/або діяльність з розміщення з наданням гарантії, діяльність з 

розміщення без надання гарантії; 

депозитарна діяльність: 

- депозитарна діяльність депозитарної установи,  

- діяльність зі зберігання активів інститутів спільного інвестування, 

- діяльність із зберігання активів пенсійного фонду. 

Банк може надавати додаткові послуги на ринках капіталу в порядку та на умовах, 

визначених чинним законодавством. 

Банк може надавати своїм клієнтам (крім банків) окремі фінансові послуги шляхом 

укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Перелік 

фінансових послуг, що Банк може надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення 

агентських договорів, встановлюється Національним банком України. Банк зобов’язаний 

повідомляти Національний банк України про укладені ним агентські договори. Національний 

банк України веде реєстр комерційних агентів банків та встановлює вимоги до них. Банк має 

право укладати агентські договори з юридичними особами, які відповідають вимогам, 

встановленим Національним банком України. 

4.8. Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність 

щодо:  
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1) інвестицій;  

2) випуску власних цінних паперів;  

3) зберігання цінностей (у тому числі щодо обліку і зберігання цінних паперів та інших 

коштовностей, конфіскованих (заарештованих) на користь держави та/або визнаних 

безхазяйними) або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;  

4) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;  

5) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших 

фінансових послуг; 

6) надання послуг адміністратора за випуском облігацій відповідно до Закону України 

«Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».   

4.9. Банк має право розпочати новий вид діяльності або надання нового виду 

фінансових послуг (крім банківських) за умови виконання встановлених Національним 

банком України вимог щодо цього виду діяльності або послуги. Не пізніш як за місяць до 

початку нового виду діяльності або надання нового виду фінансових послуг (крім 

банківських)  Банк зобов'язаний повідомити про це Національний банк України згідно з 

вимогами та в порядку, встановленими Національним банком України.  

4.10. Банк має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним 

банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.   

4.11. Банк самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за 

надані послуги. Банк зобов’язаний під час розкриття інформації про процентні ставки та 

комісійну винагороду за надані послуги споживачам фінансових послуг дотримуватись 

вимог законодавства про захист прав споживачів. 

4.12. Для здійснення банківської діяльності Банк відкриває та веде кореспондентські 

рахунки у Національному банку України та інших банках в Україні і за її межами, 

банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях, іноземній валюті та 

банківських металах. 

4.13. Крім здійснення операцій, зазначених вище, Банк, має право надавати інші 

послуги та здійснювати іншу діяльність, якщо це прямо не заборонено діючим 

законодавством України. 

4.14. Банк не має права здійнювати діяльність у сфері матеріального виробництва, 

торгівлі (за вийнятком релізацї пам’ятних, ювілейних і інвестиційних монет) та страхування 

(крім діяльності страхового посередника). 

 

5. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО 

КАПІТАЛУ БАНКУ.  

5.1. Банк формує статутний капітал з метою забезпечення своєї статутної діяльності, 

покриття  можливих збитків, дотримання встановлених Національним банком України 

економіних нормативів. 

5.2. Регулятивний капітал Банку включає основний капітал та додатковий капітал. 

Склад основного та додаткового капіталу визначається у відповідності до чинного 

законодавства України, в тому числі нормативно-правових актів Національного банку 

України. Банк та кожний власник істотної участі у Банку зобов’язані на постійній основі 

підтримувати рівень капіталу відповідно до вимог чинного законодавства та нормативно 

правових актів Національного банку України. Банк не має права без згоди Національного 

банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче від мінімального 

встановеного рівня. 

5.3. Статутний капітал Банку складає 244 000 000,00 грн. (двісті сорок чотири  

мільйони гривень 00 коп.) і формується за рахунок власних коштів акціонерів.  

5.4. Формування, збільшення та зменшення статутного капіталу Банку здійснюється у 

відповідності до чинного законодавства України (в тому числі нормативно-правових актів 

Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку), 

цього Статуту та відповідних рішень Загальних зборів акціонерів. 
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Статутний капітал Банку не може формуватися з непідтверджених джерел, а також за 

рахунок коштів, використання яких для поповнення статутного капіталу, заборонено 

законом. 

5.5. Збільшення Статутного капіталу Банку здійснюється: 

а) із залученням додаткових внесків шляхом розміщення додаткових акцій; 

б) без залучення додаткових внесків шляхом підвищення номінальної вартості акцій. 

Наявність збітків у Банку не є перешкодою для збільшення Статутного капіталу 

Банку. 

5.6. Формування та збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом грошових 

внесків, крім випадків, передбачених законодавством. Грошові внески для формування та 

збільшення Статутного капіталу Банку резиденти здійснюють в національній валюті 

Україні, а нерезиденти – в іноземній вільноконвертованій валюті або в національній валюті 

України. 

5.7. Збільшення Статутного капіталу Банку не допускається: 

а) у разі навності викуплених або іншим чином набутих Банком акцій, 

б) для покриття збітків крім випадків, встановлених чинним законодавством. 

5.8. Зменшення Статутного капіталу Банку здійснюється у порядку, встановленому 

чинним законодавством шляхом: 

а) зменшення номінальної вартості акцій, або 

б) анулювання раніше викуплених Банком акцій та зменшення їх загальної кількості. 

 

6. АКЦІЇ БАНКУ. ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ . 

6.1. Статутний капітал Банку розподілений на 488 000 (чотириста вісімдесят вісім 

тисяч) часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються 

простими іменними акціями Банку номінальною вартістю 500 (п’ятсот) гривень кожна. 

Загальна кількість акцій Банку - 488 000 (чотириста вісімдесят вісім тисяч) простих іменних 

акцій. Форма існування акцій – бездокументарна. 

6.2. Емісія акцій здійснюється виключно за рішенням Загальних зборів. 

6.3. Банк має право випускати іменні прості та привілейовані акції. Привілейовані 

акції Банком не розміщувались. 

Рішення про розміщення (емісію) привілейованих акцій приймається одночасно з 

рішенням про внесення відповідних змін до цього Статуту, які будуть передбачати 

номінальну вартість, кількість та класт таких акцій, умови та порядок конвертації 

привілейованих акцій певного класу в прості акції Банку чи у привілейовані акції іншого 

класу, права акціонерів за привілейованими акціями, розмір дивідендів за ними тощо. 

Частка привілейованих акцій Банку (якщо буде прийняте рішення про їх розміщення) 

у розмірі статутного капіталу Банку не може перевищувати 25 відсотків. 

6.4. Акціонер зобов'язаний оплатити повну вартість акцій у порядку та в строки, 

встановлені чинним законодавством України. 

6.5. Прості акції Банку не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші 

цінні папери, що випускаються Банком. 

6.6. Банк має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним 

акцій. 

Консолідація та дроблення акцій Банку не призводять до зміни розміру Статутного 

капіталу Банку. 

6.7. Банк має право, з наступним повідомленням Національного банку України про 

вчинені правочини, на підставі рішення Загальних зборів викупити в акціонерів Банку 

належні їм акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права Банку 

визначається в рішенні Загальних зборів щодо викупу акцій та має містити обов’язкові 

умови, встановлені чинним законодавством.  

Банк не має права придбавати власні акції, якщо це може призвести до зменшення 

регулятивного капіталу Банку нижче за мінімальний рівень. 

Банк не може прдбавати власні акції, що розміщуються.  
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Обмеження, інші, ніж встанволені цим Статутом, щодо реалізації Банком права на 

викуп власних акцій встановлюються чинним законодавством України. 

Обов’язковий викуп акцій Банком здійснюється у порядку та на умовах, 

встановлених чинним законодаством. 

Викуплені Банком акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та 

визначення кворуму Загальних зборів.  

Банк протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій, або 

набуття Банком у власність іншим чином акцій повинен здійснити продаж або анулювання 

таких акцій. 

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих 

Банком акцій приймається Загальними зборами. 

У разі анулювання викуплених акцій Банк має право зменшити свій Статутний 

капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір 

статутного капіталу. 

Наслідки невиконання зобов’язань щодо викупу акцій визначаються чинним 

законодавством України. 

Банк повинен письмово повідомити Національний банк України про свій намір 

придбати загальну кількість власних акцій у розмірі 10 і більше відсотків загальної емісії за 

15 календарних днів до вчинення правочинів. Національний банк України має право 

заборонити Банку купівлю власних акцій у разі, якщо це може призвести до погіршення 

його фінансового стану. 

          6.8. Банк не має права приймати в заставу власні цінні папери.  

 6.9. Банк має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім 

акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом 

або рішенням про емісію таких цінних паперів. 

 6.10. Банк може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути 

конвертовані в акції, а також розміщення інших цінних паперів (крім акцій або інших цінних 

паперів, які можуть бути конвертовані в акції), на суму що перевищує 25 відсотків вартості 

активів Банку – за рішенням Загальних зборів акціонерів. 

  Банк може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій або інших цінних 

паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради Банку. 

 6.11. Ринкова вартість акцій та інших емісійних цінних паперів Банку, визначається 

відповідно до чинного законодавства. 

6.12. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в 

порядку та у строки, встановлені чинним законодавством. 

 

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. 

ФОНДИ БАНКУ ТА ЇХ РОЗМІР. 
7.1. Чистий прибуток Банку, який залишається після відрахувань до бюджету та 

здійснення інших обов'язкових платежів, направляється на формування резервного фонду, 

інших фондів, передбачених законодавством, в тому числі нормативно-правовими актами 

Національного банку України, збільшення статутного капіталу Банку, виплату дивідендів за 

акціями тощо. 

Напрямки використання нерозподіленого прибутку Банку затверджуються 

Загальними зборами акціонерів.  

7.2. Банк здійснює виплату дивідендів з чистого прибутку звітного року та/або 

нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів у строк, що не 

перевищує шість місяців з дня прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про 

виплату дивідендів. Загальні збори приймають рішення про порядок виплати дивідендів 

відповідно до чинного законодавства України. 

При розподілі прибутку не враховуються акції викуплені Банком.  

7.3. Банк виплачує дивіденди виключно грошовими коштами на акції, звіт про 

результати розміщення яких зареєстровано у порядку, встановленому чинним 

законодавством України.  
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За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.  

Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися 

пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема 

щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій 

одного типу та класу. 

7.4.  Банк не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати 

виплату дивідендів за акціями у випадках, визначених чинним законодавством України та 

нормативно-правовими актами Національного банку України. 

7.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Банку встановлює дату 

складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх 

виплати.  

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими 

акціями, визначається рішенням Наглядової ради Банку, передбаченим першим реченням 

цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення 

Наглядовою радою. У разі випуску Банком привілейованих акцій, перелік осіб, які мають 

право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом 

одного місяця після закінчення звітного року. 

Банк в порядку, встановленому Наглядовою радою Банку, повідомляє осіб, які мають 

право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.  

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку 

осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право 

на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 

7.6. Банк в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України.  

Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів.  

7.7. Збитки, що можуть виникнути в результаті фінансово-господарської 

діяльності Банку, покриваються за рахунок резервного фонду Банку в порядку, визначеному 

чинним законодавством України. У випадку недостатності коштів резервного фонду Банку 

збитки покриваються за рахунок загальних резервів та інших загальних фондів Банку. 

7.8. Банк не має права виплачувати дивіденди, розподіляти прибуток у будь-якій 

формі, якщо така виплата чи розподіл призведуть до недотримання рівня капіталу, 

необхідного для забезпечення вимог, встановлених законодавством.  

Банк зобов'язаний формувати резервний фонд на покриття непедбачених збитків по 

всіх статтях активів та позабалансових зобов’язаннях. Розмір відрахувань до резервного 

фонду має бути не менше 5 відсотків від прибутку Банку до досягнення ним 25 відсотків 

розміру регулятивного капіталу Банку. 

У разі коли діяльність Банку може створювати загрозу інтересам вкладників та інших 

кредиторів Банку, Національний банк України має право вимгати від Банку збільшення 

розміру резервів щорічних відрахувань до них.  

Банки зобов’язані формувати інші фонди відповідно до нормативно-правових актів 

Національного банку України.  

 7.9. До складу резервів та інших загальних фондів Банку, що створюються за 

рахунок нерозподіленого прибутку і підлягають оприлюдненню у фінансовій звітності, 

відносяться: 

1) резервний фонд; 

2) загальні резерви, що створюються під невизначений ризик при проведенні 

банківських операцій; 

3) інші загальні фонди Банку. 

7.10. Фонди Банку формуються за рахунок прибутку, що залишається в 

розпорядженні Банку після сплати відрахувань до бюджету, податків та інших обов'язкових 

платежів, або за рахунок прибутку минулих років. 

 

8. АКЦІОНЕРИ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ. 
8.1. Акціонерами Банку є особи, яким належить право власності на акції Банку. 
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Учасниками Банку можуть бути учасники цивільних відносин. Держава Україна 

може бути учасником Банку в особі Кабінету міністрів або уповноважених ним органів. 

Банк може мати одного учасника у разі придбання (іншого набуття права власності) 

усіх акцій Банку. 

Учасниками Банку не можуть бути юридичні особи, в яких Банк має істотну участь, 

громадські об’єднання, політичні партії, релігійні та благодійні організації. 

Акціонери Банку реалізують своє право власності на акції Банку у відповідності до 

закону. 

 Кожною простою Акцією Банку її власнику-Акціонеру надається однакова 

сукупність прав, включаючи право:  

1) брати участь в управлінні Банком, у порядку передбаченому чинним 

законодавством та цим Статутом. Одна проста акція надає Акціонеру один голос для 

вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, окрім випадків проведення 

кумулятивного голосування; 

2) на отримання дивідендів у випадку прийняття такого рішення Загальними 

зборами Акціонерів; 

3) на отримання інформації про діяльність Банку в обсязі та у порядку, 

передбаченому чинним законодавством та цим Статутом; 

4) відчужувати акції Банку повністю або частково, в порядку, встановленому 

чинним законодавством та цим Статутом, а також вийти зі складу Акціонерів Банку шляхом 

відчуження всіх належних акціонеру Акцій; 

5) отримати у разі ліквідації Банку частину його майна або вартості частини 

майна пропорційно до вартості належних акціонеру акцій в черговості і в порядку, 

передбаченому чинним законодавством та цим Статутом; 

6) внсити пропозиції до порядку денного Загальних зборів Акціонерів та інших 

органів Банку в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом; 

7) у разі емісії Банком додаткових акцій користуватися переважним правом на 

придбання додатково розміщуваних акцій Банку в порядку, передбаченому чинним 

законодавством (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання 

такого права); 

8) вимагати викупу належних акціонеру акцій Банком (всіх або частини) у випадках 

та у порядку, встановлених чинним законодавством та цим Статутом; 

9) інші права, передбачені чинним законодавством та цим Статутом. 

8.2. Акціонери зобов'язані: 

1) дотримуватись вимог, встановлених Статутом та іншими внутрішніми 

документами Банку,  

2) виконувати рішення Загальних зборів Акціонерів; 

3) виконувати свої обов’язки перед Банком, в тому числі щодо грошової участі,  

4) оплачувати акції в розмірі, порядку і засобами, передбаченими цим Статутом, 

рішенням про розміщення акцій Банку та укладеними між Банком та акціонерами 

договорами купівлі-продажу акцій Банку в процесі їх розміщення; 

5) не розголошувати комерційну таємницю, інформацію, що містить банківську 

таємницю та / або персональні дані, а також іншу конфіденційну інформацію про діяльність 

Банку, його клієнтів та контрагентів;  

6) виконувати приписи та відповідати вимогам чинного законодавства України 

(в тому числі вимогам нормативно-правових актів Національного банку України та 

Національної комісії з цинних паперів та фондового ринку) до акціонерів банків та/або 

акціонерних товариств (як для існуючих акціонерів, так і для осіб, що мають намір набути 

право власності на акції Банку); 

7) забезпечувати наявність та надання Банку або Національному банку України 

документів та інформації, що вимагається чинним законодавством сприяти ефективній 

роботі Банку при здійсненні ним своєї діяльності; 

8) виконувати свої зобов’язання перед Банком, включаючи такі, що пов’язані з 

майновою участю. 
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Акціонери Банку можуть мати також інші обов’язки, передбачені положеннями 

чинного законодавства України. 

Ризик настання можливих негативних наслідків та відповідальність за них у випадку 

невиконання вказаних обов’язків несе акціонер Банку. 

8.3. Посадові особи органів управління Банку та інші особи, які перебувають з 

Банком у трудових відносинах не мають права вимагати від Акціонера-працівника Банку 

надання відомостей про те, як він голосував чи як він має намір голосувати на Загальних 

зборах Акціонерів, або про відчуження Акціонером-працівником Банку своїх Акцій чи 

намір їх відчуження або вимагати видачі довіреності на участь у Загальних зборах 

Акціонерів. 

8.4. Акціонери Банку можуть укласти договір між Акціонерами предметом якого є 

реалізація Акціонерами - власниками простих та привілейованих акцій прав на акції та/або 

прав за Акціями, передбачених законодавством, Статутом Банку та іншими внутрішніми 

документами Банку. 

8.5.  Акціонери не мають переважного права на придбання акцій Банку, які 

пропонуються їх власником до продажу третій особі. 

 

9. УПРАВЛІННЯ БАНКОМ. КЕРІВНИКИ БАНКУ. 

            ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ БАНКУ.  
9.1. Управління Банком грунтується на принципах та правових засадах 

корпоративного управління, яке спрямоване на забезпечення захисту інтересів Акціонерів 

Банку, його вкладників та інших кредиторів, а також встановлення ефективного контролю 

за діяльністю Правління Банку. 

9.2. Органами управління Банком є: 

1) Загальні збори Акціонерів Банку; 

2) Правління Банку. 

9.3. Органом, що здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу, захист прав  

вкладників, інших кредиторів та учасників Банку є Наглядова рада Банку. Наглядова рада не 

бере участі в поточному управлінні Банком. 

9.4. Розподіл функцій між органами управління та контролю Банку має забезпечувати 

ефективну систему внутрішнього контролю. 

 

9.5. Керівники Банку. 

9.5.1. Керівниками Банку є Голова Наглядової ради, його заступники та члени 

Наглядової ради, Голова Правління, його заступники та члени Правління, головний 

бухгалтер. 

Голова Правління, головний бухгалтер Банку, Голова та члени Наглядової ради 

Банку вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. 

Керівники протягом усього часу обіймання ними посад повинні відповідати 

кваліфікаційним вимогам, що встановлюються Національним Банком України.  

Кваліфікаційними вимогами є вимоги щодо ділової репутації та професійної 

придатності, а щодо незалежного директора банку - також вимоги щодо незалежності. 

Національний банк відмовляє у погодженні керівника банку (кандидата на посаду 

керівника банку), якщо він не відповідає або не доведе Національному банку України свою 

відповідність кваліфікаційним вимогам. 

 Банк повинен самостійно перевіряти відповідність керівників Банку кваліфікаційним 

вимогам та забезпечувати контроль такої відповідності на постійній основі. 

Національний банк України має право вимагати припинення повноважень будь-якого 

з керівників Банку, якщо він не відповідає кваліфікаційним вимогам та/або якщо керівник 

Банку не забезпечує належного виконання своїх посадових обов'язків, що призвело до 

порушення вимог законодавства, виявленого під час здійснення банківського нагляду у 

порядку, визначеному законодавством. Банк зобов'язаний на вимогу Національного банку 

України вжити заходів для припинення повноважень такого керівника Банку, а також 
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обрання/призначення іншої особи на відповідну посаду, якщо це вимагається 

законодавством України. 

Керівник Банку, щодо якого Національний банк України висунув вимогу про 

припинення повноважень у зв’язку з відмовою у погодженні такого керівника Банку, 

зобов’язаний утриматися від вчинення дій, прийняття рішень та припинити виконання 

покладних на нього посадових обов’язків з моменту отримання Банком такої вимоги 

Національного банку України. 

9.5.2 Керівники Банку не мають права розголошувати банківську та комерційну 

таємницю, інформацію, що містить персональні дані, а також конфіденційну інформацію 

про діяльність Банку, крім випадків передбачених законодавством.  

Керівники Банку зобов’язані діяти в інтересах Банку, дотримуватись вимог 

законодавства, цього Статуту та інших документів Банку.  

Керівники Банку несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку 

своїми діями / бездіяльністю, згідно із законодавством. Якщо відповідальність за збитки 

несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Банком є солідарною.  

9.5.3. Керівники Банку зобов’язані: 

1) ставитись з відповідальністю до виконання своїх службових обов’язків, 

2) приймати рішення в межах наданих повноважень; 

3) не використовувати службове становище у власних інтересах; 

4) забезпечити збереження та передачу майна та документів Банку при звільненні 

керівника з посади. 

9.5.4. Керівники Банку зобов'язані запобігати виникненню конфліктів інтересів у 

банку та сприяти їх врегулюванню. Керівники Банку зобов'язані утримуватися від вчинення 

дій та/або прийняття рішень, якщо це може призвести до виникнення конфлікту інтересів 

та/або перешкоджати належному виконанню такими особами своїх посадових обов'язків в 

інтересах банку. 

Керівники Банку зобов'язані відмовитися від участі у прийнятті рішень, якщо 

конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах 

Банку, його вкладників та учасників. У таких випадках керівник Банку, який є членом 

колегіального органу, не має права голосу під час прийняття таким органом рішення та не 

враховується під час визначення кворуму відповідного колегіального органу. 

9.5.5. Наглядова рада Банку та Правління Банку повинні мати колективну 

придатність, яка відповідає розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру 

здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку, а також 

враховує особливості діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) 

та/або діяльності банківської групи, до складу якої входить Банк. 

Колективна придатність - це наявність у членів колегіального органу 

спільних/сукупних знань, навичок, професійного та управлінського досвіду в обсязі, 

необхідному (достатньому) для розуміння усіх аспектів діяльності Банку, адекватної оцінки 

ризиків, на які Банк може наражатися, прийняття виважених рішень, а також забезпечення 

ефективного управління та контролю за діяльністю Банку в цілому з урахуванням 

покладених на такий орган законом, Статутом Банку та його внутрішніми документами 

функцій. 

9.5.6. Національний банк України у встановленому ним порядку визначає наявність у 

Наглядової ради Банку та Правління Банку колективної придатності та здійснює оцінку 

забезпечення ними ефективного управління та контролю за діяльністю Банку з урахуванням 

розміру Банку, складності, обсягів, видів, характеру здійснюваних Банком операцій, 

організаційної структури та профілю ризику Банку, а також особливостей діяльності Банку 

як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської групи, до 

складу якої входить Банк. Критерії оцінки колективної придатності Наглядової ради Банку 

та Правління Банку та забезпечення ними ефективного управління та контролю за 

діяльністю банку визначаються Національним банком України. 

9.5.7. Члени Наглядової ради та Правління Банку несуть відповідальність за 

діяльність Банку у межах своєї компетенції. 
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9.6. Загальні збори Акціонерів. 

9.6.1. Загальні збори Акціонерів є вищим органом управління Банку. 

9.6.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення питань, 

віднесених законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерного товариства. 

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку, крім тих, що 

віднесені до виключної компетенції Наглядової ради. У разі якщо Наглядова рада не 

сформована у складі, мінімально необхідному відповідно до законодавства України, 

Правління Банку має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів 

будь-якого питання, яке законом або Статутом віднесене до виключної компетенції 

Наглядової ради Банку. Загальні збори мають право розглянути таке питання та прийняти 

рішення щодо нього.  

9.6.3. До виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів належить: 
1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів щодо їх 

виконання; 

2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку; 

3) прийняття рішення про анулювання викуплених Банком акцій; 

4) прийняття рішення про емісію акцій; 

5) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в 

акції; 

6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Банку; 

7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку; 

8) прийняття рішення про зміну типу Банку; 

9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій Банку; 

10) затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, а також 

внесення змін до них; 

11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради; 

12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради; 

13) затвердження річного звіту Банку;  

14) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його 

розгляду; 

15) розгляд висновків зовнішнього аудитора та затвердження заходів за результатами 

його розгляду; 

16) покриття збитків та розподіл прибутку Банку з урахуванням вимог, передбачених 

законодавством України; 

17) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій, крім випадків 

обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством України; 

18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на 

придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення; 

19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених 

законодавством України; 

20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 

21) обрання членів Наглядової ради Банку, затвердження умов цивільно-правових 

або трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їхньої 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів  (контрактів) з 

членами Наглядової ради;  

22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за 

винятком випадків, передбачених чинним законодавством; 

 23) обрання членів лічильної комісії Банку та прийняття рішення про припинення їх 

повноважень  

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із 

заінтересованістю відповідно до законодавства та цього Статуту; 

25) прийняття рішення про виділ та припинення Банку (крім випадку, передбаченого 

частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»), про ліквідацію 
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Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження порядку та строків 

ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна Банку, що залишається після 

задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 

26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку; 

27) затвердження Принципів (Кодексу) корпоративного управління Банку; 

28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення Значного правочину у 

випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом;  

29) вирішення інших питань, які відповідно до законодавства та/або цього Статуту 

належать до виключної компетенції Загальним зборів. 

Рішення Загальних зборів є обов’язковими до виконання всіма органами управління 

та керівниками Банку. 

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції 

Загальних зборів Акціонерів, не можуть бути передані іншим органам управління Банку. 

 У межах, встановлених чинним законодавством України, Загальні збори Акціонерів 

можуть ухвалити рішення про передачу своїх повноважень з вирішення певних питань, які 

не належать до виключної компетенції Загальних зборів Акціонерів, іншим органам 

управління та контролю Банку. Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про 

повернення їм повноважень, делегованих іншим органам управління Банку, що приймається 

простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах 

Акціонерів. Таке рішення про повернення Загальним зборам Акціонерів раніше делегованих 

повноважень не впливає на чинність дій, здійснених згідно з переданими повноваженнями, 

якщо вони були здійснені до такого повернення. 

9.6.4. Річні Загальні збори Банк зобов'язаний скликати щороку не пізніше 30 квітня 

наступного за звітним року.  

До порядку денного кожних річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання 

про: 

- затвердження річного звіту Банку, 

- розподіл прибутку, покриття збитків, з урахуванням вимог, передбачених 

законодавством, 

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради; 

- затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради; 

- доцільність внесення змін до положення про винагороду членів Наглядової ради; 

-  інші питання, визначені законодавством. 

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також 

обов'язково вносяться питання про: 

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, 

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх 

винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з 

членами Наглядової ради; 

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком 

випадків, встановлених чинним законодавством. 

9.6.5. Позачергові Загальні збори – це усі інші Загальні збори, крім річних. 

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: 

- з власної ініціативи; 

- на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Банку банкрутом 

або виникнення необхідності вчинення значного правочину; 

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 

10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Банку; 

- на вимогу Національного банку України; 

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається у формі і в порядку, 

встановлених законодавством. 
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Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або 

про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання 

вимоги про їх скликання. 

Позачергові Загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені 

протягом 45 (сорока п’яти) днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання. 

Якщо цього вимагають інтереси Банку, Наглядова рада при прийнятті рішення про 

скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання 

позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до 

дати їх проведення в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» 

(крім випадків коли порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про 

обрання членів Наглядової ради). 

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних 

зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 

і більше відсотків простих акцій Банку, протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої 

вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори 

можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу протягом 90 днів 

з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Банку вимоги про їх скликання.  

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати 

проведення позачергових загальних зборів розміщують повідомлення про проведення 

позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників 

організованих товарних ринків. 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів 

повинне містити дані, передбачені чинним законодавством України, а також адресу, на яку 

акціонери можуть надсилати пропозиції до проєкту порядку денного позачергових Загальних 

зборів. 

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується 

акціонерами, які скликають Загальні збори.  

9.6.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку 

акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за 

запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник незалежного 

аудитора (аудиторської фірми) Банку та посадові особи Банку незалежно від володіння 

ними акціями Банку, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та 

інтереси трудового колективу. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається 

станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, 

встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до 

переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Банку, після 

його складення заборонено. 

 9.6.7. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або 

уповноважена особа-представник юридичної особи. Посадові особи органів управління 

Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на 

Загальних зборах.  

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, 

повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Банку, або взяти участь у Загальних 

зборах особисто.  

Акціонер має право видати довіреність на  право  участі  та  голосування  на  

Загальних  зборах декільком  своїм представникам. Видача  довіреності  на  право  участі    

та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах 

особи, яка видала довіреність, замість свого представника. У випадку одночасної 

присутності та реєстрації для участі у Загальних зборах акціонера особисто та його 

представника (представників), право  участі та голосування на Загальних зборах має 
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акціонер, а представник (представники) такого акціонера вважатиметься відкликаним від 

участі в таких Загальних зборах. 

 9.6.8.  Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного 

надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, 

встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему, на дату, 

визначену Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 

на вимогу акціонерів у випадках, встановлених чинним законодавством України – 

акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття 

рішення про проведення Загальних зборів Акціонерів і не може бути встановленою раніше, 

ніж за 60 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. 

 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та  проект порядку 

денного надсилається кожному акціонеру персонально особою, яка скликає Загальні збори 

акціонерів, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Банку, у строк не пізніше, ніж за 30 

(тридцять) днів до дати їх проведення, якщо інше не встановлено чинним законодавством 

України. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, або особа, 

яка веде облік прав власності на акції Банку, - у разі скликання Загальних зборів акціонерів 

акціонерами.  

Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проєкт 

порядку денного оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих 

ринків капіталу), на якому (яких) акції Банку допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 

30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує: 

- на власному вебсайті інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні 

товариства»; 

- повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить 

діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та 

професійних учасників організованих товарних ринків. 

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу 

повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення 

статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру. 

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою  радою 

Банку.  

9.6.9. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за 

місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 (ста) 

відсотками акцій Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні 

особи, а також міжнародні організації. 

9.6.10. Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними 

для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про 

проведення Загальних зборів. У випадку, якщо кількість акціонерів Банку перевищує 100 

(сто) осіб, Правління Банку може прийняти рішення про надання вказаних документів 

акціонерам для ознайомлення в електронній формі (зокрема, шляхом розміщення сканованих 

копій документів та іншої інформації на офіційному сайті Банку). 

Банк до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язаний надавати 

письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту 

порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення 

Загальних зборів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового 

змісту. 

9.6.11.  Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів 

затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів 

акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.  

9.6.12. Кожний акціонер Банку має право внести письмові пропозиції щодо питань, 

включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до 

складу органів управління Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 

кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 (двадцять) днів до проведення 
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Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за 7 (сім) днів 

до дати проведення Загальних зборів.  

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні 

містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени 

Наглядової ради Банку мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 

представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду 

незалежного члена Наглядової ради. 

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Банку відповідно 

до абзацу другого цього пункту, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного 

голосування з даного питання напроти прізвища відповідного кандидата.  

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій 

формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу 

та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а 

також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим 

акціонером до складу органів управління Банку. 

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів 

акціонерів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Банку (особи, яка 

здійснює його обов’язки), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для 

обрання Голови Правління Банку або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме 

його повноваження.  

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів 

– акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових 

питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту 

порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до 

дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше 

ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.  

Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних 

зборів акціонерів може бути прийняте тільки у випадках, встановлених чинним 

законодавством України. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до 

проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру 

протягом 3 (трьох) днів з моменту його прийняття. 

Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 

(п’яти) або більше відсотків голосуючих акцій Банку, підлягають обов'язковому включенню 

до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про 

включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається 

включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вказаних вимог 

законодавства.  

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом 

включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права 

вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.  

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Банк не пізніше, 

ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє Акціонерів про такі 

зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на 

підставі пропозицій Акціонерів.  

9.6.13.  Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах 

проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 

складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України про депозитарну 

систему, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрація акціонерів (їх 

представників) здійснюється реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою 

(у випадку скликання позачергових Загальних зборів – акціонерами, які вимагають 

скликання позачергових Загальних зборів) у строк, встановлений у повідомленні про їх 

скликання. 

Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів мають право на 

участь в Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій, а також 
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх 

представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, 

голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк 

повідомляє письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційним каналом зв’язку. 

Акціонер (його представник), який не зареєструвався у встановленому порядку в строк, що 

визначений в повідомленні про скликання Загальних зборів, не має права брати участь у 

Загальних зборах. 

9.6.14. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, 

які сукупно є власниками більш як 50 відсотків Голосуючих акцій, якщо інше не 

встановлено законодавством. Наявність кворуму Загальних зборів визначається 

реєстраційною комісію на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних 

зборах. 

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на 

Загальних зборах можуть встановлюватися законом. 

9.6.15. Порядок прийняття рішень Загальними зборами. Одна голосуюча акція 

надає Акціонеру 1 (один) голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування 

на Загальних зборах, крім випадків проведення Кумулятивного голосування. 

Акціонер не може бути позбавлений права голосу на Загальних зборах, крім 

випадків, встановлених законодавством. 

Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та 

є власниками голосуючих акцій з цього питання, крім випадків, коли законодавством 

встановлено інше. 

Рішення Загальних зборів з питань, визначених підпунктами 2-8, 25 пункту 9.6.3. 

цього Статуту, приймається більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідних 

питань акцій, якщо інший порядок прийняття рішень не встановлений чинним 

законодавством. 

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування у 

порядку, встановленому чинним законодавством. 

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку 

денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення 

перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. 

 У ході проведення Загальних зборів може бути оголошено перерву до 

наступного дня у випадках та у порядку, встановлених законодавством. Повторна 

реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів 

акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів, визначається на 

підставі даних реєстрації 1 (першого) дня. 

Після закінчення перерви реєстраційною комісією проводиться перевірка 

присутності акціонерів (їх представників) відповідно до переліку акціонерів, які 

зареєструвалися для участі у Загальних зборах на предмет наявності кворуму.  

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в 

повідомленні про проведення Загальних зборів. 

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати 3 

(трьох). 

9.6.16. Голосування. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань 

порядку денного, винесених на голосування, виключно з використанням бюлетенів для 

голосування, крім: 

- голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та 

оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня, а також  

- Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування). 

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Банку 

не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання 
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кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення 

Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - 

акціонерами, які цього вимагають. 

Якщо інший порядок та спосіб засвідчення бюлетеня не встановлений рішенням 

Загальних зборів, бюлетень для голосування, у тому числі й для кумулятивного, засвідчується 

відбитком печатки Банку та підписом Голови Правління Банку або особою, яка виконує його 

обов’язки.  

     У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки 

бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником 

акціонера).  

Вимоги щодо інформації, яка повинна бути включена до бюлетенів для голосування 

в обов’язковому порядку, встановлюється у відповідності до чинного законодавства 

України.  

Бюлетень для голосування визнається недійсним, якщо: 

- він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка; 

- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив 

більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення. 

Бюлетень для кумулятивного голосування визнається також недійсним у разі, якщо 

акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому 

належить за таким голосуванням. 

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим Статутом 

або Законом України «Про акціонерні товариства», не враховуються під час підрахунку 

голосів. 

9.6.17. Лічильна комісія. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо 

порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням 

проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається 

Загальними зборами. До лічильної комісії не можуть обиратися особи, які входять або є 

кандидатами до складу органів управління та контролю Банку.  

У разі, якщо кількість акціонерів Банку є більшою, ніж 100 (сто) осіб, кількісний склад 

лічильної комісії не може бути меншим, ніж 3 (три) особи.  

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення 

щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов’язаних із 

забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна 

комісія, яка формується Наглядовою радою Банку (в разі скликання позачергових Загальних 

зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які 

цього вимагають).  

Наглядова рада Банку (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу 

акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) 

зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Банку питання 

про обрання лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії можуть передаватися 

депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання 

функцій лічильної комісії.  

За підсумками кожного голосування на Загальних зборах складається протокол про 

підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Банку, які брали 

участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній 

установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій 

лічильної комісії, такий протокол підписує представник цієї депозитарної установи. 

У протоколі про підсумки голосування зазначаються дані, встановлені чинним 

законодавством України. 

9.6.18.  Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання 

протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних 
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зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки 

голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом: 

- персонального повідомлення, надісланого на адресу акціонера, шляхом 

направлення рекомендованого листа засобами поштового зв’язку, або 

- персонального вручення повідомлення під розпис кожному акціонеру, або 

- розміщення Банком на власному вебсайті відповідної інформації. 

9.6.19. Протокол Загальних зборів складається впродовж 10 (десяти) днів з моменту 

закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Протокол 

Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, прошивається, 

скріплюється підписом Голови Правління та відбитком печатки Банку, та зберігається у 

Банку протягом усього строку його діяльності. Бюлетені для голосування опечатуються 

лічильною комісією та зберігаються в Банку протягом строку його діяльності, але не більше 4 

(чотирьох) років. 

У протоколі Загальних зборів акціонерів зазначаються дані, встановлені чинним 

законодавством України. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

зборах, та протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. 

Рішення Загальних зборів (рішення єдиного акціонера Банку)  не має юридичної сили , 

якщо воно прийнято: 

1) з використанням права голосу особами, яким Національний банк України тимчасово 

заборонив використання права голосу на загальних зборах учасників Банку та/або висунув 

вимогу про відчуження акцій Банку; 

2) з використанням права голосу за акціями, набутими внаслідок вчинення правочину, 

який є нікчемним. 

9.6.20. У разі, якщо в силу дії обмежувальних заходів в зв’язку з дією карантину на 

території України, неможливим є проведення Загальних зборів в порядку, встановленому 

законодавством, Загальні збори можуть бути проведені дистанційно в порядку та строки, 

визначені тимчасовим Порядком дистанційного проведення загальних зборів, 

затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

9.6.21. У разі якщо акціонером Банку є одна особа,  не застосовуються положення 

Статуту передбачені пунктами 9.6.6. – 9.6.20, щодо порядку скликання та проведення 

Загальних зборів. 

Повноваження Загальних зборів Банку, передбачені пунктом 9.6.3 Статуту та 

внутрішніми документами Банку, здійснюються акціонером одноосібно. 

Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, 

оформлюється письмово у формі рішення. Таке рішення Акціонера має статус протоколу 

Загальних зборів . Обрання персонального складу Наглядової ради Банку здійснюється без 

застосування кумулятивного голосування. 

 

9.7. Наглядова рада Банку. 
9.7.1. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається 

Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову 

раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з 

членом Наглядової ради. 

Членам Наглядової ради може виплачуватись винагорода за їхню діяльність. Порядок 

виплати такої винагороди встановлюється Положенням про винагороду членів Наглядової 

ради. 

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може 

передавати свої повноваження іншій особі. 

9.7.2. До виключної компетенції Наглядової ради Банку належить: 

1) затвердження та контроль за реалізацією стратегії Банку, бізнес-плану, планів відновлення 

діяльності Банку, фінансування Банку в кризових ситуаціях, забезпечення безперервної 

діяльності Банку; 

2) забезпечення організації ефективного корпоративного управління відповідно до принципів 

(кодексу) корпоративного управління, затверджених Загальними зборами; 
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3) затвердження та контроль за виконанням бюджету Банку, у тому числі фінансування 

підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс) та 

внутрішнього аудиту; 

4) затвердження та контроль за реалізацією стратегії та оперативного плану управління 

проблемними активами Банку; 

5) забезпечення функціонування та контроль за ефективністю комплексної та адекватної 

системи внутрішнього контролю Банку, у тому числі системи управління ризиками, 

внутрішнього аудиту; 

6) затвердження та контроль за дотриманням стратегій і політик управління ризиками, 

декларації схильності до ризиків, переліку лімітів (обмежень) щодо ризиків Банку; 

7) затвердження та контроль за дотриманням кодексу поведінки (етики), політики 

запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів у Банку; 

8) запровадження та контроль за функціонуванням механізму конфіденційного повідомлення 

про неприйнятну поведінку у Банку та реагування на такі повідомлення; 

9) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; 

10) визначення кредитної політики Банку; 

11) затвердження організаційної структури Банку, а також структури підрозділів з управління 

ризиками, контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту; 

12) затвердження внутрішніх положень про Правління Банку, про комітети Наглядової ради 

Банку, про структурні підрозділи з управління ризиками, контролю за дотриманням норм 

(комплаєнс), внутрішнього аудиту, про інші структурні підрозділи, підпорядковані 

безпосередньо Наглядовій  раді Банку, які, зокрема, повинні включати порядок звітування 

перед Наглядовою радою Банку; 

13) призначення та припинення повноважень Голови та членів Правління Банку, призначення 

та звільнення головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника 

підрозділу внутрішнього аудиту, прийняття рішення про відсторонення Голови та членів 

Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме 

повноваження Голови Правління; 

14) здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, підрозділів з управління ризиками, 

контролю за дотриманням норм  (комплаєнс), внутрішнього аудиту та внесення 

рекомендацій щодо її вдосконалення; 

15) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Правління Банку загалом та кожного 

члена Правління зокрема, підрозділів з управління ризиками, контролю за дотриманням норм 

(комплаєнс), внутрішнього аудиту, оцінки відповідності колективної придатності Правління 

Банку розміру Банку, складності, обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, 

організаційній структурі та профілю ризику Банку з урахуванням особливостей діяльності 

Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності банківської 

групи, до складу якої входить (за наявності такої групи) Банк, а також вжиття заходів з 

удосконалення механізмів діяльності Правління та підрозділів з управління ризиками, 

контролю за дотриманням норм (комплаєнс), внутрішнього аудиту за результатами такої 

оцінки; 

16) визначення порядку роботи та планів роботи підрозділу внутрішнього аудиту; 

17) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту, у тому числі для 

проведення щорічної аудиторської перевірки фінансової звітності, затвердження умов 

договору, що укладається з аудиторською фірмою, встановлення розміру оплати послуг; 

18) розгляд висновку зовнішнього аудиту Банку та підготовка рекомендацій Загальним 

зборам Акціонерів Банку для прийняття рішення щодо висновку зовнішнього аудиту; 

19) контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним Банком України та іншими 

органами державної влади та управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за 

діяльністю Банку, підрозділом внутрішнього аудиту та аудиторською фірмою за результатами 

проведення зовнішнього аудиту; 

20) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб, утворення 

філій і представництв Банку на території інших держав, затвердження їх статутів і положень, 
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а також щодо участі Банку в юридичних особах, що становить 10 і більше відсотків їх 

статутного капіталу; 

21) затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами 

Правління Банку, керівником та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту, головним 

ризик-менеджером, головним комплаєнс-менеджером, встановлення розміру їхньої 

винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; 

22) контроль за своєчасністю надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо 

його діяльності відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових 

актів Національного Банку України, опублікування Банком інформації про принципи (кодекс) 

корпоративного управління Банку; 

23) затвердження та контроль за дотриманням порядку здійснення операцій із пов'язаними з 

Банком особами, який, зокрема, має містити вимоги щодо виявлення та контролю за 

операціями із пов'язаними з Банком особами; 

24) визначення політики винагороди в Банку відповідно до вимог встановлених 

Національним Банком України, а також здійснення контролю за її реалізацією; 

25) здійснення щорічної оцінки ефективності діяльності Наглядової ради Банку загалом та 

кожного члена Наглядової ради Банку зокрема, комітетів Наглядової ради Банку, оцінки 

відповідності колективної придатності Наглядової ради Банку розміру Банку, складності, 

обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком операцій, організаційній структурі та 

профілю ризику Банку з урахуванням особливостей діяльності Банку як системно важливого 

(за наявності такого статусу) та/або діяльності Банківської групи, до складу якої входить 

Банк, а також вжиття заходів з удосконалення механізмів діяльності ради Банку за 

результатами такої оцінки; 

26) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Банку, крім тих, що 

віднесені до виключної компетенції Загальних зборів законодавством та Статутом, та тих, що 

рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню; 

27) затвердження положення про винагороду членів Правління Банку; 

28) затвердження звіту про винагороду Правління Банку; 

29) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення 

та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових 

Загальних зборів; 

30) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою 

радою; 

31) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 

32) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів 

відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством; 

33) прийняття рішення про емісію Банком інших цінних паперів, крім акцій; 

34) прийняття рішення про викуп розміщених Банком інших, крім акцій, цінних паперів; 

35) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 

36) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Банку; 

37) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду; 

38) обрання реєстраційної комісії за винятком випадків, встановлених законодавством; 

39) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, 

порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного 

законодавством; 

40) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про 

проведення Загальних зборів відповідно до законодавство та мають право на участь у 

Загальних зборах відповідно до законодавства; 

41) вирішення питань про участь Банку у групах та інших об’єднаннях; 

42) вирішення питань щодо створення, реорганізації та/або ліквідації відокремлених 

підрозділів Банку та затвердження їх положень; 

43) вирішення питань віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством у разі 

злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення; 
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44) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину та правочинів із 

заінтересованістю відповідно до законодавства та Статуту; 

45) визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 

себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу 

акцій; 

46) прийняття рішення про обрання оцінювача майна та затвердження умов договору, що 

укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

47) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Банку 

додаткові послуги, та/або клірингової установи, затвердження умов договору, що 

укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг; 

48) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону України «Про акціонерні 

товариства»; 

49) вирішення інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради згідно з 

законодавством або Статутом Банку. 

Питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть 

вирішуватися іншими органами управління Банку, крім випадків, встановлених 

законодавством та Статутом. 

За рішенням Наглядової ради Банку повноваження, що не належать до її виключної 

компетенції можуть бути делеговані Правлінню Банку. 

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме 

половину або менше половини її обраного Загальними зборами кількісного складу, 

Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних 

зборів акціонерів Банку для обрання всього складу Наглядової ради згідно приписів 

законодавства.  

9.7.3. Наглядова рада Банку зобов’язана: 

1) у визначеному нею порядку вживати заходів для запобігання виникненню 

конфліктів інтересів у Банку та сприяти їх врегулюванню; 

2) протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення інформувати Національний 

банк України про: (і) конфлікт (конфлікти) інтересів у Банку, (іі) підтверджені факти 

неприйнятної поведінки у Банку, (ііі) недоліки в діяльності Наглядової ради, Правління, а 

також підрозділу з управління ризиками, підрозділу контролю за дотриманням норм 

(комплаєнс) та підрозділу внутрішнього аудиту, (iv) виявлені факти стосовно керівників 

Банку, головного ризик-менеджера, головного комплаєнс-менеджера, керівника підрозділу 

внутрішнього аудиту, які свідчать про їх невідповідність установленим Національним банком 

України кваліфікаційним вимогам, а також про наявність інформації, яка може свідчити / 

свідчить про можливий негативний вплив на забезпечення виконання такими особами своїх 

функцій;  

3) забезпечувати підтримання дієвих стосунків з Національним банком України; 

4) щороку готувати звіт про свою роботу у відповідності до законодавства. 

9.7.4. Наглядова рада Банку має право: 
1) отримувати будь-яку інформацію та документи Банку та його дочірніх підприємств, 

необхідні для виконання покладених на Наглядову раду функцій. Такі документи та 

інформація надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п’яти) днів з дати отримання 

Банком письмового запиту на ім’я Голови Правління Банку; 

2) заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Банку з окремих питань діяльності 

Банку; 

3) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Банку. 

Голова та члени Наглядової ради під час виконання ними своїх функціональних 

обов’язків мають право ознайомлюватися з документами та інформацією з питань діяльності 

Банку, включаючи всі підрозділи Банку незалежно від країни їх місцезнаходження, та 

афілійованих осіб Банку, право доступу до системної автоматизації банківських операцій та 

право отримувати інформацію від керівників і працівників Банку з питань, що виникають у 

зв’язку з виконанням ними функціональних обов’язків. 
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9.7.5. Обрання членів Наглядової ради Банку здійснюється в порядку кумулятивного 

голосування, крім випадку коли один акціонер  Банку володіє 100 відсотками акцій Банку.  

Члени Наглядової ради обираються у кількості не менше 5 (п’яти) осіб, на строк, 

визначений Загальними зборами з врахуванням обмежень, встановлених законодавством. 

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість 

разів. 

Членами Наглядової ради можуть бути незалежні члени Наглядової ради Банку (далі – 

незалежні директори), учасники Банку та/або представники учасників Банку.  

 Наглядова рада не менш як на одну третину має складатися з незалежних директорів, 

при цьому їх кількість має бути не менше 3 (трьох) осіб.  

Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які мають повну 

дієздатність і відповідають критеріям, визначеним чинним законодавством України. Членами 

Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством заборонено обіймати 

посади в органах управління господарських товариств. 

Незалежні директори Наглядової ради Банку мають відповідати вимогам чинного 

законодавства України, що висуваються до незалежних директорів Наглядової ради Банку. 

Національний банк України має право визначати додаткові вимоги до незалежних директорів 

банків. Банк зобов’язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів 

вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення невідповідності – забезпечити заміну таких 

незалежних директорів. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх 

повноважень перестає відповідати вимогам, він повинен скласти свої повноваження 

достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення до Банку. 

9.7.6. Голова та члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження 

Національним банком України.  

Голова та Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків 

повинні діяти в інтересах Банку, здійснювати свої права та виконувати свої обов’язки 

розумно та добросовісно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Банку та несуть 

відповідальність  у межах своєї компетенції.. 

9.7.7. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа 

простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право 

в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. 

Голова Наглядової ради не може бути головою комітету з питань аудиту 

(аудиторського комітету), комітету з питань управління ризиками. 

Голова Наглядової ради: 

- організовує роботу Наглядової ради; 

- скликає засідання Наглядової ради та голосує на них; 

- організовує ведення на засіданнях протоколу Наглядової ради; 

- відкриває Загальні збори, якщо рішенням Наглядової ради право на відкриття 

Загальних зборів не делеговано іншій особі; 

- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. 

9.7.8. Наглядова рада може призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі 

відсутності Голови Наглядової ради його функції (в тому числі право підпису документів) 

виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за 

рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у 

засіданні. 

9.7.9. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення 

повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. 

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 

половини її кількісного складу, Банк протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові 

Загальні збори акціонерів для обрання решти членів Наглядової ради Банку, а в разі обрання 

членів Наглядової ради Банку шляхом кумулятивного голосування – для обрання всього 

складу Наглядової ради Банку. 

9.7.10. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради 

припиняються: 
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1) за його бажанням за умови повідомлення про це Банк за два тижні; 

2) в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я; 

3) в разі набранням законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 

покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради; 

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 

померлим; 

5) в разі отримання Банком письмового повідомлення про заміну члена Наглядової 

ради, який є представником акціонера; 

6) в інших випадках передбачених чинним законодавством. 

9.7.11. Члени Наглядової ради Банку не можуть входити до складу Правління Банку, а 

також обіймати інші посади в цьому Банку на умовах трудового договору (контракту) або 

надавати послуги Банку відповідно до цивільно-правового договору. 

Член Наглядової ради Банку не може бути керівником, посадовою особою та/або 

членом ради чи іншого органу управління, працівником іншого банку, зареєстрованого в 

Україні, крім випадків передбачених законодавством України.  

Член Наглядової ради зобов'язаний відмовитись від участі у прийнятті рішення, якщо 

конфлікт інтересів не дає йому змоги повною мірою виконувати свої обов’язки в інтересах 

Банку, його вкладників та учасників. У таких випадках Член Наглядової ради не має права 

голосу під час прийняття Наглядовою радою рішення та не враховується під час визначення 

кворуму Наглядової ради. 

 9.7.12. Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше 

одного разу на квартал. 

 Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів 

проводиться з метою розгляду проєктів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому 

числі звітів про прибутки та збитки Банку і звіту аудитора. На такому засідання Голова 

Наглядової ради представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також 

повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Банку. 

 9.7.13. Засідання Наглядової ради є правомочними якщо в ньому бере участь не 

менше ніж дві третини її складу. Кворум Наглядової ради при заочному голосуванні 

визначається Положенням про Наглядову раду. 

 У разі дострокового припинення повноважень одного чи декількох членів Наглядової 

ради і до обрання всього складу Наглядової ради, засідання Наглядової ради є 

правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість 

членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її 

складу. 

9.7.14. Засідання Наглядової ради скликаються: 

- за ініціативою Голови Наглядової ради, або 

- на вимогу члена Наглядової ради, або 

- на вимогу Правління Банку або члена Правління Банку, або 

- керівника підрозділу внутрішнього аудиту або на вимогу зовнішнього аудитора, або 

- керівника підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю, або 

- на вимогу Національного банку України, або 

- на вимогу учасників Банку, які в сукупності володіють не менш як 5 (п’ять) 

відсотків акцій Банку. 

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у 

такому засіданні. 

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку 

денного засідання беруть участь члени Правління або інші визначені нею особи в порядку, 

встановленому Положенням про Наглядову раду. 

9.7.15. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням 

Банку, якщо інше не визначено в Положенні про Наглядову раду Банку. Правління 

зобов’язане забезпечити Наглядовій раді належні умови для роботи. 
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Порядок скликання і проведення, форма проведення засідань Наглядової ради та інші 

організаційні питання діяльності Наглядової ради, визначається Положенням про Наглядову 

раду Банку. 

Рішення Наглядової ради може бути прийняте шляхом проведення заочного 

голосування (опитування) в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду 

Банку. Кількість осіб, необхідних для прийняття рішення Наглядовою радою при заочному 

голосуванні, встановлюється Положенням про Наглядову раду Банку. 

9.7.16. Члени Наглядової ради беруть участь в засіданнях тільки особисто, передача 

прав на участь в засіданнях Наглядової ради її членами шляхом видачі довіреностей чи 

іншим способом не допускається. 

9.7.17. На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос.  

Рішення Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували 

більшість її членів, які беруть участь в засіданні, якщо для прийняття рішення Положенням 

про Наглядову раду не встановлена більша кількість голосів. 

Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу 

голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. 

9.7.18. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом. Протокол засідання 

Наглядової ради складається протягом 5 (п’яти) днів після його проведення та підписується 

головуючим на засіданні. За результатами заочного голосування протокол складається 

протягом 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому бюлетенів для голосування чи інших 

письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про 

Наглядову раду Банку. 

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може 

фіксуватись технічними засобами. 

9.7.19.  Наглядова рада Банку може утворювати постійні чи тимчасові комітети з 

числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що 

належать до компетенції Наглядової ради, а також затверджує положення про такі комітети.  

Вимоги щодо утворення Наглядовою радою Банку комітетів, їх функціонування та 

складу визначаються законодавством.  

Голова Наглядової ради не може бути головою комітету з питань аудиту 

(аудиторського комітету), комітету з управління ризиками. 

9.7.20. Корпоративний секретар. Наглядова рада, за пропозицією її Голови, має 

право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар здійснює організаційну 

та інформаційну підтримку функціонування Наглядової ради, взаємодію між органами 

управління Банку, його учасниками та іншими зацікавленими особами. 

Права, обов’язки, строки повноважень, розмір оплати праці та відповідальність 

Корпоративного секретаря визначаються внутрішніми нормативними документами. 

9.7.21. Банк зобов'язаний щороку, не пізніше 30 квітня, та на вимогу Національного 

банку України надавати Національному банку України, в межах його повноважень щодо 

здійснення банківського нагляду, інформацію про питання, що розглядалися на засіданні 

(засіданнях) Наглядової ради Банку, у тому числі щодо стану реалізації стратегії, бізнес-

плану, стратегії та оперативного плану управління проблемними активами Банку, та 

прийняті щодо них рішення, а також список членів Наглядової ради Банку, присутніх на 

засіданні (засіданнях) Наглядової ради Банку. 

 

9.8. Правління Банку. 

9.8.1. Правління здійснює управління поточною діяльністю Банку, формування 

фондів, необхідних для статутної діяльності Банку та несе відповідальність за ефективність 

його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями 

Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради. 

             До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з 

керівництвом поточною діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної 

компетенції Загальних зборів Акціонерів та Наглядової ради, в тому числі: 

1) організація поточного планування доходів і видатків Банку; 
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2) забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою Банку проєктів 

бюджету Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку, а також проєктів інших документів, 

які виносяться на розгляд та затвердження Наглядової ради; 

3) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку; 

4) реалізація кредитної політики, затвердженої Наглядовою радою, забезпечення 

впровадження відповідних процедур; 

5) реалізація стратегії та політик з управління ризиками, стратегії управління 

проблемними активами, які затверджені Наглядовою радою Банку, забезпечення 

впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу ризиків, відповідності 

діяльності Банку декларації схильності до ризиків, забезпечення підготовки та надання 

Наглядовій раді пропозицій щодо необхідності внесення змін до стратегії та політик з 

управління ризиками; 

6) розробка заходів щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи 

управління ризиками, забезпечення виконання рекомендацій за результатами оцінки ризиків, 

перевірок підрозділу внутрішнього аудиту, зовнішнього аудиту та наглядових органів; 

7) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку; 

8) формування визначеної Наглядовою радою Банку організаційної структури Банку; 

9) прийняття рішення про затвердження нових продуктів чи значних змін у діяльності 

Банку; 

10) забезпечення підготовки та надання Наглядовій раді управлінської звітності про 

ризики, на які наражається Банк, яка включає інформацію  щодо нових продуктів та значних 

змін у діяльності Банку; 

11) забезпечення розроблення, участь у розробленні та затвердження внутрішніх 

банківських документів, які відповідно до нормативно-правових актів Національного банку 

України мають затверджуватися Правлінням або право на затвердження яких делеговано 

Правлінню на підставі відповідного рішення Наглядової ради Банку; 

12) забезпечення адміністративної підтримки виконання головним ризик-менеджером, 

головним комплаєнс-менеджером, підрозділом з управління ризиками та підрозділом за 

дотриманням норм (комплаєнс) покладених на них функцій (забезпечення організації 

робочого процесу вказаних осіб та підрозділів, прийняття розпорядчих документів для 

реалізації рішень Наглядової ради Банку); 

13) забезпечення не рідше одного разу в квартал розгляду питань, визначених 

нормативними актами Національного банку України у сфері фінансового моніторингу. 

Правління Банку має право делегувати розгляд питань у сфері фінансового моніторингу, 

спеціально створеному окремому комітету або комітету, що вже діє в Банку; 

14) затвердження положень, що регламентують діяльність структурних і 

відокремлених підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку, крім положень про 

структурні підрозділи Банку, які підпорядковані Наглядовій раді Банку; 

15) забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються 

для зберігання активів клієнтів, а також обміну інформацією; 

17) інформування Наглядової ради Банку про виявлені в діяльності Банку порушення 

законодавства, внутрішніх положень Банку (якщо такі порушення належать до визначеної 

законом та Статутом компетенції Наглядової ради) та про рівень ризиків, що виникають під 

час діяльності Банку, несвоєчасне або неналежне виконання пов’язаними з Банком особами 

зобов’язань перед Банком; 

18) організація виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Банку; 

19) вирішення питання поточного керівництва роботою Банку та його підрозділів, за 

винятком тих, що підпорядковуються Наглядовій раді Банку;  

20) забезпечення дотримання правил користування інформацією з обмеженим 

доступом; 

21) організація та забезпечення в Банку роботи щодо запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, відповідно до приписів 
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чинного законодавства України і її міжнародних зобов‘язань, в тому числі, за поданням 

відповідального працівника Банку за проведення фінансового моніторингу;  

22) створення та забезпечення функціонування у Банку постійно діючих Комітету з 

питань управління активами та пасивами, Кредитного комітету, Тарифного комітету, та 

інших комітетів з метою забезпечення реалізації покладених на Правління завдань, а також 

затвердження положень про них; 

23) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, в 

тому числі, передбачених Положенням про Правління, окрім питань, що належать до 

виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Банку та Наглядової ради Банку. 

9.8.2. Правління Банку у своїй діяльності керується положеннями чинного 

законодавства України, включаючи нормативно-правові акти Національного банку України 

та інших органів державної влади України, та діє на підставі Статуту Банку та Положення 

про Правління. 

Правління підзвітне Наглядовій раді Банку та організовує виконання її рішень.  

9.8.3. Голова та члени Правління Банку призначаються на посаду рішенням 

Наглядової ради Банку на строк та на умовах, визначених Наглядовою радою, і можуть 

призначатися необмежену кількість разів. Наглядова рада також може призначити 

заступника (заступників) Голови Правління, який/які входять до складу Правління за 

посадою. 

9.8.4. Кількісний склад Правління має бути не меншим , ніж 3 (три) особи. Члени 

Правління Банку входять до штату працівників Банку. 

9.8.5. Головою та членом Правління може бути фізична особа, яка має повну 

цивільну дієздатність, перебуває з Банком в трудових відносинах, не є членом Наглядової 

ради Банку та відповідає кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації та професійної 

придатності, визначеної чинним законодавством України.  

Голові та  членам Правління Банку забороняється займати посади в інших 

юридичних особах (крім контролера Банку, юридичних осіб, які мають спільного з Банком 

контролера, банківських спілок та асоціацій). 

Головою та членами Правління не можуть бути особи, яким законодавством 

заборонено обіймати відповідні посади. 

9.8.6. Права та обов'язки, відповідальність Голови та інших членів Правління 

визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління, 

а також трудовим договором (контрактом в межах, визначених чинним законодавством 

України), який від імені Банку підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на 

це Наглядовою радою. Голова та інші члени Правління Банку несуть відповідальність перед 

Банком за збитки, завдані Банку їхніми діями (бездіяльністю), згідно із законом. 

9.8.7. Повноваження члена (членів) Правління можуть бути припинені: 

- за рішенням Наглядової ради, або 

- з ініціативи самого члена Правління, з дотриманням вимог чинного законодавства, 

Статуту, Положення про Правління та укладеного з таким членом Правління трудового 

договору (контракту). 

9.8.8. Наглядова рада відповідно до законодавства з будь-яких підстав має право: 

1) достроково припинити повноваження Правління в цілому, або його Голови чи 

окремих членів Правління. У разі дострокового припинення повноважень Голови Правління 

Наглядова рада повинна одночасно прийняти рішення  про обрання Голови Правління або 

особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження; 

2) відсторонити Голову Правління або члена Правління від здійснення повноважень. 

У разі відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень Наглядова рада 

повинна обрати особу, яка тимчасово виконуватиме його обов’язки. 

9.8.9. Засідання Правління проводиться за необхідністю, але не рідше одного разу на 

місяць, для вирішення питань відповідно до Положення про Правління і вважається 

правомочним, якщо в ньому беруть участь кількість членів Правління, визначена у 

Положенні про Правління. 
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Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови 

Правління або будь-кого із членів Правління. 

Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання 

Правління.  

9.8.10. Рішення Правління приймаються шляхом голосування у порядку, 

визначеному в Положенні про Правління. Кожен член Правління має один голос. У випадку 

рівного розподілу голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував головуючий 

на такому засіданні. 

Члени Правління зобов’язані відмовитись від участі у прийняття рішень, якщо 

конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов’язки в інтересах 

Банку, його вкладників та учасників. У таких випадках член Правління не має права голосу 

під час прийняття Правлінням рішення та не враховується під час визначення кворуму 

Правління. 

9.8.11. На засідання Правління Головує Голова Правління, або інший член 

Правління, який тимчасово виконує обов’язки Голови Правління на час його відсутності, 

згідно наказу Голови Правління, або рішення Правління, або рішення Наглядової ради. 

На засіданні Правління ведеться протокол, який підписується головуючим на 

відповідному засіданні та секретарем Правління. 

Протокол засідання Правління надається за вимогою для ознайомлення члену 

Правління, члену Наглядової ради або іншим особам згідно вимог чинного законодавства та 

рішення Голови Правління Банку. 

9.8.12. Правління  зобов'язане утворити наступні постійно діючі комітети: 

- кредитний комітет, 

- комітет з управління активами та пасивами. 

Правління Банку має право утворювати інші комітети.  

Одна й та сама особа не може одночасно виконувати функції голови кредитного 

комітету та головного ризик-менеджера або головного комплаєнс-менеджера. 

9.9. Голова Правління.  

9.9.1. Правління Банку очолює Голова Правління, який організовує роботу 

Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління. 

9.9.2. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління, координацію 

діяльності Правління з Наглядовою радою, іншими колегіальними органами Банку. Голова 

Правління має право надавати пропозиції Наглядовій раді Банку за всіма напрямами 

діяльності Банку. 

Голова Правління здійснює забезпечення охорони державної таємниці відповідно до 

вимог режиму секретності у Банку та постійний контроль за забезпеченням охорони 

державної таємниці при здійсненні Банком діяльності, пов’язаної з державною таємницею в 

обсязі, що унеможливлює ознайомлення із документами та/або відомостями, що становлять 

державну таємницю особами, які не мають відповідного допуску до державної таємниці, 

наданого в порядку та на умовах, визначених Законом України «Про державну таємницю». 

Будь-які інші особи, в тому числі члени Наглядової ради, не можуть бути наділені 

повноваженнями щодо організації та контролю за здійсненням Банком діяльності, 

пов’язаної з державною таємницею. 

Голова Правління, зокрема: 

1) без довіреності діє від імені Банку, в тому числі представляє інтереси Банку, 

вчиняє (підписує) правочини від імені Банку; 

2) видає довіреності для здійснення будь-яких дій від імені Банку, як в Україні, так і 

за кордоном;   

3) здійснює керівництво поточною діяльністю Банку між засіданнями Правління на 

підставі рішень та доручень органів управління Банку та згідно з вимогами чинного 

законодавства України і нормативно-правових актів Національного банку України; 

4) видає накази та розпорядження, обов’язкові до виконання всіма працівниками 

Банку; 
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5) організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, 

організовує роботу Правління, скликає засідання забезпечує ведення протоколів засідань 

Правління; 

6) відповідно до законодавства України і Статуту Банку реалізує права і обов’язки 

Банку в області трудових відносин (з правом делегування цих повноважень); 

7) визначає порядок прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні (з 

правом делегування цих повноважень); 

8) розподіляє обов’язки між заступниками (у разі призначення кількох)  Голови 

Правління та іншими членами Правління, визначає їх функціональні обов’язки і  

повноваження ( з правом делегування цих повноважень); 

9) затверджує штатний розпис Банку; 

10) виконує інші функції, покладені на нього чинним законодавством, рішеннями 

Загальних зборів, Наглядової ради, внутрішніми документами Банку. 

9.9.3. Голова Правління не може очолювати структурні підрозділи Банку. 

9.9.4. У разі тимчасової відсутності Голови Правління (на період відпустки, 

відрядження, хвороби) його обов’язки виконує заступник Голови Правління або інший член 

Правління, на якого покладене тимчасове виконання обов’язків Голови Правління на 

підставі відповідного наказу Голови Правління. Під час відсутності Голови Правління  

виконуючий обов’язки Голови Правління здійснює обов’язки та повноваження Голови 

Правління, і має всі відповідні права Голови Правління (в тому числі право діяти без 

довіреності від імені Банку). 

9.9.5. Голова Правління несе персональну відповідальність за діяльність Банку. 

Права та обов’язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління 

визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління 

Банку, а також трудовим договором, що укладається з Головою Правління. Від імені Банку 

трудовий договір підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це 

Наглядовою радою. 

9.9.6. Голова Правління може доручити вирішення окремих питань, що відносяться 

до його компетенції, своїм заступникам, іншим членам Правління або керівникам 

структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом, Положенням про Правління 

Банку.  

Розпорядження та накази Голови Правління,  а також накази та розпорядження 

заступників Голови Правління, членів Правління, інших посадових осіб Банку, що видані в 

межах їх повноважень, є обов’язковими для виконання відповідними працівниками Банку.  

9.9.7. Члени Правління та інші посадові особи Банку мають право підпису 

документів/угод/здійснення інших дій від імені Банку на підставі відповідних довіреностей. 

9.9.8. Голова Правління Банку організує процес документообігу Правління Банку і 

для його ведення призначає із числа персоналу Банку Секретаря Правління Банку.  

Секретар здійснює також ведення протоколів засідань Правління Банку. Протоколи, 

їх копії або витяги з протоколів надаються для ознайомлення Акціонерам, Голові і членам 

Наглядової ради Банку за їх запитом, якщо інше не передбачено чинним законодавством або 

самим протоколом. Витяги з протоколів засідань Правління Банку засвідчуються Головою 

Правління Банку та Секретарем Правління. 

 

10. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ БАНКУ 

 10.1. В Банку створюється постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту. 

            Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює свою діяльність відповідно до міжнародних 

стандартів професійної практики внутрішнього аудиту, якими є документи (вимоги), 

прийняті Радою з міжнародних стандартів внутрішнього аудиту (International Internal Audit 

Standards Board - IIASB) та схвалені Наглядовою радою професійної практики (International 

Professional Practices framework oversight council - IPPFOC). 

 10.2. Підрозділ внутрішнього аудиту діє на підставі Положення, яке затверджується 

Наглядовою радою Банку. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту підпорядковується 

Наглядовій раді та звітує перед нею в порядку визначеному законодавством.  
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10.3. Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює такі функції: 

1) оцінює ефективність та адекватність організації корпоративного управління в Банку, 

системи внутрішнього контролю, у тому числі систем управління ризиками Банку, та їх 

відповідність розміру Банку, складності обсягам, видам, характеру здійснюваних Банком 

операцій, організаційній структурі та профілю ризику Банку з урахуванням особливостей 

діяльності Банку як системно важливого (за наявності такого статусу) та/або діяльності 

банківської групи, до складу якої входить Банк; 

2) перевіряє процеси управління Банком, у тому числі щодо оцінки достатності 

капіталу та достатності ліквідності; 

3) перевіряє дотримання керівниками та працівниками Банку вимог законодавства і 

внутрішніх положень Банку; 

4) оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій 

Банку; 

5) перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності Банку; 

6) перевіряє фінансово-господарську діяльність Банку; 

7) перевіряє відповідність кваліфікаційним вимогам та виконання професійних 

обов'язків працівниками Банку; 

8) виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку 

і виникнення конфлікту інтересів у Банку; 

9) перевіряє достовірність та вчасність надання інформації органам державної влади та 

управління, які в межах компетенції здійснюють нагляд за діяльністю Банку; 

10) оцінку видів діяльності Банку, виконання яких забезпечується шляхом залучення 

юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг); 

11) здійснює інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду за діяльністю Банку. 

10.4. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту вступає на посаду після погодження 

його кандидатури Національним банком України. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту 

підпорядковується та звітує перед Наглядовою радою Банку. 

Кваліфікаційні вимоги до професійної придатності та ділової репутації керівника 

підрозділу внутрішнього аудиту встановлюються Національним банком України 

 Національний банк має право вимагати заміни керівника підрозділу внутрішнього 

аудиту, якщо його професійна придатність та/або ділова репутація не відповідають 

установленим Національним банком України кваліфікаційним вимогам. Банк зобов’язаний 

на вимогу Національного банку України вжити заходів для заміни такої особи. 

Рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту приймає 

Наглядова рада Банку. Банк зобов’язаний погодити із Національним банком України 

рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту, крім випадків 

звільнення такої особи за власним бажанням, за згодою сторін, або у зв’язку із закінченням 

строк трудового договору (контракту). 

Керівник підрозділу внутрішнього аудиту Банку має право вимагати позачергового 

скликання засідання Наглядової ради. 

 10.5. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту Банку під час виконання своїх 

функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами, інформацією, 

письмовими поясненнями з питань діяльності Банку, включаючи всі підрозділи Банку, та 

афілійованих осіб Банку, право на доступ до системи автоматизації банківських операцій та 

на отримання письмових пояснень від керівників і працівників Банку з питань, що 

виникають під час проведення перевірки та за її результатами. 

10.6. Проведення аудиту здійснюється підрозділом внутрішнього аудиту на підставі 

затвердженого Наглядовою радою Банку плану (графіка) проведення перевірок на поточний 

рік. Підрозділ внутрішнього аудиту за результатами проведених перевірок готує та подає 

Наглядовій раді звіти і пропозиції щодо усунення виявлених порушень (за наявності).  

 10.7. Банк зобов'язаний у порядку, визначеному нормативно-правовими актами 

Національного банку України, подавати Національному банку України звіт про роботу 

підрозділу внутрішнього аудиту та інші документи за результатами внутрішнього аудиту. 
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11. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА БАНКУ 

11.1. Банк забезпечує проведення щорічної перевірки фінансової звітності 

(консолідованої фінансової звітності) та іншої інформації щодо фінансово-господарської 

діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі 

нормативно-правових актів Національного банку України.  

11.2. Керівники Банку забезпечують умови для здійснення зовнішнього аудиту 

Банку відповідно до вимог законодавства України та на вимогу аудиторської фірми надають 

звіти про проведені Національним банком України перевірки Банку та звіти зовнішнього і 

внутрішнього аудиту Банку 

11.3. Право на проведення аудиторської перевірки Банку має аудиторська фірма, 

внесена до розділу Реєстру аудиторських фірм та суб’єктів аудиторської діяльності, що 

ведеться відповідно до закону, в частині суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право 

проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний 

інтерес. 

11.4. Не мають права проводити аудит Банку: 

1) афілійована особа Банку; 

2) афілійована особа посадової особи Банку; 

3) особа,  яка не є незалежною від Банку, що підлягає перевірці. Вимоги до 

забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює 

аудиторську діяльність. 

11.5. Аудиторська перевірка діяльності Банку може бути проведена на вимогу 

Акціонера (Акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків 

голосуючих Акцій Банку. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає 

(укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про 

проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Банку, в якому 

зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на 

Акціонера (Акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилася перевірка. Загальні збори 

Акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонера (Акціонерів) на 

таку перевірку. 

11.6. Банк зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів з дати отримання запиту 

Акціонера (Акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) 

можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати Акціонеру 

(Акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки 

11.7. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який (які) є 

власником (власниками) більше, ніж 10 (десяти) відсотків голосуючих Акцій Банку може 

проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік. 

11.8. У разі проведення аудиту Банку за заявою Акціонера (Акціонерів), який (які) є 

власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків голосуючих Акцій, Правління Банку на 

вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов’язане надати засвідчені копії всіх документів 

протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора 

(аудиторської фірми). 

 

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ В БАНКУ 

12.1. Банк організує ведення бухгалтерського обліку та складає фінансову звітність 

відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 

нормативно-правових актів Національного банку України та відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 

12.2. Банк надає Національному банку України фінансову і статистичну звітність за 

результатами роботи Банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а 

також інформацію про афілійованих осіб Банку з метою оцінки фінансового стану Банку. 

12.3.  Банк  протягом місяця, наступного за звітним періодом, оприлюднює на 

власному вебсайті Банку, а також розміщує у приміщеннях Банку, до яких мають доступ 
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клієнти, у тому числі вкладники Банку, квартальний баланс, звіт про фінансові результати 

Банку та примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком України.  

12.4. Банк зобов’язаний не пізніше 30 квітня настпуного за звітним року 

оприлюднювати шляхом розміщення на власному вебсайті та в інший спосіб, визначений 

чинним законодавством, а також надавати Національному банку України, аудиторський 

висновок та перевірені аудиторською фірмою річну фінансову звітність (річну 

консолідовану фінансову звітність), а також інформацію в обсязі, визначеному 

Національним банком України, про власників Істотної участі у банку шляхом розміщення в 

мережі Інтернет та/або поширення як окремих друкованих видань. 

12.5. Фінансовий рік Банку починається з 1 січня та закінчується 31 грудня того ж 

календарного року. 

 

13.    БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ. АРЕШТ НА КОШТИ ТА ІНШІ ЦІННОСТІ, 

ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ У БАНКУ. 

13.1. Банк забезпечує збереження банківської таємниці відповідно до законодавства 

України, нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх 

документів Банку. Інформація, що становить банківстку таємницю, може бути розкрита 

Банком лише у випадках, передбачених законодавством або з письмого дозволу клієнта 

Банку. 

13.2. Банківською таємницею є інформація, визнана такою законодавством. 

13.3. Службовці (працівники, керівники тощо) Банку, при вступі на посаду 

підписують зобов’язання щодо збереження банківської таємниці. Керівники та службовці 

Банку зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для третіх 

осіб конфіденційну інформацію, яка стала їм відома при виконання своїх службових 

обов’язків. 

13.4. Арешт на майно Банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських 

рахунках банку), арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що 

знаходяться в Банку, здійснюються виключно за постановою державного виконавця, 

приватного виконавця або за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення 

арешту в порядку, встановленому законом. Зняття арешту з майна та коштів здійснюється за 

постановою державного виконавця, приватного виконавця або за рішенням суду. 

Зупинення видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб 

здійснюється в разі накладення арешту відповідно до чинного законодавства, а також в у 

випадках, передбачених договором, Законом України "Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", іншими законами та/або 

умовами обтяження, предметом якого є майнові права на грошові кошти, що знаходяться на 

банківському рахунку. Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку 

накладено арешт, крім випадків, якщо арешт накладено без встановлення такої суми або 

якщо інше передбачено договором, законом чи умовами такого обтяження. 

У випадках, встановлених законом, кошти та інші цінності юридичних або фізичних 

осіб, що знаходяться в Банку, на які накладено арешт, передаються в управління 

(перераховуються на рахунки) Національного агентства України з питань виявлення, 

розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, не 

пізніше наступного робочого дня після надходження до банку вимоги Національного 

агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, здобутими 

злочинним шляхом, та доданих до неї копій звернення прокурора та ухвали слідчого судді, 

суду про накладення арешту. 

Забороняється накладати арешт на кошти, що знаходяться на кореспондентських 

рахунках Банку. 

Порядок стягнення коштів з кореспондентських рахунків Банку встановлюється 

Національним банком України. 
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Стягнення коштів з кореспондентських рахунків банку здійснюється Національним 

банком України на вимогу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб виключно у випадках, 

передбачених Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".   

 

14. ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ 

ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ 

 

 14.1. Банк розробляє, впроваджує та постійно, з урахуванням законодавства, оновлює 

правила фінансовго моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші 

внутрішні документи з питань фінансовго моніторингу, призначає працівника, 

відповідального за його проведення, а також здійснює інші заходи, спрямовані на 

забезпечення дотримання законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

 14.2.  Внутрішньобанківську систему запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення очолює відповідальний працівник 

Банку, який призначається Наглядовою радою. 

 14.3. Відповідальний працівник може бути призначений за посадою: 

 - на рівні члена Правління Банку, який є керівником окремого підрозділу із 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або 

якому такий підрозділ підпорядковується; 

 - на рівні керівника окремого підрозділу із запобігання та протидії легалізації 

(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

 14.4. Відповідальний працівник Банку безпосередньо підпорядковується Наглядовій 

раді та звітує перед нею. Кандидатура відповідального працівника Банку погоджується 

Національним банком України. Банк має право прийняти рішення про одночасне виконання 

функцій відповідального працівника та керівника підрозділу за дотриманням норм 

(комплаєнс) на умовах суміщення. Банк має право покласти на головного комплаєнс-

менеджера функції відповідального працівника Банку за проведення фінансового 

моніторингу. 

 

15.  ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО  

ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 

15.1. Значним правочином є правочин (крім правочину із розміщення Банком 

власних акцій), ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 

десять і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової 

звітності, якщо інше порогове значення не встановлене Законом України «Про акціонерні 

товариства». 

Якщо склад Наглядової ради відповідає вимогам Закону України «Про банки і 

банківську діяльність», рішення про надання згоди на вчинення значного правочину 

приймаються Наглядовою радою Банку. 

Якщо склад Наглядової ради Банку не відповідає вимогам Закону України «Про 

банки і банківську діяльність», рішення ро надання згоди на вчинення значного правочину 

приймається відповідним органом Банку (Загальні збори, Наглядова рада), який визначється 

у відповідності до статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства». 

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або 

послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п’ятдесят) і більше відсотків 

вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, приймаються більш 

як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. 
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15.2. Правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі – правочин із 

заінтересованістю) є правочин, ринкова вартість майна (або послуг чи сума коштів), що є 

його предметом, перевищує один відсоток вартості активів Банку за даними останньої 

річної фінансової звітності Банку (якщо інше порогове значення не встановлене Законом 

України «Про акціонерні товариства»), та який відповідає критеріям, встановленим в Законі 

України «Про акціонері товариства». 

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю примається 

відповідним органом Банку (Загальні збори, Наглядова рада) у порядку, встановленому 

статтею 71 Закону України «Про акціонері товариства». 

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю 

акціонери, заінтересовані у вчиненні такого правочину, не мають право голосу, а рішення 

цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для 

участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання. 

 

16.    ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ 

16.1. Реорганізація Банку. Банк може бути реорганізований за рішенням власників 

Банку. Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу Банку, 

зміни його організаційно-правової форми (перетворення), наслідком яких є передача його 

майна, коштів, прав та обов’язків правонаступниками, прийняття його майна 

правонаступником.  

У разі реорганізації Банку шляхом перетворення до таких правовідносин не 

застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Під час 

проведення реорганізації Банку шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати 

від Банку припинення чи дострокового виконання зобов'язання.  

16.2. Реорганізація за рішенням власників Банку здійснюється згідно із 

законодавством України, за умови надання попереднього дозволу Національного банку 

України на реорганізацію Банку та затвердження Національним банком України плану 

реорганізації Банку. У разі здійснення реорганізації Банку за рішенням його власників 

шляхом перетворення план реорганізації Банку не складається.  

Рішення про реорганізацію Банку має відповідати вимогам, встановленим 

законодавством України. 

Реорганізація розпочинається після затвердження Національним банком України 

плану реорганізації, який має відповідати вимогм, встановленим чинним законодавством. 

16.3.  Угода про злиття або приєднання укладається, якщо Банк реорганізується 

шляхом злиття або приєднання, у письмовій формі. Угода про злиття або приєднання 

набирає законної сили з моменту затвердження її більшістю у дві третини голосів учасників 

на загальних зборах кожного банку.  

16.4. Ліквідація Банку. Банк може бути ліквідований: 

1) за рішенням власників Банку (Загальних зборів); 

2) у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з власної 

ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. 

16.5. Ліквідація Банку з ініціативи власників Банку (Загальних зборів) здійснюється в 

порядку, передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо 

Національний банк України після отримання рішення власників про ліквідацію Банку не 

виявив ознак, за якими цей Банк може бути віднесено до категорії проблемного або 

неплатоспроможного. 

Власники банку мають право розпочати процедуру ліквідації Банку за рішенням 

Загальних зборів лише після надання на це згоди Національним банком України та за умови 

відкликання банківської ліцензії. 

16.6. Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з власної 

ініціативи у випадках визначених законодавством. 

Національний банк України приймає рішення про відкликання у Банку банківської 

ліцензії та ліквідацію Банку за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 

протягом п'яти днів з дня отримання такої пропозиції Фонду.  






