1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Ці зміни є новою редакцією Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ», ідентифікаційний код
20280450, який визначає правовий статус, порядок діяльності, управління,
реорганізації та ліквідації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ
БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ».
1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ» (надалі - БАНК) створене в результаті реорганізації товариства з
обмеженою відповідальністю комерційний банк «Земельний Капітал» шляхом
перетворення у Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Земельний
Капітал» за рішенням установчих зборів (протокол № 1/2009 від 15.09.2009 року) у
зв’язку з приведенням організаційно-правової форми у відповідність з вимогами
Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
форми створення банків та розміру статутного капіталу» від 14 вересня 2006 року
N 133-V та Закону України «Про акціонерні товариства» та є правонаступником
всього майна, прав та зобов’язань товариства з обмеженою відповідальністю
комерційний банк «Земельний Капітал», яке згідно протоколу загальних зборів
учасників від 02 листопада 2001 року № 3 є правонаступником комерційного Банку
«Земельний Капітал», який був створений у формі товариства з обмеженою
відповідальністю на підставі рішення установчих зборів засновників від 02
листопада 1993 року (протокол № 1) та зареєстрований Національним банком
України 31 січня 1994 року за № 236.
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 15.11.2018 тип Банку з
публічного акціонерного товариства змінено на приватне акціонерне товариство, а
також змінено найменування Банку
з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» на
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ».
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ» є правонаступником всіх прав та обов’язків ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ЗЕМЕЛЬНИЙ
КАПІТАЛ».
1.3. БАНК створено у формі акціонерного товариства. За типом БАНК є приватним
акціонерним товариством. БАНК створений та діє як приватне акціонерне
товариство відповідно до Цивільного кодексу України та Господарського
кодексу України, Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про
акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших
законодавчих актів, нормативно-правових актів Національного банку України,
що регулюють діяльність банків.
БАНК входить до банківської системи України та може надавати фізичним та
юридичним особам (резидентам та нерезидентам) банківські та інші фінансові
послуги відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність».
1.4. Офіційне найменування БАНКУ:
1.4.1. повне:
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українською мовою - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»;
російською мовою – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»
англійською мовою - JOINT STOCK COMPANY COMMERCIAL BANK
«ZEMELNY CAPITAL»;
1.4.2. скорочене:
українською мовою - АТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ»;
російською мовою – АО «КБ «ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»;
англійською мовою –JSC CB «ZEMELNY CAPITAL».
1.5. Місцезнаходження БАНКУ:
Україна, 49101, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Пушкіна,15.
2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
2.1. Предметом діяльності БАНКУ є надання банківських та інших фінансових
послуг (крім послуг у сфері страхування), а також здійснення іншої діяльності,
визначеної чинним законодавством України.
2.2. Основною метою діяльності БАНКУ є розвиток банківської справи та
одержання прибутку в інтересах БАНКУ та його акціонерів.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВА БАНКУ
3.1. БАНК є юридичною особою за законодавством України. БАНК набуває
статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації відповідно до
законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Юридичний статус БАНКУ визначається законодавством України та
цим Статутом. У відповідності до банківського законодавства, відомості про БАНК
вносяться до Державного реєстру банків.
3.2. В основу товариства покладена приватна форма власності.
3.3. БАНК має відокремлене майно, самостійний баланс та кореспондентський
рахунок, відкритий в Національному банку України. БАНК має право в
установленому порядку відкривати кореспондентські й інші банківські рахунки
на території України та за її межами.
3.4. БАНК має круглу печатку, яка містить його повне найменування
українською мовою із зазначенням ідентифікаційного коду та емблемою
БАНКУ. Емблема БАНКУ розташована всередині печатки у вигляді гербу з
додержанням вимог класичної геральдики та складається з щита, вінця,
щитотримачів та основи. Герб являє собою геральдичний щит трикутної форми
із зовнішньою облямівкою, в центрі якої розміщено основу щита, що має
ребристу форму із вертикальним розташуванням ребер, на якій розміщено лист
конюшини. Щит увінчаний паростком рослини. Щит підтримується двома
биками, що стоять на гілках винограду, які складають основу герба. БАНК має
бланки зі своїм найменуванням та фірмовий знак для візуальної ідентифікації.
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3.5. БАНК володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності,
згідно з метою статутної діяльності. Майнові права БАНКУ підлягають захисту
згідно з чинним законодавством України.
3.6. БАНК для здійснення мети статутної діяльності наділяється цивільною
дієздатністю і має право від свого імені укладати договори та контракти,
набувати майнові і особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, бути
позивачем і відповідачем у судах, у тому числі в господарському,
адміністративному та третейському суді.
3.7. За своїми зобов’язаннями БАНК відповідає усім належним йому майном, на
які у відповідності з чинним законодавством України може бути звернене
стягнення.
БАНК не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у
разі прийняття Національним банком України рішення про запровадження
обмежень на діяльність банків, зупинення операцій по рахунках, арешту власних
коштів банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади.
БАНК не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за
зобов’язаннями БАНКУ.
БАНК не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До БАНКУ та його органів
не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі
вчинення акціонерами противоправних дій, крім випадків, визначених діючим
законодавством України.
Акціонери не відповідають за зобов’язаннями БАНКУ і несуть ризик збитків,
пов’язаних з діяльністю БАНКУ, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів
не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі
вчинення протиправних дій БАНКОМ або іншими акціонерами.
Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за
зобов’язаннями БАНКУ у межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.
3.8. БАНК має повну господарську самостійність і не залежить від виконавчих
та розпорядчих органів державної влади у рішеннях, пов'язаних з його
оперативною діяльністю, а також є незалежним у питаннях встановлення
процентних ставок і цін за послуги, оплати праці, розподілу чистого прибутку в
межах, визначених законодавством України.
3.9. Реалізуючи права юридичної особи, БАНК має право:
а) володіти, користуватися та розпоряджатися належним йому майном, в тому
числі відчужувати, продавати, передавати, обмінювати, здавати в оренду,
передавати у тимчасове користування іншим організаціям, товариствам,
установам і підприємствам майно, що належить йому на правах власності, а
також списувати його з балансу у встановленому порядку;
б) придбавати, відчужувати та в іншій спосіб розпоряджатися нерухомим
майном, а також орендувати земельні ділянки як на території України, так і за її
межами, у тому числі нежитлові та житлові приміщення, необхідні для
використання в діяльності БАНКУ з урахуванням обмежень та умов, визначених
чинним законодавством;
в) спільно з іншими банками створювати банківські спілки та асоціації,
визначені Законом України «Про банки і банківську діяльність»;
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г) випускати і розміщувати цінні папери в порядку, встановленому
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
д) здійснювати прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до
законодавства України про цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з
нормативно-правовими актами Національного банку України. БАНК не має права
інвестувати кошти в юридичну особу, статутом якої передбачена повна
відповідальність її власників;
е) здійснювати операції на валютних та фондових біржах в порядку,
встановленому діючим законодавством України;
є) відкривати свої відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва
тощо) на території України у порядку, встановленому законодавством України
та нормативно-правовими актами Національного банку України;
ж) створювати (у тому числі шляхом придбання) дочірні банки, філії чи
представництва на території інших держав після отримання дозволу
Національного банку України у порядку, встановленому законодавством
України та нормативно-правовими актами Національного банку України;
з) здійснювати інші права і нести відповідальність у порядку, встановленому
законодавством України. БАНК вправі залучати до роботи українських та
іноземних спеціалістів в порядку, встановленому законодавством, самостійно
визначаючи форми, розміри та види оплати праці з врахуванням гарантій,
встановлених законодавством про працю;
і) вступати в неприбуткові спілки чи асоціації з метою розвитку міжрегіональних
та міжнародних зв’язків, забезпечення наукового та інформаційного обміну і
професійних інтересів, розробки рекомендацій щодо банківської діяльності.
3.10. БАНК несе відповідальність за зберігання документів відповідно до
діючого законодавства України.
4. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ
4.1. БАНК має право надавати банківські та інші фінансові послуги (крім послуг
у сфері страхування), а також здійснювати іншу діяльність, визначену Законом
України «Про банки і банківську діяльність».
4.2. БАНК має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської
ліцензії шляхом надання банківських послуг.
До послуг, що може надавати БАНК, належать:
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.
4.3.БАНК має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у
тому числі шляхом укладення з юридичними особами (комерційними агентами)
агентських договорів Перелік фінансових послуг, що БАНК має право надавати
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своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладення агентських договорів,
встановлюється Національним банком України. БАНК зобов'язаний повідомити
Національний банк України про укладені ним агентські договори. БАНК має
право укладати агентський договір з юридичною особою, яка відповідає
встановленим Національним банком України вимогам.
4.4. БАНК, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також
діяльність щодо:
1) інвестицій;
2) випуску власних цінних паперів;
3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального
банківського сейфа;
5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
6) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);
7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та
інших фінансових послуг.
4.5. БАНК має право здійснювати професійну діяльність на фондовому ринку, а
саме: брокерську діяльність, дилерську діяльність, андеррайтинг, діяльність з
управління цінними паперами, депозитарну діяльність депозитарної установи,
депозитарну діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування,
депозитарну діяльність із зберігання активів пенсійних фондів, діяльність з
управління іпотечним покриттям, за умови наявності відповідної ліцензії, виданої
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
БАНК має право проводити діяльність з надання інформаційних послуг на
фондовому ринку, за умови включення БАНКУ до Реєстру уповноважених осіб та
отримання свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати
інформаційні послуги на фондовому ринку у порядку визначеному законодавством.
4.6. БАНК здійснює діяльність, надає банківські та інші фінансові послуги в
національній валюті, а за наявності відповідної ліцензії Національного банку
України - в іноземній валюті.
4.7. БАНК має право вчиняти будь-які правочини, необхідні для надання ним
банківських та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.
4.8. 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.
4.9.БАНК не пізніш як за місяць до початку нового виду діяльності або надання
нового виду фінансових послуг (крім банківських) зобов'язаний повідомити про
це Національний банк України згідно з вимогами та в порядку, встановленими
Національним банком України.
4.10.БАНК самостійно встановлює процентні ставки та комісійну винагороду за
надані послуги.
4.11. БАНК має право здійснювати також іншу діяльність, яка не заборонена
законодавством України відповідно до наданих дозволів (ліцензій)
уповноважених органів згідно із законодавством України (якщо здійснення
такої діяльності потребує отримання дозволу або ліцензії).
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4.12. БАНК не має права здійснювати діяльність у сфері матеріального
виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних і
інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового
посередника.
4.13. БАНКУ забороняється здійснювати ризикову діяльність, що загрожує
інтересам вкладників чи інших кредиторів БАНКУ.
4.14. БАНК зобов'язаний докладати максимальних зусиль для уникнення
конфлікту інтересів працівників банку і клієнтів, а також конфлікту інтересів
клієнтів банку.
5. РЕГУЛЯТИВНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ
5.1. Регулятивний капітал БАНКУ включає:
1) основний капітал;
2) додатковий капітал.
Основний капітал включає статутний капітал і розкриті резерви, які
створені або збільшені за рахунок нерозподіленого прибутку, надбавок до курсу
акцій і додаткових внесків акціонерів у статутний капітал, загальний фонд
покриття ризиків, що створюється під невизначений ризик при проведенні
банківських операцій, за винятком збитків за поточний рік і нематеріальних
активів. Розкриті резерви включають і інші фонди такої самої якості, які
повинні відповідати критеріям викладеним в Законі України «Про банки і
банківську діяльність».
5.2. Додатковий капітал, за умови затвердження Національним банком України,
може включати:
5.2.1. нерозкриті резерви;
5.2.2. резерви переоцінки;
5.2.3. гібридні (борг/капітал) капітальні інструменти;
5.2.4. субординований борг.
5.3. Національним банком України можуть бути визначені інші складові
регулятивного капіталу, порядок та умови його формування.
5.4. Додатковий капітал не може бути більшим 100 відсотків основного
капіталу.
5.5. БАНК та кожний власник істотної участі зобов'язані підтримувати
норматив достатності (адекватності) регулятивного капіталу БАНКУ на рівні,
встановленому Національним банком України.
Порядок обчислення нормативу достатності (адекватності) регулятивного
капіталу БАНКУ, мінімальний розмір регулятивного капіталу БАНКУ
визначаються відповідно до законодавства України про банківську діяльність та
нормативно-правових актів Національного банку України.
5.6. БАНК не має права без згоди Національного банку України зменшувати
розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня.
5.7. Власний капітал (вартість чистих активів) БАНКУ визначається як різниця
між сукупною вартістю активів БАНКУ та вартістю його зобов'язань перед
іншими особами.
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5.8. Чистий прибуток БАНКУ розподіляється і використовується у відповідності та
в порядку, визначеному Загальними зборами акціонерів БАНКУ.
6. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ
БАНКУ
6.1. Статутний капітал - сплачена грошовими внесками учасників БАНКУ
вартість акцій, паїв БАНКУ в розмірі, визначеному Статутом БАНКУ.
Мінімальний розмір статутного капіталу БАНКУ не може бути менше
розміру, встановленого Законом України «Про банки і банківську діяльність» та
іншими нормативно-правовими актами Національного банку України.
6.2. Статутний капітал БАНКУ формується відповідно до вимог Закону України
«Про банки і банківську діяльність», законодавства України, нормативноправових актів Національного банку України та цього Статуту.
6.3. Формування та капіталізація БАНКУ здійснюється шляхом грошових
внесків. Грошові внески для формування та збільшення статутного капіталу
БАНКУ резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти - в іноземній
вільно конвертованій валюті або у гривнях. Статутний капітал БАНКУ не
повинен формуватися з непідтверджених джерел.
6.4. Статутний капітал БАНКУ складає 226 500 000,00 грн. (двісті двадцять шість
мільйонів п’ятсот тисяч гривень 00 копійок). Він розподілений на 2 265 000 (два
мільйони двісті шістдесят п`ять тисяч) простих іменних акцій номінальною
вартістю 100,00 грн. (сто гривень 00 копійок) кожна, які випущені в
бездокументарній формі.
6.5. БАНК має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір
статутного капіталу в порядку, визначеному діючим законодавством України,
на підставі відповідного рішення Загальних зборів акціонерів БАНКУ.
6.6. Статутний капітал БАНКУ збільшується шляхом підвищення номінальної
вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості
у порядку, встановленому діючим законодавством та Національною комісією з
цінних паперів та фондового ринку.
БАНК має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про
результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
Збільшення статутного капіталу БАНКУ із залученням додаткових внесків
здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного
капіталу БАНКУ без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом
підвищення номінальної вартості акцій.
Збільшення статутного капіталу
БАНКУ для покриття збитків не
допускається, крім випадків, встановлених діючим законодавством України.
До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом БАНКУ,
уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю
оплачені.
У процесі емісії БАНКОМ простих акцій акціонеру - власнику простих
акцій БАНКУ обов'язково надається переважне право на придбання акцій, що
додатково розміщуються БАНКОМ, пропорційно частці належних йому простих
8

акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними
зборами акціонерів БАНКУ рішення про невикористання такого права) у
порядку, встановленому діючим законодавством України.
Збільшення статутного капіталу БАНКУ у разі наявності викуплених
БАНКОМ акцій не допускається.
Наявність збитків у БАНКУ не є перешкодою для збільшення його статутного
капіталу.
6.7. Зменшення статутного капіталу БАНКУ здійснюється в порядку,
встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної
вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених БАНКОМ акцій та
зменшення їх загальної кількості.
6.8. БАНК в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та
фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний
капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому
розмір статутного капіталу.
7. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД ТА ІНШІ ФОНДИ БАНКУ
7.1. Крім статутного капіталу, БАНК формує резервний фонд, інші фонди та
резерви на покриття збитків від активів, відповідно до вимог законодавства
України та нормативно-правових актів Національного банку України.
7.2. Порядок і розмір формування резервного фонду визначається нормами
діючого законодавства. Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду має
бути не менше 5 відсотків від прибутку БАНКУ до досягнення ними 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
вимагати від БАНКУ збільшення розміру резервів щорічних відрахувань до
них.
7.3. Резервний фонд формується на покриття непередбачених збитків по всіх
статтях активів та позабалансових зобов'язаннях.
7.4. Відрахування до резервного фонду здійснюються з чистого прибутку
звітного року, що залишається у розпорядженні БАНКУ після сплати податків
та інших обов'язкових платежів
та затвердження Загальними зборами
акціонерів БАНКУ річного бухгалтерського звіту та прийняття рішення щодо
розподілу прибутку.
7.5. З метою відшкодування можливих втрат за активними банківськими
операціями БАНК створює резерви згідно з вимогами Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку та нормативно-правових актів Національного банку
України.

8. АКЦІЇ БАНКУ
8.1. БАНК здійснює емісію власних акцій відповідно до законодавства України про
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господарські товариства та цінні папери з урахуванням особливостей, визначених
діючим законодавством України.
8.2. БАНК здійснює емісію лише простих іменних акцій у бездокументарній
формі. Акції БАНКУ є неподільні.
8.3. Реєстрацію випуску акцій здійснює Національна комісія з цінних паперів та
фондового ринку в установленому чинним законодавством України порядку.
Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних
паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.
8.4. БАНК розміщує свої акції першим власникам безпосередньо або через
андеррайтерів. БАНКУ дозволяється виступати посередником для купівліпродажу власних акцій.
8.5. Перехід та реалізація права власності на акції БАНКУ здійснюються
відповідно до законодавства України.
8.6. БАНК має право придбавати власні акції в порядку і на умовах, визначених
законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку
України. БАНК не може придбавати власні акції, що розміщуються.
8.7. БАНК не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну
вартість.
БАНК здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку він викупив, за
ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою,
крім випадку розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу.
8.8.Акціонери мають право вільно розпоряджатися належними їм акціями БАНКУ,
укладати договори купівлі-продажу, відчужувати належні їм акції іншими
засобами. Укладання договорів щодо відчуження акцій БАНКУ здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
8.9. Кожна проста іменна акція БАНКУ надає акціонеру один голос для вирішення
кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім
проведення кумулятивного голосування.
Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку
БАНКУ у вигляді дивідендів, на участь в управлінні БАНКОМ, на отримання
частини майна БАНКУ у разі його ліквідації та інші права, передбачені Законом
України «Про акціонерні товариства». Прості акції надають їх власникам однакові
права.
8.10. Акції БАНКУ можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
9. АКЦІОНЕРИ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
9.1. Акціонерами БАНКУ можуть бути учасники цивільних відносин які є
власниками акцій БАНКУ.
Акціонерами БАНКУ не можуть бути юридичні особи, в яких БАНК має
істотну участь, громадські об'єднання, політичні партії, релігійні та благодійні
організації.
Інститути спільного інвестування можуть бути власниками істотної участі
у БАНКУ лише за умови, що такий інститут спільного інвестування є
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корпоративним інвестиційним фондом та більш як 75 відсотків акцій такого
фонду і більш як 75 відсотків акцій (часток) компанії з управління активами
такого фонду прямо та/або опосередковано належать одній особі або групі
асоційованих осіб.
9.2. БАНК не може мати єдиним учасником іншого підприємницького
товариства, учасником якого є одна особа.
БАНК не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб,
єдиним учасником яких є одна й та ж сама особа.
9.3. Кожною простою акцією БАНКУ її власнику-акціонеру надається однакова
сукупність прав, включаючи права на:
а) участь в управлінні БАНКОМ як акціонерним товариством у порядку,
визначеному чинним законодавством України та Статутом БАНКУ;
б) отримання дивідендів;
в) отримання у разі ліквідації Банку частини його майна або вартості частини
майна БАНКУ;
г) отримання інформації про господарську діяльність БАНКУ;
д) переважне право на придбання акцій, що розміщуються БАНКОМ у кількості,
пропорційній частці належних йому акцій у загальній кількості акцій БАНКУ;
е) внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного
Загальних зборів акціонерів БАНКУ, а також щодо нових кандидатів до складу
органів БАНКУ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного
з органів, у порядку, визначеному чинним законодавством України та внутрішніми
документами БАНКУ;
є) вільно розпоряджатися акціями БАНКУ, що їм належать у порядку, визначеному
чинним законодавством України;
ж) інші права, передбачені чинним законодавством України та внутрішніми
документами БАНКУ.
9.4. Переважним правом акціонера - власника простих акцій визнається право
придбавати розміщувані БАНКОМ прості акції пропорційно частці належних
йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій
у процесі емісії БАНКОМ простих акцій (крім випадку прийняття Загальними
зборами акціонерів БАНКУ рішення про невикористання такого права) у
порядку, встановленому законодавством України.
Порядок надання акціонерам - власникам простих акцій переважного права
придбавати акції БАНКУ регулюється законодавством України.
9.5. Цей Статут не передбачає переважного права акціонерів на придбання акцій
БАНКУ, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам.
9.6. Кожний акціонер-власник простих акцій БАНКУ має право вимагати
здійснення обов'язкового викупу БАНКОМ належних йому простих акцій, якщо він
зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти
прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:
1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу БАНКУ;
2) надання згоди на вчинення БАНКОМ значних правочинів;
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3) надання згоди на вчинення БАНКОМ правочину, щодо якого є
заінтересованість;
4) зміну розміру статутного капіталу БАНКУ;
5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій
додаткової емісії у процесі їх розміщення БАНКОМ.
9.7. Акціонер зобов'язаний:
а) дотримуватися вимог Статуту, інших внутрішніх документів БАНКУ;
б) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління
БАНКУ;
в) виконувати свої зобов'язання перед БАНКОМ, у тому числі пов'язані з
майновою участю;
г) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом
БАНКУ;
д) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про
діяльність БАНКУ;
е) сприяти БАНКУ у здійсненні його поточної діяльності та розвитку;
є) відповідати вимогам чинного законодавства України (в тому числі вимогам
нормативно-правових актів Національного банку України) до акціонерів банків ( як
існуючих акціонерів, так і осіб, що набувають право власності на акції БАНКУ);
ж) забезпечувати наявність та надання БАНКУ і Національному банку України
документів/інформації, що вимагається чинним законодавством України (в тому
числі нормативно-правовими актами Національного банку України), зокрема у
випадках підтвердження акціонерами своєї ділової репутації, фінансового стану,
джерел походження коштів, за які придбаваються акції БАНКУ тощо;
з) виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та
внутрішніми документами БАНКУ.
9.8. На БАНК не поширюються вимоги ст. 65 Закону України «Про акціонерні
товариства» щодо придбання акцій БАНКУ за наслідками придбання контрольного
пакету акцій.
На БАНК не поширюються вимоги статті 65-2 Закону України «Про акціонерні
товариства» щодо обов`язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу
особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета
акцій.
На БАНК не поширюються вимоги статті 65-3 Закону України «Про акціонерні
товариства» щодо обов`язкового придбання особою (особами, що діють спільно),
яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства на вимогу
акціонерів.
10. ІСТОТНА УЧАСТЬ
10.1. Істотною участю визнається пряме та/або опосередковане володіння
однією особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками
статутного капіталу та/або права голосу акцій БАНКУ або незалежна від
формального володіння можливість значного впливу на управління чи
діяльність БАНКУ.
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10.2. Власники істотної участі у БАНКУ повинні мати бездоганну ділову
репутацію та задовільний фінансовий/майновий стан.
Вимоги щодо ділової репутації та фінансового/майнового стану власників
істотної участі в БАНКУ та осіб, які набувають або збільшують істотну участь у
БАНКУ, встановлюються Національним банком України.
10.3. Юридична або фізична особа, яка має намір набути істотної участі у
БАНКУ або збільшити її таким чином, що така особа буде прямо та/або
опосередковано самостійно чи спільно з іншими особами володіти 10, 25, 50 та 75 і
більше відсотками статутного капіталу БАНКУ чи правом голосу акцій у
статутному капіталі БАНКУ та/або незалежно від формального володіння
справляти значний вплив на управління або діяльність БАНКУ, зобов'язана
повідомити про свої наміри БАНК і Національний банк України за три місяці до
набуття істотної участі або її збільшення та надати Національному банку України
разом з повідомленням повний пакет документів, визначених чинним
законодавством та нормативно-правовими актами Національного банку України.
Зазначена особа зобов'язана повідомити БАНК про погодження Національним
банком України набуття або збільшення істотної участі у БАНКУ та надати
інформацію про свою структуру власності та розмір частки істотної участі у
БАНКУ.
10.4. Юридична чи фізична особа, яка має намір передати істотну участь у БАНКУ
будь-якій іншій особі або зменшити таку участь настільки, що її частка у
статутному капіталі БАНКУ або право голосу виявиться нижче рівнів, визначених
законодавством, або передати контроль над БАНКОМ іншій особі, має повідомити
про це БАНК та Національний банк України в установленому порядку.
10.5. Юридична особа, яка має істотну участь у БАНКУ, зобов'язана повідомляти
Національний банк України у встановленому ним порядку про всі зміни структури
її власності, а також надавати інформацію щодо ділової репутації новопризначених
керівників у строки, визначені чинним законодавством та нормативно-правовими
актами Національного банку України.
Фізична особа, яка має істотну участь у БАНКУ, зобов'язана повідомляти
Національний банк України у встановленому ним порядку про всі зміни в
інформації, яку вона надає.
10.6. Власники істотної участі БАНКУ зобов'язані вживати своєчасних заходів для
запобігання настання неплатоспроможності БАНКУ.
11. ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНТІВ
11.1. Дивіденд - частина чистого прибутку БАНКУ, що виплачується акціонеру
з розрахунку на одну належну йому акцію БАНКУ. За акціями нараховується
однаковий розмір дивідендів.
У разі прийняття рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів
власникам акцій БАНКУ відбувається пропорційно до кількості належних їм
акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми
дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій БАНКУ.
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БАНК виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди
виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у
встановленому законодавством порядку.
11.2. БАНК має право здійснювати виплату дивідендів один раз на рік за
підсумками календарного року за рахунок прибутку звітного року, що
залишається в розпорядженні БАНКУ, на підставі рішення Загальних зборів
акціонерів БАНКУ у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття
Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.
11.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними
зборами БАНКУ.
11.4. 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 акціями БАНКУ, визначається рішенням Наглядової ради БАНКУ,
але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення
Наглядовою радою БАНКУ.
Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в
порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
11.5. БАНК в порядку, встановленому Наглядовою радою БАНКУ, повідомляє
осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та
строк їх виплати.
Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за
простими акціями БАНК повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати
дивідендів за простими акціями БАНКУ фондову біржу (біржі), на якій (яких)
акції БАНКУ допущені до торгів.
11.6. 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.
11.7. БАНК не має права приймати рішення про виплату дивідендів та
здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:
1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому
законодавством порядку;
2) власний капітал БАНКУ менший, ніж сума його статутного капіталу,
резервного капіталу.
11.8. БАНК не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо БАНК
має зобов'язання про викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до вимог
діючого законодавства.
11.9. БАНКУ забороняється виплачувати дивіденди чи розподіляти капітал
БАНКУ в будь-якій формі, якщо така виплата чи розподіл призведе до
порушення нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу та/або
нормативу достатності основного капіталу.
11.10. При вирішенні питання щодо виплати дивідендів Загальними зборами
акціонерів враховуються потреби та доцільність у спрямуванні частини
прибутку на розвиток БАНКУ.
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11.11. БАНК в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів
та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему
України.
12. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ БАНКОМ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ, ЇХ
КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ
12.1. Органи управління та контролю Банку.
12.1.1. Вищим органом управління БАНКУ є Загальні збори акціонерів БАНКУ.
12.1.2. Виконавчим органом БАНКУ, що здійснює поточне управління, є Правління
БАНКУ.
12.1.3. З метою здійснення контролю за діяльністю Правління БАНКУ, захисту
прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів БАНКУ, БАНК створює
Наглядову раду.
Наглядова рада БАНКУ не бере участі в поточному управлінні БАНКУ.
12.1.4. З метою розподілу функцій між органами управління БАНКУ створюється
система внутрішнього контролю БАНКУ, яка включає:
1) контроль керівництва за дотриманням законодавства України та внутрішніх
процедур БАНКУ;
2) розподіл обов'язків під час здійснення діяльності БАНКУ;
3) контроль за функціонуванням системи управління ризиками;
4) контроль за інформаційною безпекою та обміном інформацією;
5) процедури внутрішнього контролю;
6) моніторинг системи внутрішнього контролю;
7) процедури внутрішнього аудиту.
Органами контролю БАНКУ є:
- Наглядова рада;
- Внутрішній аудит.
12.1.5. Члени Наглядової ради та Правління БАНКУ несуть відповідальність за
діяльність БАНКУ у межах своїх повноважень.
12.1.6. Члени Наглядової ради та Правління 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 акціонерів.
12.2. Загальні збори акціонерів
12.2.1. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів БАНКУ належить:
1) визначення основних напрямів діяльності БАНКУ;
2) внесення змін до статуту БАНКУ;
3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій БАНКУ;
4) прийняття рішення про зміну типу БАНКУ;
5) прийняття рішення про розміщення акцій;
6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути
конвертовані в акції;
7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу БАНКУ;
8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу БАНКУ;
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9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
10) затвердження положень про Загальні збори акціонерів БАНКУ, Наглядову раду
БАНКУ та Правління БАНКУ, а також внесення змін до них;
11) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради БАНКУ;
12) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради БАНКУ;
13) затвердження річного звіту БАНКУ;
14) розгляд звіту Наглядової ради БАНКУ, Правління БАНКУ та затвердження
заходів за результатами його розгляду;
15) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами
його розгляду;
16) розподіл прибутку і збитків БАНКУ з урахуванням вимог, передбачених
діючим законодавством України;
17) прийняття рішення про викуп БАНКОМ розміщених ним акцій, крім випадків
обов'язкового викупу акцій, згідно вимог діючого законодавства України;
18) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами
БАНКУ на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
19) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених
діючим законодавством України;
20) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів
БАНКУ;
21) обрання членів Наглядової ради БАНКУ, затвердження умов цивільноправових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,
встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради БАНКУ;
22) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради
БАНКУ, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством України;
23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх
повноважень;
24) прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на
вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого
правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках,
передбачених діючим законодавством України;
25) з урахуванням вимог банківського законодавства прийняття рішення про виділ
та припинення БАНКУ, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст.84
Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію БАНКУ, обрання
ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку
розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог
кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу БАНКУ;
26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради БАНКУ,
звіту Правління БАНКУ;
27) затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління БАНКУ;
28) обрання комісії з припинення БАНКУ;
29) здійснення інших повноважень, які відносяться до компетенції Загальних
зборів
відповідно до законодавства України, нормативно-правових актів
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Національного банку України, цього Статуту та Положення про загальні збори
акціонерів БАНКУ.
12.2.2. Загальні збори акціонерів БАНКУ можуть вирішувати будь-які питання
діяльності БАНКУ, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової
ради БАНКУ діючим законодавством України або Статутом БАНКУ.
У разі якщо Наглядова рада Банку ухвалює рішення про винесення на
розгляд Загальних зборів акціонерів БАНКУ будь-якого питання, яке діючим
законодавством України
або Статутом БАНКУ віднесене до виключної
компетенції Наглядової ради БАНКУ, Загальні збори акціонерів БАНКУ мають
право розглянути таке питання та прийняти рішення щодо нього.
12.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції
Загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам БАНКУ.
12.2.4. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у
них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих
акцій.
Протокол Загальних зборів акціонерів підписується Головуючим та
секретарем Загальних зборів акціонерів та передається Правлінню БАНКУ не
пізніше ніж через 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів.
Протокол Загальних зборів акціонерів підшивається, скріплюється печаткою
БАНКУ та підписом Голови Правління.
Одна голосуюча акція надає акціонеру БАНКУ один голос для вирішення
кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів
БАНКУ, крім проведення кумулятивного голосування.
Акціонер БАНКУ не може бути позбавлений права голосу на Загальних
зборах акціонерів БАНКУ, крім випадків, встановлених діючим законодавством
України.
Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених підпунктами
2-8 та 25 пункту 12.2.1 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями
голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів
та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
Рішення Загальних зборів акціонерів БАНКУ з питання про надання згоди
на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або
послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків
вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності БАНКУ,
приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної
кількості.
Рішення з інших питань Загальні збори акціонерів БАНКУ приймають
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
Загальних зборах акціонерів БАНКУ та є власниками голосуючих з цього
питання акцій, крім випадків, встановлених діючим законодавством України.
У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із
заінтересованістю акціонери БАНКУ, заінтересовані у вчиненні правочину, не
мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів
незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах
акціонерів БАНКУ та яким належать голосуючі з цього питання акції.
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Обрання членів Наглядової ради БАНКУ здійснюється шляхом
кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством.
Рішення Загальних зборів акціонерів БАНКУ не має юридичної сили у
разі його прийняття з використанням права голосу належних або
контрольованих акцій осіб, яким Національний банк України заборонив
користуватися правом голосу належних або контрольованих акцій.
12.2.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ
та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в
переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про
депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою БАНКУ, а
в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів
у випадках, передбачених законодавством, - 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 днів
до дати проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ
затверджується Наглядовою радою БАНКУ.
Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ та
проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка
скликає Загальні збори акціонерів БАНКУ, у спосіб, передбачений Наглядовою
радою БАНКУ, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів БАНКУ,
або особа, яка веде облік прав власності на акції БАНКУ у разі скликання
Загальних зборів акціонерами БАНКУ.
БАНК додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів
акціонерів БАНКУ та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні
папери БАНКУ допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати
проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ розміщує на власному вебсайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку інформацію про проведення Загальних
зборів акціонерів БАНКУ в обсязі передбаченому діючим законодавством
України.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до
проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а також щодо нових
кандидатів до складу органів БАНКУ, кількість яких не може перевищувати
кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення
Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів БАНКУ - не
пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів в
порядку, встановленому діючим законодавством.
Наглядова рада БАНКУ, а в разі скликання позачергових Загальних зборів
акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, 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
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пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ,
а щодо кандидатів до складу органів БАНКУ - не пізніше ніж за чотири дні до
дати проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно володіють 5 або більше
відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту
порядку денного Загальних зборів акціонерів БАНКУ. У такому разі рішення
Наглядової ради БАНКУ про включення питання до проекту порядку денного не
вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного,
якщо вона подана з дотриманням вимог діючого законодавства України.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних
зборів акціонерів БАНКУ пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать
менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав,
передбачених діючим законодавством України та у разі неподання акціонерами
жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.
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
акціонерів БАНК не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів
акціонерів БАНКУ повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає
порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій
акціонерів .
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів
акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерам БАНК повинен
надати можливість акціонерам ознайомитися з документами, необхідними для
прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів
БАНКУ у порядку, визначеному діючим законодавством України.
На Загальних зборах акціонерів БАНКУ голосування проводиться з усіх
питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори акціонерів
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 акціонерів до наступного дня.
Загальні збори акціонерів під час їх проведення можуть змінювати
черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну
черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох
чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
акціонерів.
12.2.6. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна
комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових
Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених
законодавством – акціонерами, які цього вимагають.
Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі в
Загальних зборах акціонерів, проводиться на підставі переліку акціонерів, які
мають право на участь у Загальних зборах акціонерів БАНКУ, складеного в
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порядку, передбаченому діючим законодавством України, станом на 24 годину
за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів акціонерів.
Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у
Загальних зборах акціонерів БАНКУ, після його складення заборонено.
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника)
документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують
повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів.
Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах
акціонерів, підписується головою реєстраційної комісії, який обирається
простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.
Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації
акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах акціонерів,
підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних
зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
12.2.7. Акціонери БАНКУ можуть доручати здійснення своїх прав на Загальних
зборах акціонерів своїм представникам.
Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів може бути
фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи
органів БАНКУ та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших
акціонерів БАНКУ на Загальних зборах акціонерів.
Представники від акціонерів можуть бути постійними або призначеними
на певний строк. Акціонери вправі в будь-який час замінити свого
представника на Загальних зборах акціонерів. Передача акціонером своїх
повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства.
12.2.8. Голосування на Загальних зборах акціонерів БАНКУ з питань порядку
денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування,
крім випадків, встановлених діючим законодавством України.
Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної
комісії, голови Правління та печаткою БАНКУ або в порядку та спосіб,
установлені рішенням Загальних зборів акціонерів БАНКУ.
12.2.9. Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо
порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із
забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає
лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів, з урахуванням
вимог, визначених чинним законодавством.
Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися
депозитарній установі, яка надає БАНКУ додаткові послуги, зокрема щодо
виконання функцій лічильної комісії.
До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах
акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших
питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах
акціонерів, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою
БАНКУ, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу
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акціонерів у випадках, передбачених діючим законодавством України, акціонерами, які цього вимагають.
Наглядова рада БАНКУ (у разі скликання позачергових Загальних зборів на
вимогу акціонерів у випадках, передбачених діючим законодавством України, акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку
денного Загальних зборів акціонерів БАНКУ питання про обрання лічильної
комісії.
До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є
кандидатами до складу органів Банку.
12.2.10. Головує на Загальних зборах акціонерів БАНКУ Голова Наглядової ради,
або за рішенням Наглядової ради – член Наглядової ради або інша особа,
уповноважена Наглядовою радою БАНКУ.
12.2.11. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту
складення протоколу про підсумки голосування.
За підсумками кожного голосування складається протокол, 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, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї
депозитарної установи.
Протокол Загальних зборів акціонерів БАНКУ складається протягом 10 днів з
моменту закриття Загальних зборів акціонерів. Вимоги до змісту та форми
протоколу Загальних зборів акціонерів БАНКУ визначаються Положенням про
Загальні збори акціонерів БАНКУ та чинним законодавством. Протокол Загальних
зборів акціонерів БАНКУ, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів
акціонерів, підшивається, скріплюється підписом Голови Правління БАНКУ.
Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час
яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів
підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів
шляхом розміщення на власному веб-сайті БАНКУ.
Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних
зборів акціонерів.
12.2.12. Річні Загальні збори акціонерів БАНКУ проводяться не пізніше 30 квітня
наступного за звітним року.
До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться
питання, передбачені підпунктами 12 - 16 та 26 пункту 12.2.1 цього Статуту, а
також питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду
членів Наглядової ради БАНКУ та Правління БАНКУ.
12.2.13. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються
позачерговими.
Позачергові Загальні збори акціонерів БАНКУ скликаються Наглядовою
радою БАНКУ:
- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління БАНКУ – у разі необхідності вчинення значного
правочину або порушення провадження про визнання БАНКУ банкрутом;
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- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є
власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій БАНКУ;
- на вимогу Національного банку України;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством.
12.2.14. У випадках, коли інтереси БАНКУ вимагають невідкладного прийняття
рішення Загальними зборами акціонерів, при кількості акціонерів БАНКУ не
більш 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі
проект рішення або питання для голосування надсилається або надається особисто
акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних
днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування
у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних
днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника
голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в
письмовій формі поінформовані Головою зборів про прийняте рішення. Рішення
вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники
голосуючих акцій.
12.2.15. У ході Загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до
наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається
простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних
зборах акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання,
що розглядатиметься наступного дня. 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 першого дня.
Після перерви Загальні збори акціонерів проводяться в тому самому місці, що
зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів.
Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів акціонерів не може
перевищувати трьох.
12.2.16. Порядок підготовки, скликання, проведення, прийняття рішень Загальними
зборами акціонерів та ознайомлення акціонерів з документами з питань підготовки
та проведення Загальних зборів акціонерів визначається чинним законодавством
України, цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів БАНКУ, що
затверджується Загальними зборами акціонерів БАНКУ.
12.2.17. У разі, якщо БАНК має тільки одного акціонера норми пунктів 12.2.4 –
12.2.15 Статуту, що регламентують порядок скликання та проведення Загальних
зборів акціонерів БАНКУ не застосовуються.
Повноваження Загальних зборів акціонерів БАНКУ, передбачені пунктом
12.2.1 цього Статуту та внутрішніми документами БАНКУ, здійснюються
акціонером одноосібно.
Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів
акціонерів БАНКУ, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення
акціонера має статус протоколу Загальних зборів акціонерів БАНКУ.
Обрання персонального складу Наглядової ради БАНКУ здійснюється без
застосування кумулятивного голосування.
12.3. Наглядова рада
22

12.3.1. Наглядова рада БАНКУ є органом, що здійснює контроль за діяльністю
Правління БАНКУ, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів
БАНКУ та не бере участі в поточному управлінні БАНКОМ.
Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової
ради БАНКУ визначається законодавством України, цим Статутом та
Положенням про Наглядову раду БАНКУ, а також цивільно-правовим
договором, що укладається з членом Наглядової ради БАНКУ. У випадку
затвердження Загальними зборами акціонерів Положення про винагороду
членів Наглядової ради БАНКУ, винагорода членам Наглядової ради
виплачується відповідно до вказаного положення.
Цивільно-правові договори, що укладаються з членами Наглядової ради
БАНКУ, від імені БАНКУ підписуються Головою Правління БАНКУ чи іншою
уповноваженою Загальними зборами акціонерів БАНКУ особою на умовах,
затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів БАНКУ. У разі укладення з
членом Наглядової ради БАНКУ цивільно-правового договору такий договір
може бути оплатним або безоплатним.
Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не
може передавати власні повноваження іншій особі.
12.3.2. Наглядова рада БАНКУ обирається Загальними зборами акціонерів
БАНКУ в порядку кумулятивного голосування, крім випадку, якщо БАНК має
одного акціонера.
Членом Наглядової ради БАНКУ може бути лише фізична особа.
Кількісний склад Наглядової ради БАНКУ не може бути меншим п’яти
осіб та визначається рішенням Загальних зборів акціонерів БАНКУ.
Членами Наглядової ради БАНКУ можуть бути незалежні члени
Наглядової ради (незалежні директори), акціонері БАНКУ та представники
акціонерів БАНКУ. Наглядова рада БАНКУ не менш як на одну третину має
складатися з незалежних членів, при цьому кількість яких має бути не менше
трьох осіб.
Незалежні члени Наглядової ради БАНКУ (незалежні директори) повинні
відповідати вимогам, встановленим діючим законодавством України. БАНК
забезпечує контроль за відповідністю незалежних членів Наглядової ради
БАНКУ вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення невідповідності забезпечує заміну таких членів Наглядової ради БАНКУ.
Члени Наглядової ради БАНКУ не можуть входити до складу Правління
БАНКУ, а також обіймати інші посади в БАНКУ на умовах трудового договору
(контракту) або надавати послуги БАНКУ відповідно до цивільно-правового
договору.
Члени Наглядової ради БАНКУ обираються акціонерами під час
проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ на строк, визначений у
відповідному рішенні Загальних зборів акціонерів БАНКУ у межах
максимального строку, визначеного діючим законодавством України.
Якщо у встановлений діючим законодавством України та цим Статутом
строк Загальними зборами акціонерів не прийняті рішення, передбачені
підпунктами 21 та 22 пункту 12.2.1 цього Статуту, повноваження членів
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Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і
проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ в порядку, визначеному діючим
законодавством.
Особи, обрані членами Наглядової ради БАНКУ, можуть переобиратися
необмежену кількість разів.
Під час обрання членів Наглядової ради БАНКУ разом з інформацією про
кожного кандидата у члени Наглядової ради БАНКУ в бюлетені для
кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий
кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із
зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він
незалежним членом Наглядової ради БАНКУ (незалежним директором).
Повноваження члена Наглядової ради БАНКУ, обраного кумулятивним
голосуванням, за рішенням Загальних зборів акціонерів БАНКУ можуть бути
припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень
усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення
повноважень членів Наглядової ради БАНКУ приймається Загальними зборами
акціонерів БАНКУ простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися
для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
ЦІ вимоги не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого
(яких) обраний до складу Наглядової ради БАНКУ, замінити такого
представника - члена Наглядової ради БАНКУ.
Член Наглядової ради БАНКУ, обраний як представник акціонера або
групи акціонерів БАНКУ, може бути замінений таким акціонером або групою
акціонерів у будь-який час.
Повноваження члена Наглядової ради БАНКУ дійсні з моменту його
обрання Загальними зборами акціонерів БАНКУ. У разі заміни члена
Наглядової ради БАНКУ - представника акціонера повноваження відкликаного
члена Наглядової ради БАНКУ припиняються, а новий член Наглядової ради
БАНКУ набуває повноважень з моменту отримання БАНКОМ письмового
повідомлення, яке відповідає вимогам діючого законодавства України, від
акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової
ради БАНКУ. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради БАНКУ представника акціонера розміщується БАНКОМ на власному веб-сайті після
його отримання БАНКОМ.
Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом
Наглядової ради БАНКУ, може обмежити повноваження свого представника як
члена Наглядової ради БАНКУ.
Акціонери та член Наглядової ради БАНКУ, який є їхнім представником,
несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих БАНКУ
таким членом Наглядової ради БАНКУ.
Якщо кількість членів Наглядової ради БАНКУ, повноваження яких
дійсні, становить менше половини її кількісного складу, БАНК протягом трьох
місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів БАНКУ для обрання
всього складу Наглядової ради БАНКУ.
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Національний банк України має право вимагати припинення повноважень
члена Наглядової ради БАНКУ, якщо він неналежним чином виконує свої
функції.
12.3.3. Голова Наглядової ради БАНКУ обирається членами Наглядової ради
БАНКУ з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової
ради БАНКУ .
Головою Наглядової ради БАНКУ не може бути обрано члена Наглядової
ради БАНКУ, який протягом попереднього року був Головою Правління БАНКУ.
Наглядова рада БАНКУ має право в будь-який час переобрати Голову
Наглядової ради.
Голова Наглядової ради БАНКУ організовує її роботу, скликає засідання
Наглядової ради БАНКУ та головує на них. Голова Наглядової ради головує на
Загальних зборах акціонерів БАНКУ та організовує обрання секретаря
Загальних зборів акціонерів, якщо за рішенням Наглядової ради головуючим
Загальними зборами акціонерів не визначений член Наглядової ради або інша
особа, та здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, Статутом
та внутрішніми положеннями БАНКУ.
У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради БАНКУ своїх
повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради
БАНКУ за її рішенням.
12.3.4. Засідання Наглядової ради БАНКУ скликаються за ініціативою Голови
Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
Засідання Наглядової ради БАНКУ також скликаються на вимогу
Національного банку України, Правління або члена Правління БАНКУ,
внутрішнього аудитора БАНКУ.
Засідання Наглядової ради БАНКУ проводяться в міру необхідності, але не
рідше одного разу на квартал.
Засідання Наглядової ради БАНКУ є правомочним, якщо в ньому бере участь
більше половини її складу.
У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів
Наглядової ради БАНКУ і до обрання всього складу Наглядової ради засідання
Наглядової ради БАНКУ є правомочними для вирішення питань відповідно до її
компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради БАНКУ, повноваження
яких є чинними, становить більше половини її складу.
Рішення Наглядової ради БАНКУ приймаються простою більшістю голосів
членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом. При рівній
кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова
Наглядової ради. У випадку відсутності на засіданні Наглядової ради Голови
Наглядової ради при рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення
про перенесення розгляду питання на наступне засідання Наглядової ради.
При прийняті рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо
вчинення якого є заінтересованість, у межах компетенції Наглядової ради БАНКУ,
якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради
БАНКУ, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Рішення
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про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається
більшістю голосів членів Наглядової ради БАНКУ, які не є заінтересованими у
вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому
засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення
про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким
членом одноосібно.
Член Наглядової ради БАНКУ зобов'язаний 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 акціонерів.
Голова Правління БАНКУ має право брати участь у засіданнях Наглядової
ради БАНКУ з правом дорадчого голосу.
На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань
порядку денного засідання беруть участь члени Правління БАНКУ та інші
визначені нею особи.
12.3.5. Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами засідань Наглядової
ради. Порядок оформлення протоколів засідань Наглядової ради визначається
Положенням про Наглядову раду БАНКУ.
12.3.6. У разі необхідності негайного прийняття рішення, або якщо будь-хто з
членів Наглядової ради не може прийняти участь у засіданні Наглядової ради,
рішення з питань, що знаходяться в межах компетенції Наглядової ради, можуть
прийматися шляхом заочного голосування членів Наглядової ради.
12.3.7. Порядок скликання і проведення засідань Наглядової ради БАНКУ, у
тому числі і шляхом заочного голосування, визначається Положенням про
Наглядову раду БАНКУ, що затверджується Загальними зборами акціонерів
БАНКУ.
12.3.8. 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 з урахуванням вимог щодо їх
утворення, функціонування та складу, визначених діючим законодавством
України.
Порядок утворення, склад та діяльності комітетів Наглядової ради
БАНКУ встановлюється діючим законодавством України, Положенням про
Наглядову раду БАНКУ, а також положеннями про відповідні комітети Наглядової
ради БАНКУ, що затверджуються Наглядовою радою БАНКУ.
Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються
йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів
Наглядової ради Банку.
Наглядова рада БАНКУ приймає рішення з питань попередньо
підготовлених комітетом виключно на підставі та в межах пропозицій такого
комітету, оформлених відповідним проектом рішення Наглядової ради БАНКУ.
Мотивоване рішення Наглядової ради БАНКУ про відхилення пропозиції комітету
надається Наглядовою радою БАНКУ комітету для повторної підготовки
комітетом пропозиції.
Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою БАНКУ в порядку,
передбаченому для прийняття Наглядовою радою БАНКУ рішень.
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Наглядова рада БАНКУ може прийняти рішення про фінансування
діяльності комітетів Наглядової ради БАНКУ, у тому числі залучення для фахових
консультацій юристів, фінансових та інших експертів, у порядку, визначеному у
положенні про відповідний комітет Наглядової ради БАНКУ .
Члени Правління БАНКУ, експерти та інші визначені комітетом особи
мають право відвідувати засідання лише на запрошення комітету Наглядової ради
БАНКУ.
12.3.9. Наглядова рада БАНКУ за пропозицією Голови Наглядової ради має право
обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка
відповідає за взаємодію БАНКУ з акціонерами та/або інвесторами.
12.3.10. До компетенції Наглядової ради БАНКУ належить вирішення питань,
передбачених законодавством та цим Статутом.
До виключної компетенції Наглядової ради БАНКУ належать такі функції:
1) затвердження стратегії розвитку БАНКУ відповідно до основних напрямів
діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів БАНКУ;
2) затвердження бюджету БАНКУ, у тому числі бюджету підрозділу внутрішнього
аудиту, та бізнес-плану розвитку БАНКУ;
3) визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками,
процедури управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів;
4) забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю БАНКУ та
контролю за її ефективністю;
5) контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками;
6) затвердження плану відновлення діяльності БАНКУ;
7) визначення джерел капіталізації та іншого фінансування БАНКУ;
8) визначення кредитної політики БАНКУ;
9) визначення організаційної структури БАНКУ, у тому числі підрозділу
внутрішнього аудиту;
10) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність БАНКУ,
крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та
тих, що рішенням Наглядової ради БАНКУ передані для затвердження Правлінню
БАНКУ;
11) затвердження положення про винагороду членів Правління БАНКУ та звіту про
винагороду членів Правління БАНКУ;
12) призначення і звільнення (припинення повноважень) Голови та членів
Правління БАНКУ, керівника підрозділу внутрішнього аудиту;
13) затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних
підрозділів БАНКУ;
14) здійснення контролю за діяльністю Правління БАНКУ, внесення пропозицій
щодо її вдосконалення;
15) розгляд звіту Правління БАНКУ та затвердження заходів за результатами його
розгляду;
16) прийняття рішення про відсторонення Голови (члена) Правління від
виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме
повноваження Голови (члена) Правління;
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17) визначення порядку роботи та планів підрозділу внутрішнього аудиту і
контроль за його діяльністю;
18) ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської
діяльності БАНКУ внутрішнім аудитом та /або зовнішнім аудитором;
19) визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту,
затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати
послуг;
20) розгляд висновку зовнішнього аудиту БАНКУ та підготовка рекомендацій
Загальним зборам акціонерів БАНКУ для прийняття рішення щодо нього;
21) 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;
22) прийняття рішення щодо створення дочірніх підприємств та участі в них, їх
реорганізації та ліквідації, створення відокремлених підрозділів БАНКУ,
затвердження їх статутів і положень;
23) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, що укладаються з
членами Правління БАНКУ та працівниками підрозділу внутрішнього аудиту,
встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та
компенсаційних виплат;
24) забезпечення своєчасного надання (опублікування) БАНКОМ достовірної
інформації щодо його діяльності відповідно до законодавства, опублікування
інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління;
25) скликання Загальних зборів акціонерів БАНКУ, підготовка порядку денного
Загальних зборів акціонерів БАНКУ, прийняття рішення про дату їх проведення та
про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами
позачергових Загальних зборів акціонерів БАНКУ;
26) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені
про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до законодавства та
цього Статуту та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів
відповідно до законодавства;
27) повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів БАНКУ відповідно
до законодавства;
28) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених
законодавством України;
29) прийняття рішення щодо визначення головуючого на Загальних зборах
акціонерів БАНКУ;
30) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
31) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів
акціонерів БАНКУ Наглядовою радою БАНКУ;
32) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій;
33) прийняття рішення про викуп розміщених БАНКОМ цінних паперів, крім
акцій;
34) прийняття рішення про продаж акцій, раніше викуплених БАНКОМ;
35) вирішення питань про участь БАНКУ у групах;
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36) прийняття рішень про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених
діючим законодавством;
37) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення
якого є заінтересованість у випадках, передбачених діючим законодавством;
38) встановлення сум та видів правочинів, вчинення яких від імені БАНКУ
дозволяється лише за попереднім погодженням з Наглядовою радою;
39) надсилання у випадках, передбачених законодавством, пропозиції
акціонерам про придбання належних їм акцій;
40) затвердження порядку здійснення операцій із пов'язаними з БАНКОМ
особами;
41) погодження рішень Правління про придбання (відчуження) БАНКОМ
корпоративних прав в інших суб'єктах господарювання, за виключенням
операцій, які пов'язані з діяльністю БАНКУ як торговця цінними паперами;
42) прийняття рішення про обрання оцінювача майна БАНКУ та затвердження
умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його
послуг;
43) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених
законодавством України;
44) затвердження ринкової вартості акцій БАНКУ у випадках, передбачених
діючим законодавством;
45) залучення незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншої
особи, яка має відповідну кваліфікацію, з метою проведення оцінки правочину,
щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим
умовам;
46) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає
БАНКУ додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею,
встановлення розміру оплати її послуг;
47) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання
дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку,
визначеного законодавством;
48) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради діючим
законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення
БАНКУ;
49) визначення ймовірності визнання БАНКУ неплатоспроможним внаслідок
прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок
виплати дивідендів або викупу акцій;
50) надсилання оферти акціонерам у випадках, встановлених діючим
законодавством України;
51) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних
особах, їх реорганізацію та ліквідацію.
12.3.11. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради
БАНКУ, не можуть вирішуватися іншими органами БАНКУ, крім Загальних
зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених законодавством України.
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Наглядова рада БАНКУ має право прийняти рішення про винесення на
розгляд Загальних зборів акціонерів БАНКУ будь-якого питання, яке віднесене
до її виключної компетенції законодавством або цим Статутом.
12.3.12. Наглядова рада БАНКУ зобов'язана вживати заходів до запобігання
виникненню конфліктів інтересів у БАНКУ та сприяти їх врегулюванню.
Наглядова рада БАНКУ зобов'язана повідомляти Національному банку
України про конфлікти інтересів, що виникають у БАНКУ.
12.3.13. Наглядова рада БАНКУ зобов'язана забезпечувати підтримання дієвих
стосунків з Національним банком України.
12.3.14. Загальні збори акціонерів БАНКУ можуть прийняти рішення про
дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне
обрання нових членів.
Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради БАНКУ
припиняються у випадках, передбачених чинним законодавством України.
Національний банк України має право вимагати припинення повноважень
члена Наглядової ради БАНКУ, якщо він неналежним чином виконує свої функції.
З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно
припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
12.4. Правління
12.4.1. Правління здійснює управління поточною діяльністю БАНКУ згідно з
принципами та порядком, встановленими Статутом БАНКУ, рішеннями Загальних
зборів акціонерів і Наглядової ради БАНКУ.
12.4.2. У межах своєї компетенції Правління діє від імені БАНКУ, підзвітне
Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді БАНКУ та організовує виконання
їх рішень.
12.4.3. Правління діє на підставі Положення про Правління БАНКУ, що
затверджується Загальними зборами акціонерів.
12.4.4. Правління БАНКУ очолює Голова Правління, який керує роботою
Правління БАНКУ та має право представляти БАНК без доручення.
Голова Правління БАНКУ несе персональну відповідальність за діяльність
БАНКУ.
Голова Правління БАНУ не може очолювати структурні підрозділи БАНКУ.
12.4.5. Заступники Голови Правління БАНКУ входять до складу Правління БАНКУ
за посадою.
12.4.6. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою БАНКУ в
кількості не менше 5 (п’яти) осіб. Одна і та сама особа може призначатися Головою
та/або членом Правління необмежену кількість разів.
12.4.7. Відповідальний працівник БАНКУ, який очолює внутрішньобанківську
систему запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового
знищення, є членом Правління БАНКУ за посадою.
12.4.8. Правління здійснює свої повноваження до призначення нового складу
Правління.
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12.4.9. Повноваження членів Правління припиняються за рішенням Наглядової
ради БАНКУ.
Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової
ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або
особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
12.4.10. Права та обов'язки членів Правління, підстави припинення їх повноважень
визначаються чинним законодавством, Статутом БАНКУ та Положенням про
Правління БАНКУ.
12.4.11. До компетенції Правління БАНКУ належить вирішення всіх питань,
пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю БАНКУ, крім питань, що належать
до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів БАНКУ та Наглядової ради
БАНКУ.
До функцій Правління БАНКУ належить:
1) забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою БАНКУ проектів
бюджету БАНКУ, стратегії та бізнес-плану розвитку БАНКУ;
2) реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку БАНКУ;
3) формування пропозицій щодо напрямку розвитку БАНКУ, розподілу
прибутку, нормативів розміру поточних витрат, нормативів утворення фондів
матеріального заохочення і розвитку БАНКУ, а також розмірів дивідендів;
4) здійснення формування фондів, необхідних для проведення БАНКОМ статутної
діяльності;
5) складання кошторисів витрат фондів матеріального заохочення і розвитку
БАНКУ;
6) забезпечення та контроль за дотриманням БАНКОМ, його філіями та іншими
відокремленими підрозділами вимог чинного законодавства, в тому числі вимог,
встановлених Національним банком України;
7) реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Наглядовою
радою БАНКУ, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю
та моніторингу ризиків;
8) визначення умов проведення активних і пасивних банківських операцій, якщо
повноваження щодо визначення окремих умов не віднесені до компетенції
інших органів БАНКУ;
9) надання Наглядовій раді БАНКУ проекту правочину і пояснення щодо ознаки
заінтересованості, у разі отримання такої інформації від особи, заінтересованої у
вчинені правочину, щодо якого є заінтересованість у порядку, визначеному
діючим законодавством;
10) прийняття рішень щодо управління корпоративними правами, які належать
БАНКУ в інших суб'єктах господарювання;
11) розгляд організаційної структури БАНКУ, змін та доповнень до
організаційної структури БАНКУ, ініціювання перед Наглядовою радою
затвердження організаційної структури БАНКУ, змін та доповнень до
організаційної структури БАНКУ;
12) формування визначеної Наглядовою радою БАНКУ організаційної структури
БАНКУ;
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13) реалізація кадрової політики БАНКУ, включаючи підбор, підготовку та
використання кадрів, формування кадрового резерву, затвердження штатного
розкладу та розмірів оплати праці працівників БАНКУ;
14) прийняття рішення про формування постійно діючих рад/комітетів БАНКУ,
створення яких не відноситься до компетенції Наглядової ради, призначення їх
керівників та членів, визначення порядку їх діяльності та контроль за їх роботою;
15) внесення пропозицій щодо створення, реорганізації та ліквідації відділень,
філій та представництв БАНКУ, розробка проектів положень про відділення,
філії та представництва;
16) розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і
відокремлених підрозділів БАНКУ згідно із стратегією розвитку БАНКУ;
17) затвердження інструкцій, правил, процедур, внутрішніх положень та інших
внутрішніх документів БАНКУ (крім тих, затвердження яких віднесено до
компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради БАНКУ);
18) забезпечення безпеки інформаційних систем БАНКУ і систем, що
застосовуються для зберігання активів клієнтів;
19) інформування Наглядової ради БАНКУ про показники діяльності БАНКУ,
виявлені порушення законодавства, внутрішніх положень БАНКУ та про будь-яке
погіршення фінансового стану БАНКУ або про загрозу такого погіршення, про
рівень ризиків, що виникають у ході діяльності БАНКУ;
20) попереднє обговорення питань, які необхідно розглянути на Загальних
зборах акціонерів чи на засіданні Наглядової ради БАНКУ, підготовка по цих
питаннях необхідних документів, організація виконання рішень Загальних
зборів акціонерів та Наглядової ради БАНКУ;
21) розгляд результатів діяльності БАНКУ, питань організації кредитування,
розрахунків, зовнішньоекономічної діяльності, роботи з цінними паперами та
інших питань діяльності БАНКУ;
22) розгляд матеріалів перевірок і ревізій, звітів керівників підрозділів БАНКУ
та прийняття з них рішень;
23) прийняття рішень за наступними питаннями:
- щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана
БАНКОМ безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву
для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;
- щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за цінними паперами, що
визнана БАНКОМ безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок
резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від операцій з цінними
паперами;
- щодо визнання безнадійною та списання заборгованості за кредитними
операціями БАНКУ та нарахованими БАНКОМ доходами (процентами), якщо така
заборгованість визнана БАНКОМ безнадійною відповідно до законодавства
України, за рахунок резерву, сформованого для відшкодування можливих втрат від
зазначених операцій.
У випадках, визначених внутрішніми документами БАНКУ, Правління
подає рішення з вищезазначених питань на затвердження Наглядовою радою
БАНКУ;
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24) визначення планів, напрямків діяльності та затвердження річних результатів
діяльності відокремлених структурних підрозділів БАНКУ;
25) складання та надання Наглядовій раді річних звітів БАНКУ до їх
оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
26) організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та
проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів БАНКУ;
27) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю
БАНКУ, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів
акціонерів БАНКУ та Наглядової ради БАНКУ.
12.4.12. Усі питання, що входять до компетенції Правління, вирішуються
колегіально на його засіданнях шляхом голосування. Порядок скликання та
проведення засідань Правління Банку визначається Положенням про Правління.
Засідання Правління БАНКУ веде Голова Правління, а у разі його відсутності заступник Голови Правління або інший член Правління.
Засідання Правління скликаються за ініціативою Голови Правління або на
вимогу члена Правління. Кожний член Правління має право вимагати
проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного
засідання.
За рішенням Голови Правління, засідання Правління можуть проводитися
в присутності членів Правління, у формі конференц-зв’язку чи із використанням
електронних засобів зв’язку, шляхом проведення заочного голосування, а також
шляхом поєднання вищезазначених способів проведення засідань Правління
Банку.
Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше 2-х
разів на місяць.
12.4.13. Рішення Правління визнаються правомочними, якщо у його засіданні
беруть участь більше 60% його складу. Кожний член Правління при голосуванні
має один голос. На засіданнях Правління мають право бути присутніми члени
Наглядової ради БАНКУ, а також представник профспілкового або іншого
уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний
договір від імені трудового колективу. Рішення приймається простою більшістю
голосів членів Правління, які були присутні на засіданні Правління. У випадку
однакової кількості голосів, голос Голови Правління БАНКУ є вирішальним.
12.4.14.У випадку незгоди з рішенням Правління його члени можуть довести
свою думку Загальним зборам акціонерів або Наглядовій раді БАНКУ.
12.4.15. Рішення Правління оформлюються протоколом за підписом Голови та
членів Правління, присутніх на засіданні.
12.4.16 Голова Правління керує та організовує роботу Правління, скликає
засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
Голова Правління має право без довіреності діяти від імені БАНКУ,
відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси БАНКУ,
вчиняти правочини від імені БАНКУ, видавати накази та давати розпорядження,
обов'язкові для виконання всіма працівниками БАНКУ.
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Заступники Голови Правління та головний бухгалтер мають право видавати
розпорядження за напрямками діяльності БАНКУ, які віднесені до їх
компетенції внутрішніми документами БАНКУ.
Голова Правління та головний бухгалтер заступають на посаду в порядку,
визначеному діючим законодавством та нормативними актами Національного
банку України.
12.4.17. Голова Правління підзвітний Наглядовій раді БАНКУ, несе
відповідальність за ефективність роботи Правління, поточну діяльність Банку,
за організацію бухгалтерського обліку згідно з вимогами діючого законодавства
України.
12.4.18. Голова Правління у межах наданих повноважень надає довіреності
керівникам (їх заступникам) філій, керівникам (начальникам, керуючим та
іншим керівникам) відокремлених підрозділів, іншим співробітникам БАНКУ
на представництво БАНКУ перед третіми особами, на право здійснення від
імені БАНКУ правочинів, в тому числі на право підписання та розірвання
договорів та інших документів, що пов'язані зі здійсненням правочинів.
12.4.19. Права та обов'язки Голови Правління по здійсненню керівництва
поточною діяльністю БАНКУ визначаються законодавством України, цим
Статутом, Положенням про Правління БАНКУ.
12.4.20. Голова Правління Банку:
1) забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради
БАНКУ;
2) розпоряджається майном та коштами БАНКУ у межах, встановлених цим
Статутом, рішеннями Наглядової ради, Правління та законодавством України;
3) визначає організаційну структуру БАНКУ, передає її на розгляд Правлінню
БАНКУ з подальшим затвердженням Наглядовою радою БАНКУ, затверджує
правила, процедури й інші внутрішні документи БАНКУ, які регулюють трудові
відносини, регламентують здійснення поточної господарчої діяльності та
виконання оперативно розпорядчих функцій структурними підрозділами та
службовцями БАНКУ, за виключенням документів, що затверджуються
Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою чи Правлінням БАНКУ;
4) підписує всі документи, що приймаються чи затверджуються Правлінням
БАНКУ;
5) затверджує штатний розклад БАНКУ;
6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Банку, затверджує
посадові інструкції працівників БАНКУ;
7) підписує від імені БАНКУ цивільно-правові договори з Головою та членами
Наглядової ради щодо виконання ними покладених на них функцій на умовах,
затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом їх викладення у
Положенні про Наглядову раду БАНКУ;
8) підписує Колективний договір;
9) ініціює скликання позачергових засідань Наглядової ради БАНКУ, приймає
участь в засіданнях Наглядової ради БАНКУ;
10) приймає участь в Загальних зборах акціонерів БАНКУ;
11) рекомендує Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу
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Правління БАНКУ;
12) в порядку встановленому законодавством, цим Статутом та внутрішніми
положеннями заохочує працівників БАНКУ, а також притягує до
відповідальності;
13) відкриває в банках кореспондентські, валютні та інші рахунки БАНКУ,
заключає договори та здійснює інші правочини;
14) організує бухгалтерський облік та звітність БАНКУ;
15) забезпечує підготовку та проведення засідань Правління БАНКУ;
16) організує дотримання вимог законодавства України у сфері запобігання
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування
тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення та
відповідає за організацію внутрішньобанківської системи запобігання легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та
фінансування розповсюдження зброї масового знищення;
17) засвідчує бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів БАНКУ
шляхом їх підписання спільно з головою реєстраційної комісії;
18) вирішує інші питання поточної діяльності БАНКУ.
12.4.21. Заступники Голови Правління, члени Правління очолюють напрямки
роботи відповідно до розподілу обов'язків, що затверджується відповідним
органом БАНКУ.
12.4.22. Голова Правління своїм наказом може делегувати частину своїх прав і
обов'язків Заступникам Голови Правління, членам Правління.
12.4.23. Заступники Голови Правління, члени Правління у межах своєї
компетенції діють від імені БАНКУ на підставі довіреності, що надається
Головою Правління.
Заступник Голови Правління - начальник юридичного управління, як член
виконавчого органу, має право представляти інтереси БАНКУ у судових
органах всіх рівнів та юрисдикцій без довіреності.
12.4.24. У разі відсутності Голови Правління його обов'язки виконує Заступник
Голови Правління, один із членів Правління відповідно до наказу Голови
Правління.
12.5. Вимоги до керівників БАНКУ.
Керівниками БАНКУ є Голова, його заступники та члени Наглядової ради
БАНКУ, Голова Правління, його Заступники та члени Правління, головний
бухгалтер та його заступники.
Керівники БАНКУ повинні відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової
репутації та професійної придатності, встановленим діючим законодавством
України та нормативно-правовим актами Національного банку України.
Голова Правління БАНКУ та головний бухгалтер БАНКУ вступають на посаду
після їх погодження Національним банком України.
Банк зобов'язаний подати до Національного банку України документи для
погодження інших керівників БАНКУ у не пізніше одного місяця з дня їх
призначення (обрання) на посади. Банк має право звернутися до Національного
банку України для попереднього погодження кандидатів на посади таких
керівників банку до їх призначення (обрання) на посади.
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БАНК забезпечує перевірку відповідності керівників БАНКУ кваліфікаційним
вимогам, а щодо незалежних членів Наглядової ради БАНКУ (незалежних
директорів) - також вимогам щодо їх незалежності, та забезпечує контроль такої
відповідності на постійній основі.
Національний банк України має право вимагати заміни будь-кого з керівників
БАНКУ, якщо він не відповідає вимогам, встановлених діючим законодавством
України. БАНК зобов'язаний вжити заходів щодо заміни такого керівника БАНКУ
у порядку, визначеному Національним банком України.
Голові, членам Правління БАНКУ та головному бухгалтеру БАНКУ
забороняється займати посади в інших юридичних особах (крім материнських та
дочірніх компаній, банківських спілок та асоціацій).
Керівники БАНКУ зобов'язані діяти в інтересах БАНКУ, дотримуватися
вимог законодавства, положень Статуту та інших документів БАНКУ.
Керівники БАНКУ несуть відповідальність перед БАНКОМ за збитки,
завдані БАНКУ їхніми діями (бездіяльністю), згідно із діючим законодавством
України. Якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед
БАНКОМ є солідарною.
При виконанні своїх обов’язків відповідно до вимог Закону України «Про
банки і банківську діяльність» керівники БАНКУ зобов’язані діяти на користь
БАНКУ і клієнтів та ставити інтереси БАНКУ вище власних.
Зокрема, керівники БАНКУ зобов’язані:
- ставитися з відповідальністю до виконання своїх службових обов’язків;
- приймати рішення в межах наданих повноважень;
- не використовувати службове становище у власних інтересах;
- забезпечувати збереження та передачу майна та документів БАНКУ при
звільненні керівників з посади.
Повноваження керівників БАНКУ визначаються цим Статутом, положеннями
про органи БАНКУ, іншими актами внутрішнього регулювання у відповідності з
чинним законодавством, у тому числі нормативно-правовими актами
Національного банку України.
13. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ
13.1. БАНК створює комплексну та адекватну систему управління ризиками, що
має враховувати специфіку роботи БАНКУ, встановлені Національним банком
України вимоги щодо управління ризиками. Система управління ризиками має
забезпечувати виявлення, ідентифікацію, оцінку, моніторинг та контроль за всіма
видами ризиків на всіх організаційних рівнях та оцінку достатності капіталу
БАНКУ для покриття всіх видів ризиків.
13.2. БАНК утворює постійно діючий підрозділ з управління ризиками, що має
відповідати за впровадження внутрішніх положень та процедур управління
ризиками відповідно до визначених Наглядовою радою БАНКУ стратегії та
політики управління ризиками.
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13.3. Підрозділ з управління ризиками підзвітний та підпорядкований Наглядовій
раді БАНКУ та відокремлений від підрозділу внутрішнього аудиту, підрозділів, що
здійснюють операції, та підрозділів, що реєструють операції.
13.4. БАНК з метою управління ризиками утворює постійно діючі комітети,
зокрема:
1) кредитний комітет;
2) комітет з питань управління активами та пасивами.
БАНК має право залежно від рівня складності та обсягів операцій утворювати
також інші комітети.
13.5. Одна й та сама особа не може суміщати посади голови кредитного комітету та
підрозділу з управління ризиками.
14. ВНУТРІШНІЙ АУДИТ БАНКУ
14.1. БАНК утворює постійно діючий підрозділ внутрішнього аудиту, який є
складовою системи внутрішнього контролю.
14.2. Вимоги до професійної підготовки працівників підрозділу внутрішнього
аудиту встановлює Національний банк України.
14.3. Підрозділ внутрішнього аудиту підпорядковується Наглядовій раді БАНКУ та
звітує перед нею, діє на підставі положення, затвердженого Наглядовою радою
БАНКУ.
14.4. Підрозділ внутрішнього аудиту здійснює такі функції:
1) перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками,
відповідність цих систем видам та обсягам здійснюваних БАНКОМ операцій, і
внутрішнього контролю БАНКУ;
2) перевіряє процес оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків БАНКУ;
3) здійснює моніторинг дотримання керівниками та працівниками БАНКУ вимог
законодавства і внутрішніх положень БАНКУ, затверджених Наглядовою радою
БАНКУ;
4) оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій;
5) перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та
фінансової звітності;
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) інші функції, пов'язані із здійсненням нагляду за діяльністю БАНКУ.
14.5. Підрозділ внутрішнього аудиту проводить оцінку видів діяльності БАНКУ,
виконання яких забезпечується шляхом залучення юридичних та фізичних осіб на
договірній основі (аутсорсинг).
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14.6. Підрозділ внутрішнього аудиту за результатами проведених перевірок готує
та подає Наглядовій раді БАНКУ звіти і пропозиції щодо усунення виявлених
порушень.
14.7. 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.
14.8. Кандидатуру керівника підрозділу внутрішнього аудиту погоджує
Національний банк України. Вимоги до професійної придатності та ділової
репутації керівника
підрозділу внутрішнього аудиту встановлюються
Національним банком України.
14.9. Керівнику підрозділу внутрішнього аудиту забороняється займати посади в
інших банках.
14.10. Рішення про звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту приймає
Наглядова рада БАНКУ. Рішення про звільнення керівника підрозділу
внутрішнього аудиту не з його ініціативи в обов'язковому порядку погоджується з
Національним банком України.
14.11. Керівник підрозділу внутрішнього аудиту має право вимагати позачергового
скликання засідання Наглядової ради БАНКУ.
14.12. Працівники підрозділу внутрішнього аудиту під час виконання своїх
функціональних обов'язків мають право на ознайомлення з документами,
інформацією, письмовими поясненнями з питань діяльності БАНКУ, включаючи
всі підрозділи БАНКУ незалежно від країни їх місцезнаходження, та афілійованих
компаній 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.

15. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ
15.1. Оподаткування прибутку БАНКУ здійснюється у розмірах і порядку,
передбаченому законодавством України.
15.2 Порядок розподілу прибутку, що залишився після оподаткування, порядок
направлення частини прибутку до фондів, що утворюються у БАНКУ,
визначаються Загальними зборами акціонерів.
Визначення розміру дивідендів здійснюється Загальними зборами
акціонерів БАНКУ з урахуванням вимог діючого законодавства.
15.3. Виплата частини прибутку (дивідендів) акціонерам здійснюється в
порядку та строки, визначені законодавством України та цим Статутом.
15.4. Покриття збитків здійснюється за рахунок:
- резервного фонду;
- інших власних коштів.
Якщо цих джерел не достатньо, покриття збитків здійснюється за рахунок
грошових коштів, одержаних від реалізації рухомого та нерухомого майна
БАНКУ.
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16. БУХГАТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ
16.1. БАНК здійснює бухгалтерський облік у відповідності з діючими
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку з врахуванням законодавства
України, організовує бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової
політики, розробленої на підставі норм, встановлених Національним банком
України відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку,
користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках України на базі
комплексної автоматизації і комп’ютеризації, подає Національному банку України
звітність та інформацію в установлених ним обсягах і формах.
16.2. Підсумки діяльності БАНКУ відображаються у щоденних, щомісячних,
щоквартальних та річних балансах, у звіті про фінансові результати БАНКУ, а
також у річному фінансовому звіті, складеному за діючими Міжнародними
стандартами фінансової звітності. БАНК зобов’язаний подавати Національному
банку України фінансову і статистичну звітність щодо роботи БАНКУ, його
операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію
щодо афілійованих осіб БАНКУ з метою оцінки фінансового стану БАНКУ.
Національний банк України має право в окремих випадках вимагати подання
разової та тимчасової звітності.
16.3. Форми звітності, методику їх складання, періодичність та строки подання,
перелік відомостей, що підлягають оприлюдненню,
встановлюються
Національним банком України.
16.4. Річний фінансовий звіт БАНКУ затверджуються Загальними зборами
акціонерів БАНКУ.
16.5. Фінансова звітність (річна) підлягає обов’язковій перевірці та підтвердженню
її зовнішнім аудитором відповідно до Законів України «Про аудиторську
діяльність» та «Про банки і банківську діяльність».
16.6. БАНК подає проміжну скорочену фінансову звітність на паперових носіях до
Національного банку України в установлені ним строки, але не пізніше 30-го числа
місяця, наступного за звітним періодом. БАНК зобов'язаний оприлюднювати
проміжну фінансову звітність не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним
періодом, шляхом розміщення на веб-сайті БАНКУ.
БАНК зобов'язаний не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком,
оприлюднювати річну фінансову звітність разом із аудиторським звітом, а також
інформацію в обсязі, визначеному Національним банком України, про власників
істотної участі в БАНКУ шляхом публікації в періодичних виданнях та/або
поширення як окремих друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет. БАНК
зобов'язаний оприлюднювати річну фінансову звітність, перевірену аудиторською
фірмою, разом з аудиторським звітом
Голова Правління та головний бухгалтер БАНКУ несуть відповідальність,
установлену законодавством України, у разі оприлюднення недостовірної
(неповної) фінансової звітності, а також недотримання порядку спростування такої
звітності.
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16.7. Фінансовим
починається 1 січня.

роком

БАНКУ

вважається

календарний

рік,

який

17. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА БАНКУ
17.1. БАНК забезпечує проведення щорічної перевірки фінансової звітності,
консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансовогосподарської діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства
України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України.
17.2. Право на проведення аудиторської перевірки БАНКУ має аудиторська фірма,
яка відповідає вимогам, встановленим діючим законодавством України.
17.3. БАНК надає Національному банку України на його вимогу пояснення, у тому
числі письмові, з питань зовнішнього аудиту БАНКУ.
17.4. БАНК укладає договори на проведення аудиторських перевірок річної
фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності з тією самою
аудиторською фірмою не більше ніж сім років поспіль.
17.5. БАНК зобов'язаний у порядку та за вимогами, визначеними нормативноправовими актами Національного банку України, надати Національному банку
України аудиторський висновок та інші документи за результатами аудиту.
17.6. Керівники БАНКУ зобов'язані забезпечити умови для здійснення зовнішнього
аудиту БАНКУ відповідно до вимог законодавства України та на вимогу
аудиторської фірми надати звіти про проведені Національним банком України
перевірки БАНКУ та звіти зовнішнього і внутрішнього аудиту БАНКУ.
17.7. Вимоги до договорів, що укладаються з аудиторською фірмою та порядок
подання до Національного банку України перевіреної та підтвердженої
аудиторською фірмою фінансової звітності визначається законодавством України.
17.8. Додаткові перевірки БАНКУ незалежним аудитором проводяться у випадках,
передбачених законодавством.

18. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ
18.1. Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою
БАНКУ у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім
особам при наданні послуг БАНКУ є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є інформація згідно переліку, визначеному
статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
18.2. Не є банківською таємницею інформація, яка підлягає опублікуванню.
Перелік інформації, що підлягає обов’язковому опублікуванню, встановлюється
Національним банком України та додатково БАНКОМ на його розсуд.
18.3.БАНК забезпечує збереження банківської таємниці шляхом:
- обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську
таємницю;
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- організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську
таємницю;
- застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до
електронних та інших носіїв інформації;
- застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та
відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між БАНКОМ і клієнтом.
18.4. Працівники БАНКУ при вступі на посаду підписують зобов’язання щодо
збереження банківської таємниці. Керівники та інші працівники БАНКУ
зобов’язані не розголошувати та не використовувати з вигодою для себе чи для
третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома їм при виконанні своїх
службових обов’язків.
18.5. БАНК має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю,
приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій
або надання послуг БАНКУ відповідно до укладених між такими особами
(організаціями) та БАНКОМ договорів, у тому числі про відступлення права
вимоги до клієнта, за умови, що передбачені договорами функції та/або послуги
стосуються діяльності БАНКУ, яку він здійснює відповідно до діючого
законодавства.
18.6. Органи державної влади, юридичні та фізичні особи, які при виконанні своїх
функцій, визначених законом, або наданні послуг БАНКУ безпосередньо чи
опосередковано отримали в установленому законом порядку інформацію, що
містить банківську таємницю, зобов'язані забезпечити збереження такої інформації,
не розголошувати цю інформацію і не використовувати її на свою користь чи на
користь третіх осіб.
18.7. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську
таємницю, розкривається БАНКОМ на підставах та в порядку, визначеному
Законом України «Про банки і банківську діяльність».
18.8. Довідки по рахунками (вкладами) у разі смерті їх власників надаються
БАНКОМ особам, зазначеним власником рахунку (вкладу) в заповідальному
розпорядженні БАНКУ, державним нотаріальним конторам або приватним
нотаріусам, іноземним консульським установам у справах спадщини за рахунками
(вкладами) померлих власників рахунків (вкладів).
18.9. БАНКУ забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть
якщо їх імена зазначені у документах, угодах та операціях клієнта.
19. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ
19.1. БАНК розробляє, впроваджує та постійно оновлює правила фінансового
моніторингу, програми здійснення фінансового моніторингу та інші внутрішні
документи з питань фінансового моніторингу з урахуванням вимог законодавства
України та нормативно-правових актів Національного банку України про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення.
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БАНК, як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, здійснює весь обсяг
заходів, передбачених законодавством України про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
19.2. Відповідальним за організацію додержання вимог законодавства України у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження
зброї масового знищення, а також за організацію внутрішньобанківської системи
первинного фінансового моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення є Голова Правління
БАНКУ.
19.3. Внутрішньобанківську систему фінансового моніторингу щодо запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення очолює відповідальний працівник БАНКУ, який є незалежним у своїй
діяльності і підзвітним лише Голові Правління БАНКУ.
19.4. Відповідальний працівник БАНКУ є членом Правління БАНКУ за посадою,
призначається та звільняється з посади в порядку, визначеному для призначення та
звільнення членів Правління БАНКУ з урахуванням вимог нормативних актів
Національного банку України. Відповідальний працівник повинен мати бездоганну
ділову репутацію та відповідати кваліфікаційним вимогам, встановленим діючим
законодавством України. Кандидатура відповідального працівника БАНКУ
погоджується з Національним банком України.
19.5. Відповідальний працівник БАНКУ має право вносити на розгляд Правління
БАНКУ для прийняття відповідного рішення пропозиції щодо забезпечення
виконання БАНКОМ вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
19.6. Банк зберігає інформацію, що стосується операцій, які підлягають
фінансовому моніторингу та ідентифікації фізичних та юридичних осіб, що брали
участь в таких операціях, а також інші документи з питань здійснення фінансового
моніторингу щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення в порядку та в межах строків,
визначених діючим законодавством України та нормативно-правовими актами
Національного банку України.
20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
20.1. Внесення змін до Статуту БАНКУ є виключною компетенцією Загальних
зборів акціонерів БАНКУ. Кожен з акціонерів БАНКУ, Наглядова рада та
Правління БАНКУ можуть вносити пропозиції щодо внесення змін до Статуту
БАНКУ.
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20.2. Будь-які зміни та доповнення до Статуту БАНКУ вносяться шляхом
затвердження нової редакції Статуту БАНКУ.
20.3. Статут БАНКУ та зміни до нього, які вносяться шляхом затвердження
нової редакції Статуту, підписуються особами, уповноваженими на це рішенням
Загальних зборів акціонерів БАНКУ, підписи яких засвідчуються нотаріально,
прошнуровуються та пронумеровуються у встановленому законодавством
порядку.
20.4. Державна реєстрація змін до Статуту БАНКУ здійснюється у порядку,
визначеному законодавством України та нормативними документами
Національного банку України.
20.5. БАНК подає документи для проведення державної реєстрації змін до
статуту БАНКУ після їх погодження Національним банком України. Перелік
документів та порядок погодження змін до статуту БАНКУ встановлюються
Національним банком України.
20.6. Зміни до Статуту Банку, які стосуються відомостей, включених до
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної
реєстрації.
20.7. У відповідності до діючого законодавства України у разі внесення змін до
Статуту БАНКУ, після проведення державної реєстрації змін до Статуту,
вносяться відповідний запис до Державного реєстру банків.
21. СПОСОБИ ПРИПИНЕННЯ БАНКУ
21.1 БАНК може бути припинений в результаті передання всього свого майна,
прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті
реорганізації або ліквідації.
21.2. Добровільне припинення БАНКУ здійснюється за рішенням Загальних
зборів акціонерів у порядку, передбаченому цим Статутом, з дотриманням
вимог Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні
товариства», «Про банки і банківську діяльність», «Про державну реєстрацію
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», а
також у відповідності з вимогами нормативно-правових актів Національного
банку України.
22. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ БАНКУ
22.1. БАНК може бути реорганізований за рішенням акціонерів БАНКУ.
Реорганізація може здійснюватися шляхом злиття, приєднання, поділу,
виділення, перетворення.
22.2.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.
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22.3. Реорганізація за рішенням акціонерів 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 акціонерів шляхом перетворення план реорганізації не
складається.
22.4. Рішення про реорганізацію БАНКУ, крім перетворення, має містити
інформацію про:
1) угоду про реорганізацію у разі злиття або приєднання;
2) призначення персонального складу комісії для проведення реорганізації;
3) призначення персонального складу ревізійної комісії для проведення
інвентаризації та ревізії матеріальних цінностей, що перебувають на обліку
БАНКУ;
4) призначення аудиторської фірми;
5) строки проведення реорганізації;
6) склад Правління БАНКУ після реорганізації.
22.5.Реорганізація розпочинається після затвердження Національним банком
України плану реорганізації, який крім інших необхідних заходів повинен
передбачати подання Національному банку України відповідних документів,
необхідних для погодження статуту нового банку або для погодження змін до
Статуту БАНКУ.
22.6. Угода про злиття або приєднання укладається банками, що
реорганізуються шляхом злиття або приєднання, у письмовій формі та має
містить положення, відповідно до вимог Закону України «Про банки і
банківську діяльність». Угода про злиття або приєднання набирає законної сили
з моменту затвердження її більшістю у дві третини голосів акціонерів на
загальних зборах кожного з банків.
23. ПОРЯДОК ЛІКВІДАЦІЇ БАНКУ
23.1. БАНК може бути ліквідований:
1) за рішенням акціонерів БАНКУ – здійснюється в порядку, передбаченому
законодавством України, з урахуванням особливостей, встановлених Законом
«Про банки і банківську діяльність» та за згодою Національного банку України;
2) у разі відкликання Національним банком України банківської ліцензії з
власної ініціативи або за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб – здійснюється відповідно до законодавства України та нормативноправових актів Національного банку України.
23.2. Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з
власної ініціативи у разі, якщо:
1) виявлено, що документи, надані для отримання банківської ліцензії, містять
недостовірну інформацію;
2) БАНК не виконав жодної банківської операції протягом року з дня отримання
банківської ліцензії;

44

3) встановлено систематичне порушення БАНКОМ законодавства у сфері
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення.
23.3. 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.
23.4. Порядок відкликання банківської ліцензії у БАНКУ, у разі ліквідації за
ініціативою
власників,
визначається
нормативно-правовими
актами
Національного банку України.
23.5. Національний банк України не пізніше дня, наступного за днем прийняття
рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію БАНКУ, повідомляє
про це БАНК та надсилає рішення до Фонду гарантування вкладів фізичних
осіб.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у день отримання рішення
Національного банку України про ліквідацію БАНКУ набуває прав ліквідатора
БАНКУ та розпочинає процедуру його ліквідації відповідно до Закону України
«Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».
23.6. Процедура ліквідації БАНКУ вважається завершеною, а БАНК
ліквідованим з дня внесення запису про це до Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
Національний банк України вносить запис до Державного реєстру банків
про ліквідацію БАНКУ на підставі отриманого від Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб рішення про затвердження ліквідаційного балансу та звіту
ліквідатора.
23.7. Ліквідація БАНКУ з ініціативи акціонерів здійснюється в порядку,
передбаченому законодавством про ліквідацію юридичних осіб, у разі якщо
Національний банк України після отримання рішення акціонерів про ліквідацію
БАНКУ не виявив ознак, за якими БАНК може бути віднесено до категорії
проблемного або неплатоспроможного.
Акціонери БАНКУ мають право розпочати процедуру ліквідації БАНКУ за
рішенням Загальних зборів акціонерів лише після надання на це згоди
Національним банком України та за умови відкликання банківської ліцензії.
23.8. Якщо БАНК ліквідується за ініціативою акціонерів та віднесений
Національним
банком
України
до
категорії
проблемних
або
неплатоспроможних, Національний банк України та Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб мають право вживати до БАНКУ заходи, передбачені Законами
України «Про банки та банківську діяльність» та «Про систему гарантування
вкладів фізичних осіб».
24. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ
24.1. БАНК бере на себе зобов’язання збереження та надання доступу до
документів, що регламентують діяльність БАНКУ.
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БАНК зобов'язаний зберігати:
1) Статут БАНКУ, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
2) положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та інші
внутрішні положення, що регулюють діяльність органів БАНКУ та зміни до них;
3) положення про кожну філію та кожне представництво БАНКУ, положення про
відокремлені структурні підрозділи ;
4) документи, що підтверджують права БАНКУ на майно;
5) принципи (кодекс) корпоративного управління БАНКУ;
6) протоколи Загальних зборів акціонерів БАНКУ;
7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час
підготовки до Загальних зборів акціонерів;
8) протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження
Голови Правління;
9) висновки аудитора (аудиторської фірми) БАНКУ;
10) річну фінансову звітність;
11) документи бухгалтерського обліку;
12) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
13) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також
свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів БАНКУ;
14) перелік афілійованих осіб БАНКУ із зазначенням кількості, типу та/або класу
належних їм акцій;
15) особливу інформацію про БАНК згідно з вимогами законодавства;
16) звіти Наглядової ради БАНКУ;
17) звіти Правління БАНКУ;
18) положення про винагороду членів Наглядової ради та Правління БАНКУ;
19) звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління БАНКУ;
20) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно до статті 8
Закону «Про акціонерні товариства»;
21) інші документи, передбачені законодавством, Статутом, іншими внутрішніми
положеннями, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та
Правління БАНКУ.
24.2. Документи, передбачені пунктом 24.1 Статуту, зберігаються в БАНКУ за
його місцезнаходженням.
24.3. Відповідальність за зберігання документів БАНКУ покладається на Голову
Правління та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і
фінансової звітності.
24.4. Документи, передбачені пунктами пунктом 24.1 Статуту, підлягають
зберіганню протягом всього терміну діяльності БАНКУ, за винятком документів
бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до
законодавства.
24.5 БАНК забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених
Законом України «Про акціонерні товариства», а акціонеру, який володіє значним
пакетом акцій БАНКУ, - також доступ до будь-яких інших документів БАНКУ, що
містять відомості про фінансово-господарську діяльність. У разі якщо в зазначених
документах наявна інформація з обмеженим доступом, БАНК та акціонер
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