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ПРОТОКОЛ №Зб-61  

                                           річних Загальних зборів акціонерів  

 акціонерного товариства  

«Райффайзен Банк Аваль» 

 

м. Київ 

 

11 вересня 2020 року 

 

 

Рішення про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів 

(далі – Збори) акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Банк) 

прийняте Наглядовою радою 06 серпня 2020 року (Протокол №НР-8/1 від 

06.08.2020 р.). 
 

Рішення Наглядової ради щодо проведення Зборів ДИСТАНЦІЙНО викликано встановленням на 

всій території України карантину із забороною проведення масових зібрань,  відповідно  до 

Постанови КМУ від 11.03.2020 № 211  «Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» із змінами 

та доповненнями та Постанови КМУ від 22.07.2020 № 641 «Про встановлення карантину та 

запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2».   
 

Порядок проведення Зборів визначено «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного 

проведення загальних зборів акціонерів  та загальних зборів учасників корпоративного 

інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку 16.04.2020р. №196(далі  - Тимчасовий порядок).  
 

Наглядова рада призначила: 
 

І. Головою Зборів – Писарука О.В., Голову Правління Банку; 

   секретарем Зборів – Журик О.А.  

 

ІІ. Реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів у складі: 

Голови Реєстраційної комісії – Журик О.А.; 

членів: Калініченко І.Г., Савінової А.І., Юрченко  І.М. 

 

III. Лічильну комісію для забезпечення проведення підрахунку голосів на Зборах у 

складі: 

Голови Лічильної комісії – Лашук Т.Л.; 

Членів: Головко Л.В., Тиха Т.Л.  

 

IV. Наглядовою  радою визначено порядок денний Зборів: 
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1. Звіт Наглядової ради та звіт Правління про результати діяльності Банку в 2019 році, 

прийняття рішення за наслідками їх розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Банку 

на 2020 рік.  

2. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські 

послуги»  про діяльність Банку в 2019 році та затвердження заходів за результатами їх розгляду. 

3. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств у 2019 році: 

- затвердження річної фінансової звітності Банку за 2019 рік, складеної відповідно до вимог 

міжнародних стандартів бухгалтерської звітності; 

- затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2019 рік, складеної відповідно до 

вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності. 

4. Розподіл прибутку Банку. Про виплату дивідендів та розмір дивідендів за простими акціями. 

5. Припинення повноважень Голови та інших членів Наглядової ради. 

6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку. 

7. Обрання Голови та інших членів Наглядової Ради. 

8. Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. 

9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку шляхом 

викладення його в новій редакції.  

10. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Банку шляхом викладення його в новій 

редакції. 

11. Встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, 

та затвердження інших умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової 

ради Банку, а також обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. 

Визначення строку повноважень Голови та членів Наглядової ради. 

12. Внесення змін до Положення про Правління Банку шляхом викладення його в новій 

редакції. 

13. Внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку шляхом викладення його в 

новій редакції. 

14. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Банку шляхом викладення їх в 

новій редакції. 

15. Внесення змін до  Положення про порядок розкриття інформації акціонерам Банку шляхом 

викладення його в новій редакції. 

16. Внесення змін до Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість шляхом викладення його в новій редакції.  

17*. Обрання нового складу Наглядової ради Банку, а саме  Голови та інших членів Наглядової 

Ради. 

*За пропозицією акціонера, що володіє більше, ніж 5 відсотків голосуючих акцій, а саме  

Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (68,28% у статутному капіталі Банку) (лист вх.№ 

160/23/17 від 04 вересня 2020 року), було включено сімнадцяте питання до порядку денного 

Зборів та проект рішення по ньому. 
 

V. Наглядовою радою (Протокол № НР-8/1 від 06.08.2020р.). : 

-затверджені проекти рішень Зборів; 

-визначені уповноважені особи при взаємодії з Національним депозитарієм 

України (далі Центральний депозитарій) при проведенні Зборів, а саме 
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розпорядники рахунку Банку в   Центральному  депозитарії: Марченко Н.Ю., 

Лашук Т.Л.   

 

Інформація  з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного,  а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового 

порядку, була розміщена Банком на власному веб-сайті 

https://www.aval.ua/documents/zagalnobankivski/remote-meeting не пізніше  11 

серпня 2020 р. 

 

Перелік акціонерів, які мали право на участь у Зборах, складено станом на 24 

годину  07 вересня 2020 року. 
 

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на 

участь у Зборах (далі – Перелік)– 109 955 фізичних та юридичних осіб, в тому 

числі: 

• 104 653 акціонери, яким належить 61 493 049 515 штук простих акції з них 

 має право голосу  61 433 609 999 проста акція. 

• 5 302 акціонери, яким належить 50 000 000 привілейованих акцій.  

 

В перелік також включені: 

- депозитарні установи, які не розкрили перелік власників із загальною 

кількістю 2 113 065 простих акції (голосів), що становить 0,0034 відсотки від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 
 

Крім того, у відповідності до п. 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну 

систему України» від 06 липня 2012 року №5178-VI, якщо акціонер протягом року 

з дня набрання чинності Законом не уклав з депозитарною установою договір про 

обслуговування рахунка в цінних паперах, акції такого акціонера, які дають право 

на участь в органах Банку (зокрема, на Зборах), не враховуються при визначенні 

кворуму та при голосуванні в органах Банку (зокрема, на Зборах).  

Так, згідно Переліку, акціонерам Банку-фізичним та юридичним особам належить  

59 439 516 простих акцій (голосів), які не враховуються при визначенні 

кворуму та при голосуванні на Зборах, що становить 0,0967 відсотків від 

загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. 

Таким чином, загальна кількість голосів, що має право голосувати згідно чинного 

законодавства та Статуту Банку складає –  61 433 609 999 голос, що становить 

99,90 відсотків від загальної кількості випущених  61 495 162 580 голосуючих 

простих акцій. 
 

https://www.aval.ua/documents/zagalnobankivski/remote-meeting
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За даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 9 акціонерів і їх 

представників, в тому числі: 

- 9 акціонерів, власників простих акцій (їх представників) з кількістю           

60 507 520 891 акція (голос), що становить 98,49  відсотків від голосів, 

61 433 609 999, які згідно чинного законодавства та Статуту Банку мають 

право голосу на Зборах. 

Кворум Зборів -  98,48 відсотків. 

 

Збори визнаються правомочними. 

 

Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання єдиного бюлетеня для 

голосування  по 1-6 та 8-16 питанням та єдиного бюлетеня для кумулятивного 

голосування по 7 та 17 питаннях, форма і текст яких затверджено Рішеннями 

Наглядової ради. 
 

Бюлетені для голосування були розміщені Банком у вільному для акціонерів 

доступі на власному веб-сайті за посиланням 

https://www.aval.ua/documents/zagalnobankivski/remote-meeting 

- єдиний бюлетень для голосування за питаннями 1-6, 8-16 порядку денного (крім 

кумулятивного) – 31 серпня 2020 року; 

-  єдиний бюлетень для кумулятивного голосування за питаннями 7 та 17 – порядку 

денного - 07 вересня 2020 року. 
 

Відповідно до вимог ст. 25 та ст. 42 Закону України «Про акціонерні 

товариства» голосування на Зборах по всім питанням (крім 7 та 17) порядку 

денного проводиться за принципом одна проста акція - один голос.  

З питань 7 та 17 порядку денного («Обрання Голови та інших членів Наглядової  

ради»)  голосування проводиться за принципом кумулятивного голосування. 

По питаннях з 1 по 6 та з 9 по 16  порядку денного рішення приймаються 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для  участі у Зборах.   

По питанню 8 порядку денного рішення приймається  більш, як трьома 

чвертями голосів акціонерів, які зареєстровані  для участі у Зборах. 

По питанню 7 та 17  щодо обрання Голови, Заступника Голови та членів 

Наглядової ради рішення приймається шляхом кумулятивного голосування, 

обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів 

акціонерів порівняно з іншими кандидатами.  

 

https://www.aval.ua/documents/zagalnobankivski/remote-meeting
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Голосування на Зборах було розпочато з 9-00 години  31.08.2020р. і завершено о 

18-00 годині 11.09.2020р. 

 

 

 

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного 

питання порядку денного Зборів та рішення прийняті Зборами: 
 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ: 

1. Звіт Наглядової ради та звіт Правління про результати діяльності Банку в 2019 

році, прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 2. Визначення основних 

напрямів діяльності Банку на 2020 рік.  

 
 

Рішення за першим питанням порядку денного: 
 

1. Затвердити Звіт Наглядової ради та Звіт Правління про результати діяльності 

Банку у 2019 році. Визнати задовільною діяльність Наглядової ради та Правління у 

2019 році.  

2. Затвердити основні напрямки діяльності Банку на 2020 рік. 
 

Результати голосування: 
 

«ЗА»                                                         60 504 417 857 голосів 

«ПРОТИ»                                                                                                                                                         3 103 034 голоси 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів 
 

 
  

Не голосувало           0             голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 
   

       Згідно результатів голосування по першому питанню, рішення прийнято 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Зборах.  
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

ДРУГЕ ПИТАННЯ: 

Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг 

Аудиторські послуги»  про діяльність Банку в 2019 році та затвердження заходів за 

результатами їх розгляду. 
 

Рішення за другим питанням порядку денного: 
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1. Затвердити звіти і висновки Аудиторської фірми ТОВ «Ернст енд Янг 

Аудиторські послуги» про діяльність Банку у 2019 році.  

2. Затвердити заходи за результатами розгляду звітів і висновків Аудиторської 

фірми ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги». 
 

Результати голосування: 
 

«ЗА»                                                          60 504 417 857 голоси 

«ПРОТИ»                                                                                                                                                          3 103 034 голосів 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів 
   

Не голосувало 0            голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 
   

       Згідно результатів голосування по другому питанню, рішення прийнято 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Зборах.  
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ: 

Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх підприємств у 

2019 році: 

− затвердження річної фінансової звітності Банку за 2019 рік, складеної відповідно 

до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності; 

− затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2019 рік, складеної 

відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності. 
 

Рішення за питанням третім порядку денного: 

1. Затвердити річні результати діяльності Банку та його дочірніх підприємств за 

2019 рік:  

1.1. Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2019 рік, складену відповідно до 

вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта балансу 82 786 248 

тис. грн. (вісімдесят два мільярди сімсот вісімдесят шість мільйонів двісті сорок 

вісім тисяч гривень).  

1.2. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2019 році відповідно 

до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі 4 748 714 тис. 

грн.(чотири мільярди сімсот сорок вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч 

гривень).  

1.3. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність Банку та його дочірніх 

підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» за 2019 рік, 

складену відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: 



 
 

Протокол №Зб-61  Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Протокол Загальних зборів акціонерів                  11 вересня  2020 року 7 з 187 

 

валюта консолідованого балансу 82 905 762  тис. грн. (вісімдесят два мільярди 

дев'ятсот п'ять мільйонів сімсот шістдесят дві тисячі гривень). 

1.4. Затвердити прибуток/збиток за результатами діяльності Банку та його дочірніх 

підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» в 2019 році 

відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі  4 834 

275  тис.грн. (чотири мільярди вісімсот тридцять чотири мільйони двісті сімдесят 

п'ять тисяч гривень). 

 
 

Результати голосування: 
 

«ЗА» 60 504 417 857 голосів 

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів 
   

Не голосувало                               0   голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 
 

  

Згідно результатів голосування по третьому питанню, рішення прийнято 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Зборах.  
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ: 

Розподіл прибутку Банку. Про виплату дивідендів та розмір дивідендів за 

простими акціями. 
 

Рішення за питанням четвертим порядку денного: 

1. Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в 2019 році в розмірі  4 

748 714 126 грн. 80 коп. (чотири мільярди сімсот сорок вісім мільйонів сімсот 

чотирнадцять тисяч сто двадцять шість гривень вісімдесят копійок).  

2. Розподілити прибуток за результатами діяльності Банку в 2019 році наступним 

чином:  

2.1. направити 700 000,00 грн. (сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату 

дивідендів власникам привілейованих акцій Банку;  

2.2. направити 474 100 327 грн. 49 коп.(чотириста сімдесят чотири мільйони сто 

тисяч триста двадцять сім гривень 49 копійок) в резервний фонд Банку;  

2.3. направити 4 273 913 799 грн. 31 коп. (чотири мільярди двісті сімдесят три 

мільйони дев’ятсот тринадцять тисяч сімсот дев’яносто дев’ять гривень 31 
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копійку) на виплату дивідендів власникам простих акцій Банку, що в розрахунку  

доходу на номінальну вартість однієї простої акції становить 69,5 відсотків. 

3. Доручити Наглядовій раді Банку визначити порядок та строк виплати дивідендів 

за простими та привілейованими акціями  та  повідомити акціонерів про їх 

виплату. 
 

Результати голосування: 
 

«ЗА» 60 504 417 857 голосів 

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси 

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів 

   

Не голосувало 0         голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 
 

Згідно результатів голосування по четвертому питанню, рішення прийнято 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Зборах.  
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

П’ЯТЕ  ПИТАННЯ: 

Припинення повноважень Голови та інших членів Наглядової ради. 

 

Рішення за питанням п’ятим порядку денного: 
 

Припинити повноваження: Голови Наглядової  ради –  Мартіна Грюля,   

Заступника Голови Наглядової  ради - Андрія Сергійовича Степаненко,  

Члена Наглядової ради  – Елізабет Ґейєр-Шалль,  

Члена Наглядової ради  – Харальда Кроегера,  

Члена Наглядової ради  – Гельмута Брайта,  

Члена Наглядової ради – Андреа Морару,  

Члена Наглядової ради (незалежний) – Ганни Олександрівни Дерев’янко, 

Члена Наглядової ради (незалежний) – Павла Михайловича Шеремети. 

 

Результати голосування:  

«ЗА» 60 504 417 857 голосів  

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси  

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів  

    

Не голосувало 0            голосів  

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами  
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Згідно результатів голосування по п’ятому питанню, рішення прийнято 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Зборах.  
 *Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

ШОСТЕ  ПИТАННЯ: 

Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Банку. 

  

Рішення за питанням шостим порядку денного: 

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Банку. 

 

 

Результати голосування: 

«ЗА»   

 

60 504 417 857 

 

голосів 

 

 

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси  

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів  

    

Не голосувало 0         голосів  

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами  

       

Згідно результатів голосування по шостому питанню, рішення прийнято 

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Зборах.  
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

СЬОМЕ  ПИТАННЯ: 

Обрання Голови та інших членів Наглядової Ради. 

 

Рішення за сьомим питанням порядку денного: 

Обрати Наглядову раду Банку у складі: 

Голова Наглядової  ради –  Лукаш Януш Янушевський (Lukasz Janusz Januszewski), 

Заступник Голови Наглядової  ради – Андрій Сергійович Степаненко, 

Член Наглядової ради  – Елізабет Ґейєр-Шалль (Elisabeth Geyer-Schall), 

Член Наглядової ради  – Томас Антон Матейка (Thomas Anton Matejka), 

Член Наглядової ради  – Гельмут Брайт (Helmut Breit), 

Член Наглядової ради – Андреа Морару (Andreea Moraru), 

Член Наглядової ради (незалежний) – Ганна Олександрівна Дерев’янко, 
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Член Наглядової ради (незалежний) – Павло Михайлович Шеремета, 

Член Наглядової ради (незалежний) – Анджей Копирський. 

 

Результати голосування: 
П.І.Б. кандидатів Кількість голосів, відданих за кандидата 

Лукаш Януш Янушевський (Lukasz Janusz Januszewski)- 

представник акціонера - “Райффайзен Банк Інтернаціональ 

АГ” (Raiffeisen Bank International AG) 

 

100 000 

Андрій Сергійович Степаненко  - представник акціонера - 

“Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ” (Raiffeisen Bank 

International AG) 

 

100 000 

 

Елізабет Ґейєр-Шалль (Elisabeth Geyer-Schall) 

- представник акціонера - “Райффайзен Банк Інтернаціональ 

АГ” (Raiffeisen Bank International AG) 

 

100 000 

Гельмут Брайт  (Helmut Breit)- представник акціонера - 

“Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ” (Raiffeisen Bank 

International AG) 

 

100 000 

Томас Антон Матейка (Thomas Anton Matejka) - представник 

акціонера - “Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ” 

(Raiffeisen Bank International AG) 

 

100 000 

Андреа Морару (Andreea Moraru)  - представник акціонера - 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

 

100 000 

Ганна Олександрівна Дерев’янко  - незалежний 545 171 068 

Павло Михайлович Шеремета  - незалежний 100 000 

Анджей Копирський   - незалежний 100 000 

Рішення не прийнято. 
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

ВОСЬМЕ   ПИТАННЯ: 

Внесення змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції. 
 

Рішення за восьмим питанням порядку денного: 

 

1. Внести зміни до Статуту Банку  та  затвердити  нову редакцію Статуту Банку. 

2. Уповноважити Голову Правління Банку Писарука О.В. спільно з Першим 

заступником Голови Правління Банку Бьошем Г. підписати Статут Банку в новій 

редакції. 

 

    Результати голосування: 
 

«ЗА» 60 504 417 857 голосів  

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси  
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«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів  
    

Не голосувало 0         голосів  

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами  

    
       

Згідно результатів голосування по восьмому питанню, рішення  прийнято    

більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у 

Зборах. 
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

ДЕВ’ЯТЕ  ПИТАННЯ:  

Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради Банку 

шляхом викладення його в новій редакції.  

 

Рішення за дев’ятим питанням порядку денного: 

 

Затвердити зміни до Положення про  винагороду членів Наглядової ради Банку 

шляхом викладення його в новій редакції. 

  

Результати голосування: 

«ЗА» 60 504 417 857 голосів  

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси  

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів  
    

Не голосувало 0             голосів  

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами  
        

Згідно результатів голосування по дев’ятому питанню, рішення  прийнято    

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Зборах.  
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

ДЕСЯТЕ  ПИТАННЯ:  

 Внесення змін до Положення про Наглядову раду Банку шляхом викладення його 

в новій редакції. 
 

 

Рішення за десятим питанням порядку денного: 
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Затвердити зміни до Положення  про Наглядову раду Банку шляхом викладення 

його в новій редакції.  

 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 504 417 857 голосів  

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси  

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів  

    

Не голосувало 0           голосів  

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами  
        

Рішення за десятим  питанням  прийнято простою більшістю голосів 

акціонерів, які зареєстровані для участі у Зборах.  
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

ОДИНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ:  

Встановлення розміру винагороди, у тому числі заохочувальних та 

компенсаційних виплат, та затвердження інших умов договорів, що 

укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Банку, а також обрання 

особи, яка уповноважується на підписання цих договорів. Визначення строку 

повноважень Голови та членів Наглядової ради. 
 

Рішення за одинадцятим питанням порядку денного: 

 

1. Встановити, що Голова та члени Наглядової ради Банку за  виконання своїх 

обов’язків отримують винагороду, у т.ч. компенсаційні виплати. Сплата 

заохочувальних виплат Голові та членам Наглядової ради Банку не передбачається. 

Затвердити умови договорів, що укладатимуться з  1) Головою Наглядової ради, 2) 

заступником Голови Наглядової ради, 3) іншими членами Наглядової Ради Банку, а 

також розмір їх винагороди.  

2. Уповноважити Голову Правління Банку підписати договори з Головою та 

іншими членами Наглядової ради Банку за формами, затвердженими згідно пункту 

1 цього рішення. 

3. Визначити строк повноважень Голови та членів  Наглядової ради – три  роки. 
 

 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 504 417 857 голосів  

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси  

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів  
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Не голосувало 0         голосів  

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами  

      
   

Згідно результатів голосування по одинадцятому питанню, рішення  

прийнято    простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для 

участі у Зборах.  
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

ДВАНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ:  

Внесення змін до Положення про Правління Банку шляхом викладення його в 

новій редакції. 
 

Рішення за дванадцятим питанням порядку денного: 

 

Затвердити зміни до Положення про Правління Банку шляхом викладення його в 

новій редакції.  
 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 504 417 857 голосів  

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси  

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів  
    

Не голосувало 0               голосів  

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами  
        

Згідно результатів голосування по дванадцятому питанню, рішення  прийнято    

простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у Зборах. 
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

ТРИНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ:  

Внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку шляхом 

викладення його в новій редакції. 

 

Рішення за тринадцятим питанням порядку денного: 

 

Затвердити зміни до Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку шляхом 

викладення його в новій редакції.  
 

Результати голосування: 
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«ЗА» 60 504 417 857 голосів  

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси  

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів  
    

Не голосувало 0                голосів  

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами  
        

Згідно результатів голосування по тринадцятому питанню, рішення  

прийнято    простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані  для 

участі у Зборах.  
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

ЧОТИРНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ:  

Внесення змін до Принципів корпоративного управління Банку шляхом 

викладення їх в новій редакції. 

 

Рішення за чотирнадцятим питанням порядку денного: 
 

Затвердити зміни до  Принципів корпоративного управління Банку  шляхом 

викладення їх в новій редакції.  

 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 504 417 857 голосів  

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси  

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів  
    

Не голосувало 0               голосів  

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами  
        

Згідно результатів голосування по чотирнадцятому питанню, рішення  

прийнято    простою більшістю голосів акціонерів, які зареєстровані  для 

участі у Зборах.  
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

П’ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ: 

Внесення змін до Положення про порядок розкриття інформації акціонерам Банку 

шляхом викладення його в новій редакції. 
 

Рішення за п’ятнадцятим питанням порядку денного: 
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Затвердити зміни до Положення про порядок розкриття інформації акціонерам 

Банку  шляхом викладення  його в новій редакції.  
 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 504 417 857 голосів  

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси  

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів  
    

Не голосувало 0              голосів  

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами  
        

Згідно результатів голосування по п’ятнадцятому питанню, рішення  

прийнято    простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у Зборах.  
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ:  

Внесення змін до Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість шляхом викладення його в новій редакції.  
 

Рішення за шістнадцятим питанням порядку денного: 

 

Затвердити зміни до Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  шляхом викладення його в новій редакції.  
 

Результати голосування: 

«ЗА» 60 504 417 857 голосів  

«ПРОТИ» 3 103 034 голоси  

«УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів  
    

Не голосувало 0              голосів  

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами  
        

Згідно результатів голосування по шістнадцятому питанню, рішення  

прийнято    простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для 

участі у Зборах.  
*Результати голосування оформлені Протоколом про підсумки голосування і доводяться до 

відома всіх акціонерів разом з цим Протоколом Зборів. 

 

СІМНАДЦЯТЕ   ПИТАННЯ: 

Обрання нового складу Наглядової ради Банку, а саме  Голови та інших членів 
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Наглядової Ради  

 

Рішення за сімнадцятим питанням порядку денного: 

Обрати Наглядову раду Банку у складі 9 осіб: 

Голова Наглядової  ради –  Лукаш Януш Янушевський (Lukasz Janusz Januszewski), 

Заступник Голови Наглядової  ради – Андрій Сергійович Степаненко, 

Член Наглядової ради  – Елізабет Ґейєр-Шалль (Elisabeth Geyer-Schall), 

Член Наглядової ради  – Томас Антон Матейка (Thomas Anton Matejka), 

Член Наглядової ради  – Гельмут Брайт (Helmut Breit), 

Член Наглядової ради – Андреа Морару (Andreea Moraru), 

Член Наглядової ради (незалежний) – Ганна Олександрівна Дерев’янко, 

Член Наглядової ради (незалежний) – Павло Михайлович Шеремета, 

Член Наглядової ради (незалежний) – Олександр Васильович Почкун. 

 
Результати голосування: 

П.І.Б. кандидатів Кількість голосів, відданих 

за кандидата 

Лукаш Януш Янушевський (Lukasz Janusz Januszewski)- 

представник акціонера - “Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ” 

(Raiffeisen Bank International AG) 

 

60 437 932 169 

Андрій Сергійович Степаненко  - представник акціонера - 

“Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ” (Raiffeisen Bank 

International AG) 

 

60 437 932 169 

Елізабет Ґейєр-Шалль (Elisabeth Geyer-Schall) 

- представник акціонера - “Райффайзен Банк Інтернаціональ 

АГ” (Raiffeisen Bank International AG) 

 

60 437 932 169 

Гельмут Брайт  (Helmut Breit)- представник акціонера - 

“Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ” (Raiffeisen Bank 

International AG) 

 

60 437 932 169 

Томас Антон Матейка (Thomas Anton Matejka) - представник 

акціонера - “Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ” (Raiffeisen 

Bank International AG) 

 

60 437 932 169 

Андреа Морару (Andreea Moraru)  - представник акціонера - 

Європейський банк реконструкції та розвитку 

60 437 932 169 

Ганна Олександрівна Дерев’янко  - незалежний 

 

60 983 003 237 

Павло Михайлович Шеремета  - незалежний 

 

60 437 932 169 

Олександр Васильович Почкун - незалежний 

 

60 437 932 169 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей Статут визначає порядок створення, здійснення господарської діяльності та 

припинення діяльності Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Банк).  

1.2. Основною метою діяльності Банку є одержання прибутку в інтересах Банку та його 

акціонерів. 

1.3. Акціонерний комерційний банк «Аваль» було створено юридичними особами – 

резидентами України в формі відкритого акціонерного товариства рішенням установчих зборів 

(протокол №1 від 3 березня 1992 року).  

Банк зареєстрований Національним банком України 27 березня 1992 року під 

реєстраційним номером 94.  

Протоколом Загальних зборів АКБ «Аваль» №Зб-4/4 від 21 січня 1994 р. прийнято 

рішення про зміну найменування Акціонерного комерційного банку «Аваль» на акціонерний 

поштово – пенсійний банк «Аваль». 

У зв’язку із рішенням Загальних зборів акціонерів Банку (Протокол №Зб-35 від 2 грудня 

2005 р.), Банк набув статусу банку з іноземним капіталом.  

Протоколом Загальних зборів АППБ «Аваль» №3б-36 від 21 квітня 2006 р. прийнято 

рішення про зміну найменування акціонерного поштово – пенсійного банку «Аваль» на Відкрите 

акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль». Відкрите акціонерне товариство «Райффайзен 

Банк Аваль» є правонаступником за всіма правами та обов’язками акціонерного поштово – 

пенсійного банку «Аваль». 

Протоколом Загальних зборів акціонерів №Зб-45 від 14 жовтня 2009 р. прийнято рішення 

про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» на 

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль». Публічне акціонерне товариство 

«Райффайзен Банк Аваль» є правонаступником за всіма правами та обов’язками Відкритого 

акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль». 

Протоколом Загальних зборів акціонерів №Зб-58 від 27 квітня 2018 р. прийнято рішення 

про зміну найменування Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» на 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль». Акціонерне товариство «Райффайзен Банк 

Аваль» є правонаступником за всіма правами та обов’язками Публічного акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль». 

1.4. Повне найменування Банку: 

українською мовою – Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»; 

російською мовою – Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль»; 

англійською мовою – Raiffeisen Bank Aval  Joint Stock Company.  

Скорочене найменування Банку:  

українською мовою – АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 

російською мовою – АО «Райффайзен Банк Аваль»; 

англійською мовою – Raiffeisen Bank Aval JSC. 

 

Повне та скорочене найменування Банку є його комерційним (фірмовим) найменуванням. 

1.5. Місцезнаходження Банку: Україна, 01011, м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9. 

1.6. Ідентифікаційний код Банку у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – 14305909. 

1.7. Логотипом Банку є: 

- українською мовою: 
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- англійською мовою: 

 
 

1.8. Банк входить до складу Іноземної банківської групи Райффайзен в Україні. Банк є 

відповідальною особою Іноземної банківської групи Райффайзен в Україні та має право 

приймати рішення для забезпечення виконання вимог нагляду на консолідованій основі за 

банківською групою. 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БАНКУ 

2.1. Банк є юридичною особою приватного права за законодавством України. 

Організаційно-правова форма Банку – акціонерне товариство, тип акціонерного товариства 

Банку – приватне акціонерне товариство. 

2.2. Банк набув статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації. 

Юридичний статус Банку визначається законодавством України та цим Статутом. 

Банк діє на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність», Закону України 

«Про акціонерні товариства», інших норм законодавства України, а також цього Статуту. Всі 

питання, не врегульовані цим Статутом, підлягають вирішенню відповідно до законодавства 

України та нормативно-правових актів Національного банку України. 

2.3. Банк має у своїй власності відокремлене майно, може від свого імені набувати 

(здійснювати) майнові і особисті немайнові права та створювати (виконувати) обов’язки, має 

право від власного імені укладати будь-які правочини як на території України, так і за її межами, 

якщо законами України не заборонено їх укладення чи виконання, бути позивачем, відповідачем 

і третьою особою в різних судових інстанціях. 

Банк має право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що 

перебуває в його власності, використовувати своє майно для здійснення не забороненої 

законодавством діяльності, зокрема, відчужувати безкоштовно чи за кошти у володіння, 

користування чи власність іншим юридичним і фізичним особам (у т.ч. дарувати), здійснювати 

щодо нього будь-які дії, не заборонені законодавством України.  

2.4. Банк має консолідований баланс, кореспондентські рахунки у Національному банку 

України та інших банках, основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням, а також 

додаткові круглі печатки зі своїм повним найменуванням із зазначенням їх порядкового номеру 

та інші печатки. На основній та додаткових круглих печатках Банку зазначається 

ідентифікаційний код Банку у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань. На печатках Банку може міститися логотип Банку. 

Порядок та необхідність використання печаток визначається внутрішніми нормативними 

документами Банку.  

Банк має фірмовий бланк зі своїм найменуванням та інші атрибути.  

2.5. По своїх зобов’язаннях Банк відповідає всім належним йому майном, на яке 

відповідно до законодавства України може бути звернене стягнення. 
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Банк не несе відповідальності по зобов’язаннях акціонерів. Акціонери не відповідають за 

зобов’язаннями Банку і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Банку, у межах вартості 

акцій, що їм належать.  

Банк не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями 

Банку. Національний банк України не відповідає за зобов’язаннями Банку, а Банк не відповідає 

за зобов’язаннями Національного банку України, якщо інше не передбачено законом або 

договором. 

2.6. Відповідно до законодавства України Банк відкриває як на території України, так і за 

її межами власні відокремлені підрозділи, в тому числі філії, відділення, представництва, 

дирекції тощо. 

Відокремлені підрозділи Банку діють на підставі положень про них та здійснюють 

банківську та іншу діяльність у порядку, встановленому законодавством України. 

2.7. Інформація про діяльність Банку розкривається в порядку, визначеному внутрішніми 

документами Банку та законодавством України. Інформація, що підлягає оприлюдненню 

відповідно до законодавства України, розміщується на веб-сайті Банку в мережі Інтернет 

(www.aval.ua, далі – «Веб-сайт»). 

2.8. Статут Банку і зміни до нього затверджуються рішенням Загальних зборів акціонерів 

Банку та підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства України. Положення 

Статуту (зміни до нього) набувають чинності для Банку, його акціонерів та посадових осіб з 

моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Банку відповідного рішення про 

затвердження Статуту (змін до нього). 

 

3. ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 

3.1. Банк має право надавати банківські та інші фінансові послуги, а також здійснювати 

іншу діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства України, як у національній, так і в 

іноземній валюті. 

3.2. Банк має право здійснювати банківську діяльність на підставі банківської ліцензії, 

виданої Національним банком України, шляхом надання таких банківських послуг: 

3.2.1. залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого 

кола юридичних і фізичних осіб; 

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

у банківських металах та рахунків умовного зберігання (ескроу); 

3.2.3. 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. 

3.3. Банк має право надавати клієнтам фінансові послуги, в тому числі здійснювати 

операції, які відповідають критеріям, визначеним законодавством України для фінансових 

послуг, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України.  

Зокрема, Банк має право надавати наступні фінансові послуги: 

3.3.1. випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх 

обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; 

3.3.2. довірче управління фінансовими активами; 

3.3.3. торгівля валютними цінностями; 

3.3.4. залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; 

3.3.5. фінансовий лізинг;  

3.3.6. надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; 

3.3.7. надання гарантій та поручительств; 

http://www.aval.ua/
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3.3.8. переказ коштів; 

3.3.9. послуги у системі накопичувального пенсійного забезпечення; 

3.3.10. професійна діяльність на ринку цінних паперів, що підлягає ліцензуванню;  

3.3.11. факторинг. 

3.4. На підставі відповідної ліцензії Банк має право надавати фінансові послуги з таких 

видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів):  

3.4.1. брокерська діяльність; 

3.4.2. дилерська діяльність; 

3.4.3. андеррайтинг; 

3.4.4. діяльність з управління цінними паперами; 

3.4.5. діяльність з управління іпотечним покриттям; 

3.4.6. депозитарна діяльність: 

− депозитарна діяльність депозитарної установи; 

− діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування; 

− діяльність із зберігання активів пенсійних фондів. 

3.5. Банк надає банківські та інші фінансові послуги, які є валютними операціями, на 

підставі банківської ліцензії відповідно до законодавства України.  

3.6. Банк, крім надання банківських та інших фінансових послуг, має право здійснювати 

також іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України, зокрема щодо: 

3.6.1. інвестицій;  

3.6.2. випуску власних цінних паперів;  

3.6.3. випуску, розповсюдження та проведення лотерей;  

3.6.4. реалізації пам’ятних, ювілейних та інвестиційних монет; 

3.6.5. зберігання цінностей (у тому числі щодо обліку і зберігання цінних паперів та інших 

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

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

3.6.6. інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;  

3.6.7. надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших 

фінансових послуг.  

3.7. Банк має право здійснювати приймання під заставу та відчуження ювелірних і 

побутових виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння за умови одержання 

відповідної ліцензії Міністерства фінансів України.  

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

та інших фінансових послуг та здійснення іншої діяльності.  

Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги шляхом 

укладення з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. 

3.9. Банк не здійснює діяльність у сфері матеріального виробництва та торгівлі (за 

винятками, передбаченими законодавством України та цим Статутом), а також діяльність у сфері 

страхування, крім виконання функцій страхового посередника.  

3.10. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання документу 

дозвільного характеру, провадяться Банком після отримання відповідної ліцензії або документу 

дозвільного характеру. 
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4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ. АКЦІЇ БАНКУ 

4.1. Статутний капітал Банку становить 6 154 516 258,00 гривень (шість мільярдів сто 

п’ятдесят чотири мільйони п’ятсот шістнадцять тисяч двісті п’ятдесят вісім гривень нуль 

копійок). 

4.2. Статутний капітал Банку поділений на 61 495 162 580 (шістдесят один мільярд 

чотириста дев’яносто п’ять мільйонів сто шістдесят дві тисячі п’ятсот вісімдесят) простих 

іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна та 50 000 000 (п’ятдесят 

мільйонів) привілейованих акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна. 

4.3. Формування статутного капіталу Банку може здійснюватися виключно грошовими 

внесками, якщо інше не передбачено законодавством України. Грошові внески для формування 

статутного капіталу Банку резиденти України здійснюють у національній валюті, а нерезиденти 

– в іноземній вільно конвертованій валюті або у національній валюті України (відповідно до 

умов  емісії  акцій Банку та вимог законодавства України). 

4.4. Збільшення статутного капіталу Банку здійснюється у порядку, встановленому 

законодавством України, шляхом підвищення номінальної вартості акцій за рахунок 

спрямування до статутного капіталу Банку прибутку (його частини) або шляхом розміщення 

додаткових акцій існуючої номінальної вартості із залученням додаткових внесків інвесторів. 

Рішення про збільшення статутного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів 

Банку. 

Банк має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про 

результати емісії всіх попередніх випусків акцій. 

Збільшення статутного капіталу Банку у разі наявності викуплених Банком акцій не 

допускається. 

4.5. В порядку, визначеному законодавством України, Банк має право зменшити розмір 

статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання 

раніше викуплених Банком акцій та зменшення їх загальної кількості. Рішення про зменшення 

статутного капіталу Банку приймають Загальні збори акціонерів Банку. 

4.6. Банк здійснює емісію акцій відповідно до законодавства України та цього Статуту. 

Банк розміщує тільки прості іменні акції та привілейовані іменні акції. Акції Банку існують у 

бездокументарній формі. 

Рішення про емісію акцій Банку приймається Загальними зборами акціонерів відповідно 

до вимог законодавства України. Банк не може придбавати власні акції, що розміщуються. 

Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку звіту про результати емісії акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску 

акцій. 

4.7. Банк може розміщувати привілейовані акції. Права власників привілейованих акцій 

визначаються цим Статутом та умовами емісії таких акцій.  

4.8. Акція неподільна. У випадку, коли одна й та ж акція належить кільком особам, всі 

вони визнаються власником однієї акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або 

через спільного представника.  

4.9. Банк розміщує свої акції першим власникам безпосередньо або через андеррайтерів. 

При цьому Банк (або андеррайтер) укладають з покупцем (покупцями) договори купівлі-продажу 

акцій Банку.  
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Акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження Загальними зборами 

результатів  емісії акцій Банку.   

4.10. Акції Банку можуть купуватися та продаватися як на фондовій біржі, так і на 

позабіржовому ринку. Банку дозволяється виступати посередником для купівлі-продажу власних 

акцій.  

4.11. Акціонерам Банку надається переважне право на придбання акцій, що додатково 

розміщуються Банком, в порядку, визначеному законодавством України (крім випадку 

прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права). 

Акціонери Банку не мають переважного права на придбання акцій Банку  під час відчуження 

таких акцій іншим акціонером третій особі. 

Прості акції Банку не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери 

Банку. Привілейовані акції Банку не підлягають конвертації у прості акції або інші цінні папери 

Банку. 

4.12. Банк має право з дотриманням вимог законодавства України та за рішенням 

Загальних зборів акціонерів Банку приймати рішення про викуп власних акцій у акціонерів за 

умови належного повідомлення Національного банку України. Банку не дозволяється придбання 

власних акцій, якщо це може призвести до падіння регулятивного капіталу нижче за мінімальний 

рівень.  

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

набуття їх іншим чином  здійснити продаж  або анулювання таких акцій відповідно до рішення 

Загальних зборів акціонерів Банку. Викуплені або іншим чином набуті Банком власні акції не 

враховуються у разі  розподілу прибутку, а також під час голосування і для визначення кворуму 

на Загальних зборах акціонерів Банку. 

4.13. У випадках та в порядку, визначеному законодавством України, Банк зобов’язаний 

на письмову вимогу акціонерів здійснювати обов’язковий викуп власних акцій на підставі 

договору, укладеного між Банком та акціонером в письмовій формі. Протягом не більш як п’яти 

робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для 

вимоги обов’язкового викупу акцій, Банк направляє акціонерам, які мають право вимагати 

обов’язкового викупу акцій, письмові повідомлення про право вимоги обов’язкового викупу 

акцій. Письмове повідомлення направляється поштою (поштові картки або листи з доказами 

відправлення) за адресою акціонера, що зазначена в переліку акціонерів відповідних Загальних 

зборів. Банк несе відповідальність за невиконання зобов’язань з викупу акцій в порядку, 

визначеному законодавством України та договором.  

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ БАНКУ 

5.1. Акціонером Банку визнається особа, яка є власником однієї або більшої кількості 

акцій Банку.  

Перелік акціонерів Банку визначається згідно із зведеним обліковим реєстром власників 

акцій Банку, що складається відповідно до законодавства про депозитарну систему України (далі 

– перелік акціонерів). 

5.2. Акціонер Банку має наступні права: 

− в порядку, встановленому Статутом та законодавством України, брати участь в 

управлінні справами Банку особисто або через своїх уповноважених представників шляхом 

участі в Загальних зборах акціонерів  або через обрання до складу органів управління Банку; 

− брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку (дивіденди) за 

рішенням Загальних зборів акціонерів (за винятками, передбаченими законодавством України); 
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− переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій у випадку, якщо  

Загальні збори акціонерів не прийняли рішення про невикористання акціонерами такого права; 

− вимагати викупу Банком всіх або частини належних акціонеру акцій у випадках та 

порядку, передбачених законодавством України;  

− вийти зі складу акціонерів Банку шляхом відчуження акцій Банку; 

− одержувати інформацію про діяльність Банку в порядку, встановленому 

законодавством України та відповідними внутрішніми документами Банку; 

− самостійно розпоряджатися акціями, які належать йому на праві власності: продавати, 

передавати, дарувати, заповідати, заставляти акції Банку; 

− на отримання, в разі ліквідації Банку, частини майна (або його вартості), яке 

залишилось після задоволення вимог інших кредиторів Банку, в розмірі, пропорційному вартості 

належних кожному з акціонерів акцій. 

Прості акції надають їх власникам однакові права. Акціонери-власники простих акцій 

Банку також мають й інші права, передбачені законодавством України та цим Статутом. 

5.3. Привілейовані акції Банку надають їх власникам переважні стосовно власників 

простих акцій права на: 

− отримання частини прибутку Банку у вигляді дивідендів у розмірі, визначеному цим 

Статутом (за винятками, передбаченими законодавством України); 

− отримання частини майна Банку у разі його ліквідації.  

Власники привілейованих акцій Банку не мають права на участь в управлінні Банком, 

крім випадків, передбачених законодавством України. Всі привілейовані акції Банку надають їх 

власникам однакову сукупність прав. 

5.4. Акціонер Банку зобов’язаний: 

− дотримуватись Статуту Банку та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, 

інших органів Банку; 

− не розголошувати комерційну таємницю, конфіденційну та іншу інформацію з 

обмеженим доступом щодо діяльності Банку; 

− дотримуватись прийнятих на себе зобов’язань по відношенню до Банку, у тому числі 

пов’язаних зі своєчасною оплатою вартості акцій Банку відповідно до цього Статуту, умов емісії 

акцій та укладеного з Банком договору; 

− сприяти Банку у його діяльності, у тому числі на вимогу Банку надавати статутні та 

реєстраційні документи акціонера, фінансові та аудиторські документи, що підтверджують 

наявність власних коштів акціонера для придбання акцій Банку, інші документи та інформацію , 

які необхідні для реєстрації (погодження) статутних документів Банку відповідно до 

законодавства України та вимог Національного банку України, а також самостійно нести 

витрати, пов’язані з оформленням та наданням Банку таких документів; 

− укласти за власні кошти із депозитарною установою для обліку акцій Банку договір про 

відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах, а також своєчасно повідомляти 

депозитарну установу про зміну адреси та інших даних акціонера. 

Акціонери Банку повинні також нести інші обов’язки, встановлені законодавством 

України та цим Статутом. 

5.5. Акціонери Банку мають право укладати між собою або з кредиторами Банку договір 

(договори), згідно з яким (якими) акціонери зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений 

таким договором, свої права за акціями Банку та/або утримуватися від реалізації зазначених 

прав. 
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6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ  

6.1. Органами управління Банку є:  

− вищий орган управління – Загальні збори акціонерів Банку;  

− виконавчий орган – Правління Банку (далі – Правління). 

Органом, що здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, 

інших кредиторів та акціонерів Банку, є Наглядова рада Банку (далі –  Наглядова рада).  

6.2. Загальні збори акціонерів 

6.2.1. Вищим органом управління Банку є Загальні збори акціонерів Банку (далі – 

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

віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законодавством України або Статутом. 

Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що 

віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними 

зборами.  

6.2.2. Правомочність, порядок і строки скликання, проведення та прийняття рішень 

Загальними зборами визначаються відповідно до законодавства України, Положення про 

Загальні збори акціонерів Банку (далі – Регламент Загальних зборів акціонерів Банку) та 

цього Статуту. 

6.2.3. В Загальних зборах мають право брати участь всі акціонери незалежно від кількості 

акцій, власниками яких вони є, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку 

участь, або їх представники. 

Такий перелік акціонерів складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня 

проведення Загальних зборів. 

На вимогу акціонера Банк або депозитарна установа зобов’язані надати інформацію про 

включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. 

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 

після його складення заборонено. 

Законодавством України можуть встановлюватися обмеження права акціонера на участь у 

Загальних зборах. 

6.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішень щодо: 

а) визначення основних напрямів діяльності Банку; 

б) затвердження Статуту Банку, внесення змін та доповнень до нього; 

в) зміни розміру (збільшення або зменшення) статутного капіталу Банку;  

г) розміщення акцій Банку,  викуп Банком розміщених ним акцій (крім випадків 

обов’язкового викупу акцій згідно із законодавством України), анулювання викуплених акцій 

Банку, дроблення або консолідації акцій Банку, розміщення цінних паперів, що можуть бути 

конвертовані в акції Банку;  

ґ ) невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій Банку додаткової 

емісії у процесі їх розміщення; 

д) обрання Голови Наглядової ради та інших її членів, затвердження умов цивільно-

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

винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, 

уповноваженої на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами  

Наглядової ради;  

е) припинення повноважень (відкликання) Голови  Наглядової ради та інших її членів, за 

винятком випадків, встановлених законодавством України; 
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є) затвердження Регламенту Загальних зборів  Банку, Положення про  Наглядову раду 

Банку, Положення про винагороду членів Наглядової ради, Положення про Правління Банку, а 

також внесення змін та доповнень до них; 

ж) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради; 

з) затвердження річного звіту  Банку; розгляд звіту  Наглядової ради, Правління, висновку 

зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за 

результатами розгляду таких звітів та висновку; 

и) покриття збитків та розподілу прибутку Банку;  

і) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів 

за простими акціями Банку;  

ї) зміни організаційно-правової форми Банку, зміни типу акціонерного товариства Банку, 

виділу та припинення Банку (крім випадків, передбачених законодавством України), ліквідації 

Банку, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення, ліквідатора), затвердження порядку 

та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 

задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 

й) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку; 

к) надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є 

заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України; 

л) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, обрання та 

припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, про зміну черговості розгляду 

питань порядку денного, про оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня; 

м) інші питання, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів згідно з 

законодавством України або цим Статутом. 

6.2.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції 

Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.  

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

сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.  

Для вирішення питання порядку денного, право голосу з якого (відповідно до 

законодавства України) надається власникам привілейованих акцій або питання, при розгляді 

якого голоси власників привілейованих акцій підраховуються окремо, Загальні збори 

вважаються такими, що мають кворум з таких питань за умови реєстрації для участі у Загальних 

зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій, 

що є голосуючими з цього питання. 

6.2.7. Банк зобов’язаний щороку проводити чергові Загальні збори (річні Загальні збори) 

не пізніше 30 квітня. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 

До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені 

підпунктами «ж», «з», «и» пункту 6.2.4 цього Статуту. 

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

обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами «д», «е» пункту 6.2.4 цього Статуту. 

6.2.8. Позачергові Загальні збори скликаються  Наглядовою радою: 

− з власної ініціативи; 

− на  вимогу  Правління –  в  разі  необхідності вчинення  значного правочину  або  

порушення  провадження   про   визнання   Банку банкрутом; 

− на вимогу Національного банку України; 

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

власниками 10   і   більше   відсотків    голосуючих   акцій       Банку; 
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− в інших випадках, встановлених законодавством України. 

Вимога  про скликання  позачергових Загальних зборів, складена у відповідності  до 

вимог  законодавства  України, подається  в  письмовій формі Правлінню  на  адресу  за  

місцезнаходженням  Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які 

вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та  порядку  

денного.  

Правління протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання 

позачергових зборів зобов’язане передати цю вимогу на розгляд  Наглядової раді.  Наглядова 

рада у встановленому законодавством України порядку приймає рішення про скликання 

позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні.  

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних 

зборів, вони мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх 

скликання. 

Якщо  Наглядова рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів, такі Загальні 

збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. 

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

скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення акціонерів про 

проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати 

їх проведення. У такому разі  Наглядова рада затверджує порядок денний Загальних зборів, який 

не може включати питання обрання членів  Наглядової ради.  

6.2.9. Кожний з акціонерів, включений до переліку акціонерів, які мають право на участь в 

Загальних зборах, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення повідомляється про 

проведення Загальних зборів та проект порядку денного шляхом направлення поштою 

письмових повідомлень (поштових карток або листів з доказами про відправлення) за адресами, 

що зазначені в переліку акціонерів. Зазначені повідомлення про проведення Загальних зборів 

направляються особою, яка скликає Загальні збори, або депозитарною установою – у разі 

скликання Загальних зборів акціонерами. 

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Банк розміщує 

повідомлення про проведення Загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить 

діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. 

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного також надсилається 

фондовій біржі, на якій  акції Банку допущені до торгів.  

Банк забезпечує розміщення на власному Веб-сайті інформації, пов’язаної із скликанням 

та проведенням Загальних зборів, в строки та в обсязі, встановлених  законодавством України.  

6.2.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати 

проведення Загальних зборів акціонери можуть письмово звернутись до Банку для ознайомлення 

з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за 

місцезнаходженням Банку у робочі дні (у робочий час Банку). До початку Загальних зборів 

акціонери можуть направити Банку письмові запитання щодо питань, включених до проекту 

порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. 

У разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами, Банк надає акціонерам для 

ознайомлення вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, 

які у визначених законодавством України випадках самостійно скликають позачергові Загальні 

збори. 
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Детальний порядок надання Банком письмових відповідей на письмові запити акціонерів 

щодо питань проекту порядку денного/порядку денного Загальних зборів, а також порядок 

ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів  визначається Регламентом Загальних 

зборів акціонерів Банку. 

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

затверджуються  Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на 

вимогу акціонерів у визначених законодавством України випадках – акціонерами, які цього 

вимагають. Порядок денний являє собою перелік питань, які планується розглянути на Загальних 

зборах, разом з проектами рішень з цих питань. 

6.2.12. Будь-який з акціонерів має право письмово вносити свої пропозиції щодо питань, 

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

складу органів Банку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення 

Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати 

проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку 

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

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

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

Наглядової ради в якості незалежного члена (незалежного директора). 

Рішення про включення цих пропозицій до проекту порядку денного  (нових питань 

порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) та про затвердження 

порядку денного приймається  Наглядовою радою або акціонерами, які вимагають проведення 

Загальних зборів, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо 

кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних 

зборів.  

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 

голосуючих акцій Банку, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного 

Загальних зборів, крім випадків, передбачених законодавством України. Рішення про відмову у 

включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів, яким належить 

менше 5  відсотків голосуючих акцій Банку, може бути прийнято через невідповідність 

пропозиції вимогам законодавства України та внутрішнім документам Банку, порушення строків 

надання пропозиції, ненадання достатньої інформації та документів щодо кандидатів до складу 

органів управління та з інших підстав, передбачених законодавством України. 

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення 

нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.  

Загальні збори не мають права приймати рішення стосовно питань, які не включені до 

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

перерви у ході Загальних зборів до наступного дня. 

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

ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та 

направляє/вручає порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій 

акціонерів, а також розміщує на Веб-сайті Банку  повідомлення про зміни у порядку денному 

Загальних зборів.  

6.2.14._Порядок проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед 

початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку проведення Загальних зборів 

не виділяється як окреме питання порядку денного і відбувається з використанням процедури 

голосування, яку визначають Загальні збори. Головує на Загальних зборах особа, призначена 
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рішенням  Наглядової ради.  Наглядова рада може обрати головуючим на Загальних зборах будь-

яку особу, в тому числі, члена  Наглядової ради. 

6.2.15. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку 

акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів 

кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка 

призначається  Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу 

акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.  

За рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної комісії за договором можуть 

передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник 

депозитарної установи. 

6.2.16. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання 

на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер, який не 

зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. 

Рішення Загальних зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, 

приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних 

зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім визначених законодавством 

України випадків. 

Рішення Загальних зборів, що відповідно до законодавства приймається за участю 

акціонерів-власників привілейованих акцій, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано 

не менш ніж три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у 

голосуванні з цього питання. 

При обранні складу Наглядової ради голосування проводиться щодо всіх кандидатів 

одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу 

кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради 

вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання 

повного кількісного складу відповідного органу шляхом кумулятивного голосування. 

6.2.17. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів 

акціонерів (які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з 

відповідного питання акцій) з наступних питань:  

− про внесення змін та доповнень до Статуту Банку; 

− про розміщення акцій, про зміни розміру статутного капіталу Банку (збільшення або 

зменшення); 

− про анулювання акцій; 

− про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; 

− про зміну типу акціонерного товариства; 

− про виділ та припинення діяльності Банку (крім випадків, передбачених 

законодавством України), 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. 

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість 

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 та більше відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, приймається більш як 50 

відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

Рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій 

додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів 

від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 
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Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту, якими встановлюється, що 

вимоги статей 65 2 і 65 3 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Банк 

або поширюються з винятками або особливостями, що визначаються у таких змінах до Статуту, 

приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів Банку від їх загальної кількості. 

6.2.18. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду 

Загальними зборами питань порядку денного за умови, що за таке рішення віддано не менше 

трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. 

У ході Загальних зборів 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 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, визначається на 

підставі даних реєстрації першого дня. 

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

повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних 

зборів не може перевищувати трьох. 

6.2.19._Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться 

виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім питань зміни черговості розгляду 

питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів). Форма і текст 

бюлетеня затверджуються  Наглядовою радою у порядку, визначеному Регламентом Загальних 

зборів  Банку, або акціонерами, що ініціюють проведення Загальних зборів, не пізніше ніж за 10 

днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів 

товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Бюлетені для 

голосування повинні містити всі без винятку питання, внесені до порядку денного. Бюлетені для 

голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, засвідчуються підписом 

одного з членів реєстраційної комісії або корпоративного секретаря. 

Порядок та процедури здійснення кумулятивного голосування визначаються Регламентом 

Загальних зборів  акціонерів Банку. 

6.2.20. Лічильна комісія обирається Загальними зборами у складі не менше трьох осіб (але 

не більше ніж сім осіб), при цьому кількість членів лічильної комісії має бути непарною. До 

складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради та 

Правління або є кандидатами до складу  Наглядової ради.  Наглядова рада (а у разі скликання 

позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених законодавством України 

випадках – акціонери, які цього вимагають) зобов’язана визначити першим питанням порядку 

денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії. 

Повноваження лічильної комісії можуть передаватися депозитарній установі за 

договором, умови якого затверджуються Загальними зборами.  

6.2.21._Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами 

голосування, надає роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, 

пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах. До обрання лічильної 

комісії відповідні повноваження виконує тимчасова лічильна комісія, яка формується  

Наглядовою радою (а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у 

визначених законодавством України випадках – акціонерами, які цього вимагають). 

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма 

членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки 
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голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Вимоги до змісту та форми протоколу 

про підсумки голосування визначаються Регламентом Загальних зборів акціонерів Банку та 

законодавством України. 

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про 

підсумки голосування. 

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося 

голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома 

акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу Загальних зборів  на Веб-

сайті Банку. 

6.2.22. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування 

опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) 

та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років. 

6.2.23. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття 

Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, підшивається, та 

скріплюється печаткою Банку та підписом Голови Правління. Вимоги до змісту та форми 

протоколу Загальних зборів визначаються Регламентом Загальних зборів акціонерів Банку та 

законодавством України. 

Протягом трьох робочих днів після складання протоколу Загальних зборів, протокол 

передається Правлінню Банку для виконання прийнятих рішень. Зберігання протоколів 

Загальних зборів та засвідчення копій (виписок з них) здійснюється особою, що призначається 

Головою Правління Банку з числа співробітників Банку. 

 

6.3.  Наглядова рада 

6.3.1.  Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Правління, захист прав 

вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку у межах компетенції, що визначена цим 

Статутом та Положенням про Наглядову раду Банку, яке затверджується Загальними зборами.  

6.3.2. Очолює Наглядову раду Голова Наглядової ради, який обирається персонально 

Загальними зборами. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, 

який протягом попереднього року був Головою Правління Банку. Голова Наглядової  ради має 

заступника, який обирається Наглядовою радою серед членів Наглядової ради простою 

більшістю голосів. У випадку відсутності Голови  Наглядової ради, його повноваження та 

функції виконує його Заступник. 

Голова  Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та 

головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про 

Наглядову раду Банку. 

6.3.3. Голова та члени  Наглядової ради обираються Загальними зборами кумулятивним 

голосуванням із числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів (незалежних 

директорів).  

 Наглядова рада обирається у кількості дев’яти осіб та має включати щонайменше трьох 

незалежних членів (незалежних директорів). 

Акціонери, їх представники та незалежні члени (незалежні директори), що увійшли до 

складу  Наглядової ради, повинні володіти повною цивільною дієздатністю, мати бездоганну 

ділову репутацію та відповідати іншим вимогам законодавства України.  

Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші 

посади в Банку на умовах трудового договору або надавати послуги Банку відповідно до 
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цивільно-правового договору (крім виконання функцій члена Наглядової ради на умовах 

відповідного договору).  

6.3.4. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами на три роки. Члени 

Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження Національним банком України. Член 

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

повноваження іншій особі.  

6.3.5. Засідання  Наглядової ради скликаються її Головою принаймні чотири рази на рік, 

але не рідше одного разу на квартал. 

Додаткові та позачергові засідання  Наглядової ради можуть скликатися на вимогу будь-

якого члена  Наглядової ради із зазначенням мети такого скликання. Позачергові засідання  

Наглядової ради проводяться за пропозицією будь-кого з її членів, будь-кого з членів Правління, 

Головного аудитора Банку або на вимогу Національного банку України.  

Засідання  Наглядової ради проводяться за місцезнаходженням Банку або в будь-якому 

іншому місці на розсуд  Наглядової ради. 

6.3.6. Наглядова рада вважається повноважною приймати рішення, якщо в засіданні 

Наглядової ради приймають участь більше половини її членів. 

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової 

ради, які мають право голосу, причому кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку 

рівного розподілу голосів, голос Голови  Наглядової ради  є вирішальним.  

6.3.7. Загальні збори можуть у будь-який час прийняти рішення про дострокове 

припинення повноважень членів  Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Рішення 

Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно 

всіх членів  Наглядової ради. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно 

припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. 

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними 

зборами з одночасним припиненням відповідного договору (контракту), укладеного з таким 

членом Наглядової ради, зокрема, у разі: 

а) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік; 

б) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язків, покладених на нього 

згідно договору (контракту).  

Положення про  Наглядову раду Банку може передбачати й інші випадки, коли на розгляд 

Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів  Наглядової 

ради. 

6.3.8. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним 

припиненням відповідного договору (контракту), укладеного з таким членом Наглядової ради, 

припиняються: 

а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Банк за два тижні – 

повноваження припиняються після спливу двотижневого строку з дати одержання Банком 

відповідної письмової заяви; 

б) у разі неможливості виконання обов’язків члена  Наглядової ради за станом здоров’я – 

повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Наглядової ради 

або, у разі неможливості підписання членом  Наглядової ради такої заяви, документа від 

медичної установи; 

в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 

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

повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 
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г) у разі смерті, визнання члена Наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, 

безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком 

відповідного документа, що згідно із законодавством України встановлює такий факт; 

ґ) у разі втрати членом  Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу 

акціонера Банку – повноваження припиняються з дати одержання Банком інформації про 

відсутність такої особи у складі акціонерів; 

д) у разі відкликання (припинення) довіреності особи, яка входила до Наглядової ради як 

представник акціонера – повноваження припиняються з дати одержання Банком інформації про 

відкликання (припинення) довіреності; 

e) повноваження незалежного директора припиняються з дати одержання Банком 

письмового повідомлення від незалежного члена Наглядової ради про його невідповідність 

вимогам законодавства України до незалежних директорів; 

є) у разі відмови Національного банку України у погодженні члена Наглядової ради – 

повноваження припиняються з дати одержання Банком повідомлення Національного банку 

України про відмову у його погодженні; 

ж) у разі отримання Банком відповідної вимоги Національного банку України та в інших 

випадках, визначених законодавством України. 

У разі, якщо незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) протягом строку 

своїх повноважень перестає відповідати вимогам законодавства України до незалежних членів 

Наглядової ради, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання 

відповідного письмового повідомлення Банку. 

У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена (членів)  Наглядової ради з 

наведених вище причин кількість членів  Наглядової ради становитиме менше половини її 

кількісного складу, Банк протягом трьох місяців скликає Загальні збори для обрання всього 

складу  Наглядової ради.  

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину 

або менше половини її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не 

може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього 

складу Наглядової ради. 

6.3.9. До виключної компетенції Наглядової ради належать такі функції: 

 

а) з питань стратегії діяльності Банку: 

 

− затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, 

визначених Загальними зборами (в тому числі  цілей Банку, планів середньострокового та 

довгострокового розвитку та моделей бізнесу); 

− затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету за стандартами МСФЗ Банку та його 

дочірніх компаній, бюджету Служби внутрішнього аудиту Банку, та бізнес-плану 

розвитку Банку; 

− визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; 

− визначення кредитної політики Банку, в тому числі щорічних кредитних політик 

відокремлених підрозділів Банку;  

− визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на 

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

акцій; 
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б) щодо внутрішніх контролів та управління ризиками: 

 

− визначення і затвердження стратегії та політики управління ризиками, процедури 

управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів, в тому числі: 

- затвердження переліку лімітів  щодо кожного виду ризику та процедуру ескалації 

порушень лімітів ризиків;  

- затвердження та перегляд стратегії управління не працюючими активами та 

оперативного плану, контроль за їх упровадженням, дотриманням та своєчасним 

оновленням (актуалізацією) і за потреби визначення додаткових заходів, 

необхідних для забезпечення реалізації цієї стратегії; 

− забезпечення функціонування та контроль за ефективністю системи управління 

ризиками, зокрема, шляхом: 

- визначення характеру, формату та обсягу інформації про ризики, розгляд 

управлінської звітності про ризики та, за невідповідності профілю ризику Банку 

затвердженому ризик-апетиту - невідкладне прийняття рішення щодо 

застосування адекватних заходів для пом'якшення ризиків; 

- забезпечення контролю відповідності ціноутворення / тарифів на банківські 

продукти бізнес-моделі Банку та стратегії управління ризиками, та, за 

необхідності, забезпечення розробки заходів для покриття ризиків Банку; 

- установлення випадків накладання заборони (вето) керівниками підрозділу з 

управління ризиками та підрозділу контролю за дотриманням норм (далі – 

підрозділ комплаєнсу) на рішення Правління, комітетів та інших колегіальних 

органів Правління; 

− розробка, забезпечення розроблення та/або участь у розробленні внутрішньобанківських 

документів щодо управління ризиками, затвердження, а також їхній регулярний перегляд 

з метою актуалізації та здійснення контролю за їх впровадженням та дотриманням; 

− затвердження призначення та звільнення керівників підрозділів з управління ризиками 

(CRO) та підрозділу комплаєнсу (ССО),  працівника, відповідального за проведення 

фінансового моніторингу в Банку; 

− забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її 

ефективністю, зокрема, шляхом: 

- затвердження організаційної структури системи внутрішнього контролю Банку, 

уключаючи структури підрозділів з управління ризиками, підрозділу комплаєнсу, 

Служби внутрішнього аудиту та порядку їх підпорядкування та звітування 

Наглядовій раді, а також порядку звітування та взаємодії цих підрозділів з 

Правлінням Банку; 

- делегування повноважень комітетам Наглядової ради, Правлінню Банку згідно з 

внутрішньобанківськими документами; 

- визначення порядку обрання та припинення повноважень голови та членів 

Правління Банку, призначення та звільнення керівників підрозділів з управління 

ризиками, підрозділу комплаєнсу, Служби внутрішнього аудиту; 

- розгляду питань організації внутрішнього контролю та заходів щодо підвищення 

його ефективності; 

- контролю за діяльністю Правління Банку щодо організації та належного 

функціонування системи внутрішнього контролю, ужиття заходів щодо 
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своєчасного виконання рекомендацій Наглядової ради, її комітетів з питань 

організації внутрішнього контролю; 

- затвердження внутрішньобанківських документів з організації та функціонування 

системи внутрішнього контролю, що підлягають затвердженню Наглядовою 

радою відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів 

Національного банку; 

- розгляду результатів моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю, 

проведеного підрозділами з управління ризиками, підрозділом комплаєнсу, 

Службою внутрішнього аудиту; 

- контролю за виконанням Правлінням Банку заходів, визначених з метою 

підвищення ефективності системи внутрішнього контролю Банку; 

− створення та забезпечення функціонування в Банку ефективного процесу управління 

проблемними активами, зокрема, шляхом: 

- затвердження та щорічного (за потреби і протягом року) перегляду стратегії 

управління проблемними активами та оперативного плану реалізації стратегії 

управління проблемними активами (далі - оперативний план) та внесення змін до 

них; 

- регулярного (не рідше ніж один раз на три місяці) відстеження результатів, 

досягнутих за попередній період за всіма показниками, визначеними в стратегії 

управління проблемними активами та оперативному плані, аналізу причин 

відхилень від запланованих показників і за потреби затвердження додаткових 

заходів, необхідних для реалізації стратегії управління проблемними активами та 

виконання оперативного плану; 

- ухвалення рішень щодо врегулювання заборгованості боржників/контрагентів - 

пов’язаних із Банком осіб у сумі, що перевищує один відсоток від регулятивного 

капіталу Банку для боржника/контрагента - фізичної особи, три відсотка - для 

боржника/контрагента - юридичної особи; 

- визначення повноважень Правління Банку щодо прийняття рішень про 

врегулювання заборгованості боржників/контрагентів та управління стягнутим 

майном; 

- ухвалення рішень щодо врегулювання заборгованості боржників/контрагентів та 

управління стягнутим майном, що перевищують повноваження Правління Банку; 

− затвердження плану відновлення діяльності Банку та забезпечення виконання функцій 

щодо відновлення діяльності Банку; 

− ухвалення рішень щодо запровадження значних змін у діяльності Банку; 

− вжиття заходів до запобігання виникненню конфлікту інтересів, сприяння їх 

врегулюванню та повідомлення Національного банку про конфлікти інтересів, що 

виникають; 

− контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими 

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

за діяльністю Банку, Службою внутрішнього аудиту Банку та аудиторською фірмою, за 

результатами проведення зовнішнього аудиту; 

 

в) щодо контролю за діяльністю Правління Банку:  
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− призначення Голови та інших членів Правління Банку та припинення їх 

повноважень/звільнення; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів 

(контрактів), що укладатимуться з Головою та іншими членами Правління Банку, 

встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних 

виплат;  

− затвердження Положення про винагороду та звіту про винагороду членів Правління 

Банку; 

− здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її 

вдосконалення; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Банку 

від здійснення повноважень та обрання особи, яка у зв’язку з цим тимчасово 

здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління Банку;  

− розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду; 

 

г) з питань аудиту: 

 

− визначення порядку роботи та планів Служби внутрішнього аудиту Банку і контроль за її 

діяльністю; 

− призначення та звільнення керівника Служби внутрішнього аудиту Банку; затвердження 

умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 

працівниками Служби внутрішнього аудиту Банку, встановлення розміру їх винагороди, 

у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;  

− визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг; розгляд 

висновку аудиторської фірми та затвердження рекомендацій Загальним зборам для 

прийняття рішення щодо нього; 

 

ґ) з питань прозорості діяльності та розкриття інформації: 

 

− забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо 

його діяльності відповідно до законодавства України, опублікування інформації про 

принципи (кодекс) корпоративного управління Банку;  

− затвердження порядку здійснення операцій із пов’язаними з Банком особами;  

− повідомлення Національного банку України про конфлікти інтересів, що виникають у 

Банку; 

− підтримання дієвих стосунків з Національним банком України; 

 

д) з питань корпоративного характеру: 

 

− прийняття рішення про скликання чергових та позачергових Загальних зборів, 

підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 

проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання 

акціонерами позачергових Загальних зборів), визначення дати складення переліку 

акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право 

на участь у Загальних зборах, призначення голови Загальних зборів, підготовка 

пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори, та проектів рішень за ними, 
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затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до 

законодавства України та проекту порядку денного Загальних зборів, а також 

затвердження порядку денного Загальних зборів; 

− затвердження всіх питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів; 

− обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених законодавством 

України; 

− формування тимчасової лічильної комісії, якщо інше непередбачено Статутом; 

− затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 

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

порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного 

законодавством та Статутом Банку; 

− затвердження звіту щодо причин невикористання переважного права акціонерів на 

придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії; 

− надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам 

про придбання належних їм акцій; 

− прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; 

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

додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розміру оплати її послуг;  

− прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб за участю 

Банку, в тому числі дочірніх підприємств, та участі в них; 

− прийняття рішень щодо створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх 

статутів і положень;  

− прийняття рішень про участь Банку в об’єднаннях суб’єктів господарювання, а також про 

участь Банку у групах (крім прийняття рішень про участь Банку в неприбуткових 

об’єднаннях, установах та організаціях, що належить до компетенції Правління згідно 

Статуту Банку);  

− вирішення питань, віднесених законодавством України до компетенції Наглядової ради, у 

разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; 

 

е) інші контрольні функції: 

 

− визначення організаційної структури Банку, у тому числі Служби внутрішнього аудиту 

Банку;  

− затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних 

підрозділів Банку;  

− визначення загальних принципів та умов оплати праці в Банку, його філіях (дирекціях), 

відділеннях та представництвах; 

− прийняття рішення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є 

заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України; 

− прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів (крім акцій та цінних паперів, 

що можуть бути конвертовані в акції) та про викуп розміщених Банком цінних паперів 

(крім акцій), якщо це передбачено умовами емісії таких цінних паперів; 

- прийняття рішення про залучення та обрання оцінювача майна Банку для здійснення 

оцінки ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов 
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договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; 

затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Банку) у випадках, 

передбачених законодавством України.  

Питання, визначені підпунктами «а»-«е» пункту 6.3.9 Статуту, відносяться до виключної 

компетенції  Наглядової ради та не можуть бути передані на вирішення інших органів Банку, 

крім Загальних зборів. Наглядова рада має право прийняти рішення про винесення на розгляд 

Загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції. 

            Окрім питань, зазначених у пункті 6.3.9. цього Статуту, до компетенції Наглядової ради 

належать також наступні повноваження, які не відносяться до виключної компетенції Наглядової 

ради:  

− розгляд висновків та пропозицій відповідального працівника Банку та Служби 

внутрішнього аудиту Банку щодо забезпечення виконання Банком вимог 

законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та здійснення контролю за усуненням виявлених 

порушень; 

− вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту 

Банку, Положення про Наглядову раду та/або законодавства України; 

− розгляд інших питань, винесених на розгляд Наглядової ради Головою Наглядової 

ради та її членами, Правлінням Банку та Національним банком України.  

 Наглядова рада має право передавати виконання окремих своїх повноважень, які не 

відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, Правлінню або членам Правління Банку, 

про що оформлюється відповідне рішення. 

Наглядова рада має право перевірки бухгалтерських даних та виконання будь-яких 

управлінських функцій Банку, документів та звітів Банку з питань управління, ведення 

документації щодо діяльності Банку.  Наглядова рада перевіряє щорічну фінансову звітність, 

включаючи пропозиції щодо розподілу прибутку, та подає свої пропозиції щодо цього на розгляд 

Загальних зборів. 

Члени Правління забезпечують членам  Наглядової ради доступ до інформації, необхідної 

для виконання функцій  Наглядової ради. 

6.3.10. За необхідності або на виконання вимог законодавства України, Наглядова рада 

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. 

Компетенція та повноваження комітетів, порядок їх роботи визначаються у положеннях, що 

затверджуються  Наглядовою радою. Комітети складаються щонайменше з трьох членів,  що 

обираються  Наглядовою радою на строк, що відповідає їхньому членству в  Наглядовій раді, 

якщо під час їх обрання Наглядовою радою не прийнято інше рішення. Висновки комітетів 

розглядаються  Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою 

рішень. 

6.3.11. У засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть приймати участь 

Голова Центральної ради профспілки працівників Банку, а також Голова Правління та члени 

Правління. 

6.3.12. Для ведення протоколів і діловодства, здійснення контролю за виконанням рішень 

Наглядової ради призначається відповідальний секретар  Наглядової ради. 

 Наглядова рада за пропозицією Голови  Наглядової ради у встановленому порядку має 

право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за 

взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами. 
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6.3.13. Рішення  Наглядової ради мають прийматися у письмовому вигляді шляхом 

оформлення протоколів. 

Протоколи засідань  Наглядової ради оформлюються не пізніше п’яти днів з дати 

проведення засідання та підписуються членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у 

разі його відсутності – Заступником Голови  Наглядової ради, що був головуючим на засіданні) і 

відповідальним секретарем  Наглядової ради. 

6.3.14. Рішення  Наглядової ради можуть прийматися шляхом опитування без проведення  

засідання (заочно) або без особистої присутності всіх або окремих членів  Наглядової ради на 

засіданні шляхом повідомлення їх особистої думки за допомогою телефаксу чи шляхом 

направлення електронного повідомлення з використанням інформаційно-телекомунікаційних 

систем та за умови, що жоден з членів  Наглядової ради не заперечує відносно такої форми 

прийняття рішень. У цьому випадку протокол підписується Головою (у разі його відсутності – 

Заступником Голови Наглядової ради, що був головуючим на засіданні), та відповідальним 

секретарем  Наглядової ради. 

6.3.15. Порядок роботи, порядок та розміри виплати винагороди, у тому числі 

заохочувальних та компенсаційних виплат, та відповідальність членів  Наглядової ради 

визначається цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, Положенням про винагороду 

членів Наглядової ради, рішеннями Загальних зборів, законодавством України та цивільно-

правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом  Наглядової ради. Такі 

договори (контракти) від імені Банку підписуються Головою Правління, Першим заступником 

Голови Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, 

затверджених рішенням Загальних зборів, та можуть бути або оплатними, або безоплатними. Звіт 

про винагороду, виплачену членам Наглядової ради, затверджується Загальними зборами. 

Для забезпечення поточної діяльності Наглядової ради складається кошторис витрат на 

утримання Наглядової ради, який включається до бюджету Банку.  

6.3.16. Наглядова рада щорічно готує звіт про свою роботу та надає його Загальним 

Зборам для розгляду та прийняття рішень за результатами такого розгляду.  

6.3.17. Банк зобов’язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних членів 

Наглядової ради (незалежних директорів) вимогам щодо їх незалежності, а в разі виявлення 

невідповідності - забезпечити заміну таких незалежних директорів.  

З метою перевірки дотримання критерію незалежності незалежних директорів, істотними 

діловими відносинами з Банком вважаються відносини особи щодо постачання Банку та/або 

афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, 

юридичні, консультаційні), або споживання поставлених Банком та/або афілійованим з ним 

юридичним особами товарів чи наданих ними послуг, якщо вартість таких товарів/послуг за 

минулий рік дорівнює або перевищує 0,5 відсотка статутного капіталу Банку або результатом 

таких відносин стала зміна стратегії чи планів розвитку Банку, політик Банку за певними 

напрямками діяльності чи суттєва зміна фінансового стану Банку. 

 

6.4. Правління. Порядок прийняття рішень Правлінням 

6.4.1. Виконавчим органом Банку є Правління, яке здійснює поточне управління 

діяльністю Банку, формування фондів, необхідних для його статутної діяльності, та несе 

відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими 

цим Статутом, рішеннями Загальних зборів і  Наглядової  ради, а також Положенням про 

Правління, що затверджується   Загальними зборами. У межах своєї компетенції Правління діє 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14?find=1&text=%ED%E5%E7%E0%EB%E5%E6#w136
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14?find=1&text=%ED%E5%E7%E0%EB%E5%E6#w137
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від імені Банку, підзвітне Загальним зборам та  Наглядовій раді, організовує виконання їх 

рішень.  

6.4.2. Правління Банку складається не менше ніж з трьох членів, які призначаються  

Наглядовою радою на термін до п’яти років з можливістю дострокового відкликання 

(припинення повноважень). 

В разі припинення повноважень Голови Правління за рішенням  Наглядової ради, 

одночасно  Наглядова рада приймає рішення про призначення Голови Правління або особи, яка 

тимчасово здійснюватиме його повноваження (в обсягах, визначених цим Статутом та 

законодавством України для Голови Правління Банку). 

До складу Правління входять такі члени Правління: Голова Правління, Перший заступник 

Голови Правління, заступник(и) Голови Правління та інші особи, обрані до складу Правління. 

6.4.3.  Наглядова рада може обмежувати повноваження Правління, Голови Правління, 

інших його членів або надавати Правлінню або його членам додаткові повноваження шляхом 

прийняття рішень Наглядової ради. При цьому Правління несе відповідальність перед Банком за 

наслідки порушень таких обмежень та наданих повноважень. 

6.4.4. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не 

менше половини від загальної кількості членів Правління. Рішення Правління приймаються 

простою більшістю голосів членів Правління. Рішення, прийняті на засіданні Правління, 

набирають силу з моменту їх прийняття, якщо інше не випливає із змісту рішення. За 

результатами засідання Правління складається протокол, який підписується Головою Правління 

(або тимчасово виконуючим його обов’язки) та відповідальним секретарем Правління (далі – 

Секретар). 

Рішення Правління можуть прийматися шляхом опитування (зокрема у випадку, коли 

члени Правління перебувають у службовому відрядженні). В цьому випадку рішення 

приймається шляхом обміну точками зору за допомогою електронної пошти або засобів 

факсимільного зв’язку за умови, що жоден член Правління не заперечує проти прийняття такого 

рішення шляхом опитування. Рішення вважається прийнятим, якщо на користь нього 

висловилися більше половини членів Правління. Рішення Правління, прийняте шляхом 

опитування, оформляється постановою Правління у порядку, передбаченому Положенням про 

Правління та іншими внутрішніми документами Банку.  

6.4.5. При прийнятті Правлінням рішень кожний член Правління Банку має один голос. У 

разі рівності голосів, голос Голови Правління є вирішальним; Перший заступник Голови 

правління не має права вирішального голосу. 

6.4.6. Для організаційного і технічного забезпечення проведення засідань Правління, 

ведення діловодства Правління, оформлення та зберігання протоколів засідань Правління та 

постанов Правління, із складу працівників Банку Головою Правління призначається Секретар. 

6.4.7. Постанови Правління та протоколи засідань Правління реєструються і зберігаються 

у Книзі протоколів засідань Правління, яку веде Секретар. Копії протоколів засідань Правління, 

постанов Правління та витяги з них засвідчуються підписом Секретаря, і, за необхідності, 

скріплюються печаткою Банку.  

 

6.5. Повноваження Правління 

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

керівництвом поточною діяльністю Банку, за виключенням тих, що віднесені до виключної 
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компетенції Загальних зборів або до компетенції Наглядової ради, та обмежень, встановлених 

Положенням про Правління та окремими рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.  

Наглядова рада може обмежити окремі повноваження Правління, Голови Правління або 

окремих його членів або обумовити прийняття Правлінням окремих рішень наявністю 

попередньої згоди (погодження) Наглядової ради. Дозволи та погодження, які  Наглядова рада 

надає Правлінню на вчинення певних юридичних дій від імені Банку оформляються 

протоколами і доводяться до відома членів Правління.  

6.5.2. Правління може делегувати Голові Правління, членам Правління, іншим посадовим 

особам Банку, органам або комітетам Банку повноваження щодо прийняття рішень з окремих 

питань, віднесених до компетенції Правління, або щодо вчинення юридично значимих дій від 

імені Банку з врахуванням правил, визначених статтею 8 цього Статуту. Делегування  

повноважень не обмежує право Правління Банку приймати рішення з зазначених питань. 

Рішення з делегованих питань можуть прийматися у формі розпоряджень чи наказів за підписом 

посадової особи/посадових осіб Банку, якій/яким Правління делегувало відповідні 

повноваження. Рішення органів або комітетів Банку з делегованих Правлінням питань 

приймаються в порядку, передбаченому положенням про відповідний орган чи комітет. 

6.5.3. Правління несе відповідальність за порушення або перевищення повноважень і 

обмежень, визначених цим Статутом, Положенням про Правління Банку та рішеннями  

Наглядової ради. 

6.5.4. Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, інші члени Правління 

Банку мають право діяти від імені Банку без довіреності, представляти Банк перед будь-якими 

юридичними та/або фізичними особами, вчиняти від імені Банку у межах своєї компетенції будь-

які правочини з врахуванням обмежень, визначених статтею 8 цього Статуту. 

6.5.5. У межах своєї компетенції та в порядку, визначеному внутрішніми нормативними 

документами Банку, кожен член Правління видає накази та розпорядження, обов’язкові для 

виконання працівниками Банку. 

Голова Правління або інші члени Правління мають право укладати (підписувати) трудові 

договори (контракти) з працівниками Банку відповідно до вимог законодавства України, а також 

делегувати повноваження на підписання трудових договорів (контрактів) іншим особам. 

6.5.6. З Головою Правління, Першим заступником Голови Правління, іншими членами 

Правління укладається договір (контракт), який від імені Банку підписує Голова Наглядової ради 

або особа, уповноважена на це  Наглядовою радою. 

6.5.7. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, 

у т.ч. на час його тимчасової відсутності, Перший заступник Голови Правління (а в разі 

відсутності також останнього – інший член Правління за наказом Першого заступника Голови 

Правління або за рішенням  Наглядової ради) виконує всі повноваження, права та обов’язки 

Голови Правління в обсягах, визначених цим Статутом та законодавством України для Голови 

Правління Банку. 

6.5.8._Функціональні повноваження (обов’язки) члена Правління визначаються 

Наглядовою радою відповідно до організаційної структури Банку. 

Голова Правління, інші члени Правління Банку на підставі наказу мають право делегувати 

тимчасово частину своїх повноважень іншим членам Правління або працівникам, які є 

посадовими особами Банку не нижче категорії В-2, в порядку, визначеному внутрішніми 

документами Банку. Повне делегування повноважень члена  Правління іншій особі не 

допускається, якщо інше не передбачено Положенням про Правління Банку. Член Правління 

залишається відповідальним за делеговані повноваження. 
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6.5.9. Кожен член Правління керує та несе персональну відповідальність за роботу 

структурних підрозділів Банку, підпорядкованих цьому члену Правління відповідно до 

організаційної структури Банку, а також відповідає за діяльність відокремлених підрозділів 

Банку, куратором яких він призначений.  

 

6.6. Внутрішній аудит Банку 

6.6.1. Банк створює Службу внутрішнього аудиту, яка є складовою системи внутрішнього 

контролю Банку та здійснює перевірки діяльності Банку (його структурних підрозділів) та 

дочірніх компаній Банку. 

6.6.2. Службу внутрішнього аудиту Банку очолює Головний аудитор Банку, що 

призначається на посаду на підставі рішення  Наглядової ради за погодженням з Національним 

банком України та звільняється з посади за рішенням  Наглядової ради. Рішення про звільнення 

Головного аудитора Банку не з його ініціативи в обов’язковому порядку погоджується з 

Національним банком України. 

6.6.3. Служба внутрішнього аудиту виконує такі функції: 

а) перевіряє наявність та оцінює ефективність роботи систем управління ризиками, 

відповідність цих систем видам та обсягам здійснюваних Банком операцій, і внутрішнього 

контролю Банку; 

б) перевіряє процес оцінки достатності капіталу з урахуванням ризиків Банку; 

в) здійснює моніторинг дотримання керівниками та працівниками Банку вимог 

законодавства України і внутрішніх положень Банку, затверджених  Наглядовою радою; 

г) оцінює інформаційно-технічне забезпечення управління та проведення операцій; 

ґ) перевіряє правильність ведення і достовірність бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності; 

д) перевіряє фінансово-господарську діяльність Банку; 

е) перевіряє відповідність кваліфікаційним вимогам та виконання професійних обов’язків 

працівниками Банку; 

є) аналізує інформацію та відомості про діяльність Банку, професійну діяльність його 

працівників, виявляє та перевіряє випадки перевищення повноважень посадовими особами Банку 

і конфліктів інтересів у Банку; 

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

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

з) за результатами проведених перевірок готує та подає  Наглядовій раді звіти і пропозиції 

щодо усунення виявлених порушень; 

и) проводить оцінку видів діяльності Банку, виконання яких забезпечується шляхом 

залучення юридичних та фізичних осіб на договірній основі (аутсорсинг); 

і) інші функції, пов’язані із здійсненням нагляду за діяльністю Банку.  

6.6.4. Служба внутрішнього аудиту підпорядковується  Наглядовій раді та звітує перед 

нею про проведену роботу не менше одного разу на рік. 

6.6.5. Служба внутрішнього аудиту діє на підставі положення, затвердженого  

Наглядовою радою. 

6.6.6. Працівники Служби 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, та афілійованих осіб Банку, право на 

доступ до системи автоматизації банківських операцій та на отримання письмових пояснень від 
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керівників і працівників Банку з питань, що виникають під час проведення перевірки та за її 

результатами. 

 

6.7. Комітети Банку 

6.7.1. З метою реалізації визначених  Наглядовою радою стратегії та політики управління 

ризиками, а також ефективного виконання окремих управлінських функцій та повноважень, в 

Банку створюються постійно діючі комітети, зокрема, Кредитний комітет, Комітет з проблемних 

кредитів, Тарифний комітет, Комітет з питань управління активами та пасивами. 

 Наглядова рада, Правління можуть створювати інші комітети для виконання окремих 

функцій в межах компетенції відповідного органу, визначеної цим Статутом, рішеннями 

Загальних зборів,  Наглядової ради та законодавством України.  

6.7.2. Якщо інше не передбачено положенням про відповідний комітет, комітети 

здійснюють самостійне прийняття рішень в межах визначених для них повноважень, можуть 

створювати комітети нижчого рівня, затверджувати положення про них та делегувати їм свої 

повноваження, а також делегувати свої повноваження органам, особам та структурним 

підрозділам Банку.  

 

6.8. Керівники Банку та їх відповідальність перед Банком 

6.8.1. Керівниками Банку є Голова та інші члени  Наглядової ради, Голова Правління, 

Перший заступник Голови Правління та інші члени Правління, головний бухгалтер, його 

заступники. 

Керівники Банку повинні відповідати вимогам щодо професійної придатності та ділової 

репутації, що встановлюються Національним банком України, а також іншим вимогам, що 

визначені законодавством України, нормативними документами Банку, умовами укладених з 

керівниками Банку договорів (контрактів).  

6.8.2. При виконанні своїх обов'язків керівники Банку зобов'язані діяти на користь Банку 

та клієнтів і зобов'язані ставити інтереси Банку вище власних.  

Керівники Банку зобов'язані діяти в інтересах Банку, дотримуватися вимог законодавства 

України, Статуту, рішень органів та посадових осіб Банку, вимог внутрішніх нормативних 

документів Банку. 

Члени  Наглядової ради та Правління Банку зобов‘язані відмовитися від участі в 

прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої 

обов’язки в інтересах Банку, його вкладників та учасників. 

6.8.3. Голова Правління Банку несе персональну відповідальність за діяльність Банку. 

Члени  Наглядової ради та Правління Банку несуть відповідальність за діяльність Банку в 

межах своїх повноважень. 

Керівники Банку несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку їхніми 

діями (бездіяльністю), згідно із законом. Якщо відповідальність згідно з цією статтею несуть 

кілька осіб, їх відповідальність перед Банком є солідарною. 

 

7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

7.1. Реалізація визначених  Наглядовою радою стратегії та політики управління ризиками 

здійснюється шляхом створення комплексної,  адекватної та ефективної системи управління 

ризиками в Банку відповідно до вимог законодавства України та нормативно-правових актів 

Національного банку України.  
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7.2. Для забезпечення впровадження в Банку затвердженої політики управління ризиками  

Наглядова Рада визначає члена Правління – головного ризик-менеджера Банку.  

7.3. Правління Банку разом із іншими суб`єктами системи управління ризиками 

забезпечує виконання завдань, рішень Наглядової ради щодо впровадження системи управління 

ризиками, уключаючи стратегію та політику управління ризиками, культуру управління 

ризиками, процедури, методи та інші заходи ефективного, безперервного, комплексного 

управління ризиками. 

 

 

8. ПРЕДСТАВНИЦТВО ТА ПРАВО ПІДПИСУ ДОКУМЕНТІВ 

ВІД ІМЕНІ БАНКУ 

8.1. Представництво Банку перед третіми особами у відносинах, які спрямовані на 

створення, зміну, припинення прав та обов’язків Банку, здійснюється сумісно двома особами, що 

мають право підпису документів від імені Банку, крім випадків, передбачених цим Статутом.  

Право підпису документів від імені Банку мають особи, які діють від імені Банку без 

довіреності на підставі цього Статуту або на підставі довіреності, виданої від імені Банку. 

Жодна особа не має одноосібного права підпису стосовно всієї діяльності Банку. 

8.2. Співробітникам Банку та іншим особам на підставі довіреності, підписаної від імені 

Банку двома особами, можуть бути надані повноваження одноосібного представництва та права 

підпису для здійснення від імені Банку окремих або разових функцій та/або операцій. 

Головний бухгалтер Банку має право одноособово видавати довіреності на здійснення від 

імені Банку написів на цінних паперах за головного бухгалтера Банку.  

Право одноосібного підпису може надаватися на підставі довіреності  співробітникам 

Банку для укладання/підписання від імені Банку правочинів у вигляді електронних документів в 

системах дистанційного обслуговування клієнтів Банку та виключно за умови використання 

типових форм відповідних документів, затверджених уповноваженим органом/особою Банку. 

Такі правочини  у вигляді електронних документів вважаються належним чином укладеними та 

підписаними з боку Банку, якщо їх було підписано уповноваженим співробітником Банку з 

використанням факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або 

іншого копіювання, електронного підпису або іншого аналога власноручного підпису, що 

застосовується у відповідній системі дистанційного обслуговування Банку. 

Укладання/підписання від імені Банку правочинів у вигляді електронних документів може 

здійснюватися в системах дистанційного обслуговування клієнтів Банку без застосування 

кваліфікованої або удосконаленої електронної печатки Банку. 

8.3. Видачу довіреностей від імені Банку мають право здійснювати Голова Правління, 

члени Правління Банку, а також директор Департаменту виконавчого управління та комунікацій, 

керівник Департаменту виконавчого управління та комунікацій з питань адміністративної 

підтримки та засідань Правління Банку, фінансовий директор Банку, директор Департаменту 

персоналу.  

Також, видачу довіреностей від імені Банку мають право здійснювати особи, що діють від 

імені Банку на підставі довіреності з правом передоручення.  

Довіреності від імені Банку видаються за підписами двох осіб. 

8.4. Видачу від імені Банку довіреностей працівникам відділень Банку також мають право 

здійснювати  такі уповноважені особи: 

- директор Департаменту каналів продажів та дистрибуції; 

- заступник директора Департаменту каналів продажів та дистрибуції; 
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- начальник Управління ефективності мережі відділень та банкоматів Департаменту 

каналів продажів та дистрибуції; 

- начальник Управління зовнішніх продажів Департаменту каналів продажів та 

дистрибуції. 

Уповноважені особи мають право здійснювати видачу довіреностей працівникам 

відділень, посади/модулі яких визначені Положенням про централізовану видачу довіреностей 

працівникам відділень Банку, та виключно за типовими формами, що затверджені Правлінням 

Банку.   

8.5. Визначення обсягу та/або лімітів повноважень осіб, що мають право представництва 

(право підпису документів) від імені Банку, порядок видачі їм довіреностей, в тому числі 

порядок централізованої видачі довіреностей працівникам відділень Банку, визначаються 

внутрішніми документами Банку, що затверджуються Правлінням Банку.   

8.6. Повноваження представляти інтереси Банку в усіх судах загальної юрисдикції в 

порядку самопредставництва мають працівники Банку, до посадових обов’язків яких віднесено 

здійснення представництва інтересів Банку в судах. Зазначені працівники представляють 

інтереси Банку в суді без довіреності на підставі цього Статуту та мають право одноосібно 

підписувати від імені Банку документи, що подаються до суду. В посадових інструкціях 

працівників Банку можуть бути визначені обмеження повноважень щодо представництва Банку в 

судах.  

  

 

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. РЕЗЕРВНИЙ ТА ІНШІ 

ФОНДИ БАНКУ 

9.1. Прибуток Банку формується з доходів його діяльності, зменшених на суму 

операційних та інших витрат, відповідно до законодавства України. 

За рахунок прибутку, отриманого Банком за фінансовий рік, після сплати податків та 

інших обов’язкових платежів до бюджету, обов’язково формується резервний фонд у розмірі 

щорічних відрахувань не менше 5 відсотків від прибутку Банку до досягнення ним 25 відсотків 

розміру регулятивного капіталу Банку. Резервний фонд також може формуватися за рахунок 

нерозподіленого прибутку минулих років.  

Резервний фонд створюється для покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів 

та позабалансових зобов’язаннях. 

9.2. Після формування резервного фонду Банк створює: 

− страховий фонд під різні ризики; 

− фонд виплати дивідендів; 

− фонд розвитку Банку. 

Фонди Банку розподіляються згідно Положення про порядок створення та використання 

фондів, що затверджується  Наглядовою радою.  

9.3. Виплата дивідендів за простими акціями Банку здійснюється виключно грошовими 

коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення 

Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами 

рішення про виплату дивідендів.  

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший 

ніж передбачений абзацом першим цього пункту Статуту, виплата дивідендів здійснюється у 

строк, визначений Загальними зборами. 
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Виплата дивідендів за привілейованими акціями Банку здійснюється виключно 

грошовими коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, 

що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року. 

Банк не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або здійснювати виплату 

дивідендів за простими та/або привілейованими акціями у випадках, визначених законодавством 

України. Про призупинення виплати дивідендів Банк повідомляє акціонерів шляхом публікації в 

загальнодержавних засобах масової інформації. 

9.4. Для кожної виплати дивідендів  Наглядова рада встановлює дату складення переліку 

акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата 

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

визначається не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття відповідного рішення  

Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими 

акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року. 

Дивіденди серед акціонерів розподіляються пропорційно до кількості акцій, які 

знаходяться в їх власності на дату складення переліку акціонерів, які мають право на отримання 

дивідендів.  

Повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок 

та строк їх виплати здійснюється Банком шляхом публікації в загальнодержавних засобах 

масової інформації з одночасним розміщенням зазначеної інформації на Веб-сайті Банку не 

пізніше дати початку виплати дивідендів (якщо Наглядова рада не визначить інший порядок 

повідомлення). 

9.5. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.  

Затвердження розміру дивідендів за простими акціями здійснюється Загальними зборами. 

За привілейованими акціями Банку розмір дивідендів складає 14 відсотків від номінальної 

вартості акції. 

9.6. Після закінчення строку виплати не отримані акціонерами дивіденди депонуються 

Банком. Виплата таких дивідендів здійснюється за письмовою вимогою акціонерів. 

 

10. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

10.1. Банк виконує вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, 

користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної 

автоматизації і комп’ютеризації, подає Національному банку України звітність та інформацію в 

установлених ним обсягах і формах. 

10.2. Банк організовує бухгалтерський облік та порядок обігу документів відповідно до 

внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених Національним 

банком України відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

Обсяг і форми звітності Банку встановлюються згідно нормативно-правових актів 

Національного банку України.  

10.3. Результати діяльності Банку за фінансовий рік відображаються у річній фінансовій 

звітності, яка затверджується Загальними зборами. 

10.4. Фінансовим роком Банку є календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 

31 грудня. 

10.5. Банк зобов’язаний протягом місяця, наступного за звітним періодом, 

розповсюджувати на Веб-сайті Банку, а також розміщувати у приміщеннях Банку, до яких мають 

доступ клієнти, у тому числі вкладники, квартальний баланс, звіт про фінансові результати 

Банку та примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком України. 
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Банк зобов’язаний оприлюднювати аудиторський звіт та перевірені аудиторською фірмою 

річну фінансову звітність і річну консолідовану фінансову звітність в обсязі, що включає:  

1) баланс;  

2) звіт про фінансові результати;  

3) звіт про рух грошових коштів;  

4) звіт про власний капітал;  

5) примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком України.  

Банк зобов’язаний не пізніше 30 квітня наступного за звітним року оприлюднювати річну 

фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським  звітом, а 

також інформацію в обсязі, визначеному Національним банком України, про власників істотної 

участі у Банку шляхом публікації в періодичних виданнях та/або поширення як окремих 

друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет. 

10.6. Банк зобов’язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності, 

консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської 

діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі 

нормативно-правових актів Національного банку України.  

10.7. Аудиторська перевірка діяльності Банку також має бути проведена не частіше двох 

разів на рік на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 

відсотків простих акцій Банку.  

Правління Банку зобов’язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера 

(акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторській фірмі можливість проведення 

перевірки в порядку, який визначається договором між Банком та аудиторською фірмою про 

порядок надання інформації та її збереження.  

 

11. ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ 

11.1. Банк розробляє, впроваджує та оновлює правила фінансового моніторингу, програми 

проведення первинного фінансового моніторингу та інші внутрішні документи з питань 

фінансового моніторингу. 

11.2. Наглядова рада Банку призначає працівника відповідального за проведення 

фінансового моніторингу Банку (далі – відповідальний працівник Банку).. 

11.3. Відповідальний працівник Банку незалежний у своїй діяльності, безпосередньо 

підпорядковується Наглядовій раді та звітує перед нею.   

Відповідальний працівник банку не рідше одного разу на рік звітує Наглядовій раді щодо:  

1) результатів оцінки ризик-профілю Банку;  

2) проблемних питань, пов’язаних із створенням належної організації 

внутрішньобанківської системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення та проведенням первинного фінансового моніторингу;  

3) проблемних питань, пов’язаних із забезпеченням належної системи управління 

ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування 

тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.  

11.4. Відповідальний працівник під час виконання функцій з питань проведення 

фінансового моніторингу, зобов’язаний не менше одного разу на місяць інформувати Голову 

Правління Банку  в письмовій формі про виявлені фінансові операції, що підлягають 

фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для: 

забезпечення проведення первинного фінансового моніторингу; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20?find=1&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB#w12
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розроблення та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; 

підготовки персоналу щодо виконання вимог законодавства України у сфері запобігання 

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

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом проведення 

освітньої та практичної роботи. 

 

12. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ 

12.1. Банк здійснює обробку персональних даних фізичних осіб з метою реалізації 

відносин щодо провадження діяльності, визначеної статтею 3 цього Статуту, для укладання та 

виконання умов договорів, що укладені/будуть укладені Банком, для реалізації та захисту прав 

сторін за такими договорами, для виконання рішень органів управління Банку, органів державної 

влади та органів нагляду за діяльністю Банку, судових рішень, для забезпечення якості 

банківського обслуговування та безпеки в діяльності Банку, виконання вимог законодавства 

України, внутрішніх документів Банку, колективного договору, а також з метою реалізації інших 

повноважень, функцій та обов’язків Банку, що не суперечать законодавству України. Зокрема, 

Банк здійснює обробку персональних даних фізичних осіб для реалізації трудових, соціальних 

відносин у сфері найму, обліку та управління персоналом, адміністративно-правових відносин та 

виконання вимог у сфері бухгалтерського обліку, оплати праці, оподаткування, зайнятості 

населення та військових обов’язків, для інформування про послуги Банку та його партнерів 

тощо. 

12.2. 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. 

Банк забезпечує збереження банківської таємниці операцій, рахунків та вкладів своїх 

клієнтів і кореспондентів, а також технічної та іншої інформації, винаходів, переданих Банку. 

12.3. Інформація, яка містить банківську таємницю, розкривається Банком відповідно до 

законодавства України та умов укладених договорів. 

12.4. Працівники Банку при вступі на посаду підписують зобов’язання щодо збереження 

банківської таємниці. Керівники та працівники Банку зобов’язані не розголошувати та не 

використовувати з вигодою для себе чи третіх осіб конфіденційну інформацію, яка стала відома 

їм при виконанні своїх посадових обов’язків. 

 

13. ПРИПИНЕННЯ БАНКУ 

13.1. Банк припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків 

іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в 

результаті ліквідації. 

13.2. Реорганізація Банку:  

13.2.1. Банк може бути реорганізований за рішенням акціонерів згідно із законодавством 

України про господарські товариства за умови надання попереднього дозволу Національного 

банку України та затвердження Національним банком України плану реорганізації Банку. 

13.2.2._Реорганізація Банку може здійснюватись шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення, перетворення. 

13.2.3. У разі реорганізації Банку шляхом перетворення до таких правовідносин не 

застосовуються норми законодавства щодо припинення юридичної особи. Під час проведення 

реорганізації шляхом перетворення кредитори не мають права вимагати від Банку припинення 

чи дострокового виконання зобов'язання.  
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про винагороду членів Наглядової ради 

Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» 
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м. Київ – 2020 р. 
 

1. Загальні положення 

1.1. Вступ 

Положення про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Райффайзен Банк 

Аваль” (надалі - Положення) є нормативним документом АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі - 

Банк), що визначає основні правила щодо винагороди членів Наглядової ради Банку. 

 

Правила виплати винагороди, встановлені Положенням, застосовуються для всіх членів 

Наглядової ради: Голови Наглядової ради, заступника Голови Наглядової ради, незалежних 

директорів та інших членів Наглядової ради.  

 

1.2. Сфера регулювання 

Керівні принципи, визначені у цьому Положенні, поширюються виключно на членів Наглядової 

ради Банку. 

1.3. Терміни 

У цьому Положенні терміни викладені в такому значенні: 

Банк – АТ «Райффайзен Банк Аваль». 

Винагорода – оплата за виконання функцій члена Наглядової ради, яка сплачується на підставі 

договору, укладеного Банком з членом Наглядової ради. 

Договір – договір про виконання функцій члена Наглядової ради Банку. 

Загальні збори – Загальні збори акціонерів Банку. 

Конфлікт інтересів – реальні або такі, що видаються реальними, протиріччя між приватними 

інтересами члена Наглядової ради та його повноваженнями, наявність яких може вплинути на 

об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи не вчинення дій 

під час виконання наданих йому повноважень та функцій. 

Наглядова рада – орган управління Банку, що здійснює контроль за діяльністю Правління 

Банку, захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.  

Член Наглядової ради – фізична особа, яка обрана членом Наглядової ради у встановленому 

чинним законодавством та нормативними документами Банку порядку. 

 

1.4. Законодавство. Нормативні документи Банку 

Положення розроблено відповідно до: 

- Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 р.;  

- Закону України «Про акціонерні товариства» 514-VІ від 17.09.2008 р.; 
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- Вимог до положення про винагороду та звіту про винагороду членів наглядової ради та 

виконавчого органу акціонерного товариства, затверджених рішенням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку від 25.09.2018 року № 659; 

- Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, 

схвалених рішенням Правління Національного банку України №814-рш від 03.12.2018 р.; 

- Статуту АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 

- Положення про Наглядову раду Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»; 

- Політики  з управління винагородою Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль». 

2. Принципи винагороди 

2.1. Члени Наглядової ради приймають на себе обов’язки виконання повноважень Члена 

Наглядової ради Банку з дати їх обрання Загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні 

Загальних зборів. 

 

2.2. Члени Наглядової ради за характером наданих їм повноважень належать до категорії 

Визначеного персоналу Банку.  

До правил виплати винагороди Членів Наглядової ради застосовуються загальні принципи, 

визначені Положенням про систему управління винагородою працівників Акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль», затвердженим Протоколом засідання Наглядової ради 

Банку №НР-3/6 від 25.03.2020 р. За рішенням Загальних зборів з Членами Наглядової ради 

можуть укладатись безоплатні Договори.   

2.3. Винагорода членам Наглядової ради базується на наступних основних принципах: 

- відповідність бізнес стратегії довгостроковим цілям Банку його інтересам та цінностям; 

- запобігання Конфлікту інтересів; 

- сприяння ефективному управлінню ризиками в частині уникнення стимулювання прийняття 

надмірного ризику; 

- залежність винагороди від професійно-ділових якостей Члена Наглядової ради, розміру та 

складності повноважень, що виконуються ним, результатів діяльності Банку; 

- відповідність ринковим показникам винагороди (при наявності  інформації); 

- диференціація винагороди в залежності від виконуваних повноважень (Голова Наглядової 

ради, заступник Голови Наглядової ради, незалежний/інший член Наглядової ради). 

 

2.4. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління, а також обіймати інші 

посади в Банку на умовах трудового договору або надавати послуги Банку відповідно до 

цивільно-правового договору.   

3. Види винагороди 

3.1. Види та розмір винагороди Членів Наглядової ради затверджуються рішенням Загальних 

зборів акціонерів Банку.  

3.2. Розмір та порядок виплати винагороди зазначаються   в Договорі про виконання функцій 

члена Наглядової ради (Додатки 1 та 2 до Положення), який укладається з кожним Членом 

Наглядової ради.  Договори від імені Банку підписуються Головою Правління чи іншою особою, 

уповноваженою Загальними зборами.  
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3.3. Винагорода Членам Наглядової ради складається з фіксованого платежу та компенсаційних 

виплат (п.3.5. Положення).   У разі дострокового припинення або призупинення повноважень 

Члена Наглядової ради, розмір винагороди визначається пропорційно строку виконання 

повноважень Члена Наглядової ради у відповідному році. 

3.4. Виплата змінної винагороди, в тому числі премій, та інших заохочувальних виплат, Членам 

Наглядової ради не здійснюється.  

3.5. Банк забезпечує необхідне фінансування та організаційно-технічне забезпечення діяльності 

Наглядової ради. Членам Наглядової ради компенсуються наступні витрати, пов’язані з участю в 

засіданнях Наглядової Ради та виконанням ними своїх функцій: 

− належним чином підтверджені витрати, пов’язані з проїздом до місця проведення засідань 

Наглядової ради, отриманням візи та наданням місця перебування на час відрядження; 

− належним чином підтверджені витрати, що понесені у зв’язку із відправленням 

кореспонденції, поштові, кур’єрські послуги. 

3.6. Винагорода Членам Наглядової ради – нерезидентам може виплачуватися в іноземній валюті 

відповідно до умов Договору про виконання функцій члена Наглядової ради.  

3.7. Належна до виплати винагорода Членам Наглядової ради зменшується на суму податків, 

зборів та інших платежів, що передбачені законодавством України.  

 

4. Звіт про винагороду членів Наглядової ради  

 

4.1. Інформація про винагороду, виплачену Членам Наглядової ради за звітній фінансовий рік, а 

також про особливості застосовування Банком системи винагороди в попередньому фінансовому 

році включається до річного звіту про винагороду (далі – Звіт), який готується Департаментом 

виконавчого управління та комунікацій Банку та затверджується Загальними зборами.  

5. Заключні положення 

Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами. 

Положення підлягає щорічному перегляду. Зміни та доповнення до цього Положення 

затверджуються Загальними зборами. 

 

Додаток 2 

(для укладання з Членом Наглядової ради – нерезидентом) 
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Додаток 1 

(для укладання з Членом Наглядової ради – резидентом) 

 

Договір про виконання функцій Члена/ 

Голови/Заступника Голови Наглядової 

ради 

Акціонерного товариства «Райффайзен 

Банк Аваль»  

№ НР-___ 

 

м. Київ  «_____» _____ 20_ р. 

 

 Agreement on execution of functions of   a 

Member / Chairman/ Deputy Chairman of the 

Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval 

Public Joint Stock Company 

No. НР-___ 

 

City of Kyiv                                   ________, 20__ 

Акціонерне товариство «Райффайзен 

Банк Аваль», далі – Банк, в особі 

________________________________, який 

діє на підставі 

________________________________, з 

однієї сторони, 

та ____________________, громадянин 

_______________, місце проживання 

________________________, далі – Член / 

Голова / Заступник Голови Наглядової ради 

Банку, з іншої сторони, які далі спільно 

іменуються Сторони, уклали цей Договір 

про виконання функцій Члена / Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради 

Акціонерного товариства «Райффайзен Банк 

Аваль», далі – Договір, про наступне: 

 

 Raiffeisen Bank Aval Public Joint Stock 

Company, hereinafter referred to as “the Bank”, 

represented by _______________________, acting 

on the basis of _______________________, on the 

one hand, 

and ___________________, a citizen of 

__________________, residing at 

__________________________, hereinafter referred 

to as “the Member/Chairman/Deputy Chairman of 

the Supervisory Board of the Bank”, on the other 

hand, hereinafter jointly referred to as “the Parties”, 

have entered into this Agreement on execution of 

functions of Chairman/ Deputy Chairman of the 

Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval Public 

Joint Stock Company, hereinafter referred to as “the 

Agreement”, on the following: 

1. Член / Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради Банку, обраний 

черговими/позачерговими Загальними 

зборами акціонерів Банку від «___» _______ 

201___р., протокол №Зб-_____, 

__________________, як _________1 строком 

на _____роки, приймає на себе обов’язки 

виконання повноважень Члена / Голови / 

Заступника Голови Наглядової ради Банку 

починаючи з дати його обрання Загальними 

 1. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board of the Bank elected as 

_________1 at the ordinary/extraordinary  General 

Meeting of Shareholders of the Bank dated 

_________ “____”, 20__, Minutes No. Зб-_____, 

__________________, for the period of 

__________, shall exercise the powers of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board of the Bank starting from the date 

of his/her election by the General Meeting of 

                                                 
1 Обрати необхідне/Please choose necessary option: 

- представник акціонера – Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, або/representative of the shareholder – Raiffeisen 

Bank International AG, or 

- представник акціонера – Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, або/representative of the shareholder – 

European Bank for Reconstruction and Development, or 

- незалежний директор/independent director. 
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зборами акціонерів Банку. Shareholders of the Bank. 

 

2. Член / Голова / Заступник Голови 

Наглядової ради зобов`язаний приймати 

участь в роботі Наглядової ради Банку 

шляхом здійснення всіх необхідних дій для 

виконання повноважень Наглядової ради 

відповідно до Статуту Банку, Положення 

про Наглядову раду Банку, рішень 

Загальних зборів акціонерів Банку, 

нормативно-правових актів Національного 

Банку України та законодавства України. 

 

 2. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall participate in the work of 

the Supervisory Board of the Bank by taking all 

necessary actions in order to exercise the powers of 

the Supervisory Board in accordance with the 

Articles of Association of the Bank, the Regulation 

on the Supervisory Board of the Bank, decisions of 

the General Meeting of Shareholders of the Bank, 

regulations of the National Bank of Ukraine and the 

law of Ukraine. 

3. Член / Голова / Заступник Голови 

Наглядової ради для забезпечення її 

діяльності повинен приймати участь в 

засіданнях Наглядової ради та комітетів 

Наглядової ради (у разі їх створення), до 

складу яких його буде обрано, бути 

професійно та інформаційно підготовленим 

з усіх питань, що розглядатимуться на 

засіданнях Наглядової ради та комітетів. 

           Якщо рішення Наглядової ради 

приймається шляхом опитування без 

проведення засідання (заочно) або без 

особистої присутності Члена / Голови / 

Заступника Голови Наглядової ради на 

засіданні шляхом повідомлення особистої 

думки Члена / Голови/ Заступника Голови 

Наглядової ради за допомогою електронного 

повідомлення з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем, 

проект рішення Наглядової ради та 

документи, необхідні для прийняття рішення 

Наглядової ради, направляються з адреси 

електронної пошти Банку 

executive.secretariat@aval.ua\ 

natalya.marchenko@aval.ua (далі – Адреса 

електронної пошти Банку) на адресу 

електронної пошти Члена / Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради 

_______________________ (далі – Адреса 

електронної пошти Члена / Голови / 

Заступника Голови Наглядової ради). 

Про свою особисту думку Член / Голова/ 

Заступник Голови Наглядової ради 

 3. In order to maintain the activities of the 

Supervisory Board, the Member/Chairman/Deputy 

Chairman of the Supervisory Board shall participate 

in meetings of the Supervisory Board and the 

committees of the Supervisory Board (if they are 

established), a member of which he/she shall be 

elected, shall be professionally prepared and 

provided with information on all issues to be 

considered at meetings of the Supervisory Board and 

its committees. 

      If a decision of the Supervisory Board is taken 

without holding a meeting (by correspondence) or 

without personal presence of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board at the meeting by communicating 

the personal opinion of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board via an electronic message using 

the information and telecommunication systems, a 

draft decision of the Supervisory Board and 

documents necessary for taking a decision of the 

Supervisory Board shall be sent from the Bank’s e-

mail address executive.secretariat@aval.ua\ 

natalya.marchenko@aval.ua (hereinafter – Bank’s e-

mail address) to the e-mail address of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board ___________________________ 

(hereinafter – E-mail address of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board). 

The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall communicate his/her 

personal opinion by sending an electronic message 

mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
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повідомляє шляхом направлення 

електронного повідомлення з Адреси 

електронної пошти Члена / Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради на 

Адресу електронної пошти Банку. 

Електронне повідомлення, направлене з 

Адреси електронної пошти Члена / Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради на 

Адресу електронної пошти Банку, 

вважається таким, що власноручно 

підписане Членом / Головою/ Заступником 

Голови Наглядової ради Банку, виражає 

особисту думку Члена / Голови/ Заступника 

Голови Наглядової ради, а його зміст є 

підставою для визначення результатів 

голосування та складання протоколу 

засідання Наглядової ради. 

from the E-mail address of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board to the Bank’s e-mail address. An 

electronic message sent from the E-mail address of 

the Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board to the Bank’s e-mail address shall 

be considered personally signed by the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board of the Bank, shall express 

personal opinion of the Member/Chairman/Deputy 

Chairman of the Supervisory Board, and its content 

shall be the basis for determining the voting results 

and drafting of the minutes of the meeting of the 

Supervisory Board. 

4. За запрошенням осіб, які скликають 

Загальні збори акціонерів Банку, Член / 

Голова/ Заступник Голови Наглядової ради 

повинен особисто приймати участь в 

Загальних зборах акціонерів Банку, а за 

наявності відповідного рішення Наглядової 

ради – також головувати на них. 

 

 4. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall personally participate in the 

General Meeting of Shareholders of the Bank at the 

invitation of persons calling the General Meeting of 

Shareholders of the Bank, and vote at the meeting if 

the respective decision of the Supervisory Board is 

available.  

5. Член/ Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради зобов’язаний діяти 

неупереджено, добросовісно, чесно та 

професійно в інтересах Банку та клієнтів, 

ставити інтереси Банку вище власних, а 

також дотримуватися вимог законодавства 

України, положень Статуту Банку та інших 

документів Банку. 

 

 5. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall act in the interests of the 

Bank and its customers in an unbiased, bona fide, 

fair and professional manner, put the Bank’s 

interests above his/her own interests and comply 

with the requirements of the law of Ukraine, the 

provisions of the Articles of Association of the Bank 

and other documents of the Bank. 

6. Член/ Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради зобов’язаний протягом 

всього строку повноважень відповідати 

кваліфікаційним вимогам щодо  ділової 

репутації та професійної придатності, а Член 

Наглядової ради, який є незалежним 

директором, також вимогам щодо 

незалежності. 

 

Член / Голова/ Заступник Голови Наглядової 

ради зобов’язаний невідкладно  повідомляти 

Правління Банку про його невідповідність 

 6. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall meet the qualification 

requirements regarding business reputation and 

professional suitability within the whole term of 

office, and the Member of the Supervisory Board 

who is an independent director shall also meet the 

requirements regarding independence. 

 

 

The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall immediately inform the 

Management Board of the Bank on his/her non-
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кваліфікаційним вимогам або вимогам щодо 

незалежності, заінтересованість у вчиненні 

Банком правочинів, про виникнення 

конфлікту інтересів або наявність підстав 

для потенційного конфлікту інтересів. 

 

Якщо Член Наглядової ради, який є 

незалежним директором, протягом строку 

цього Договору перестав  відповідати 

вимогам щодо незалежності, за рішенням 

Наглядової ради Банку його повноваження 

як Члена Наглядової ради можуть бути 

призупинені. 

 

compliance with the qualification requirements or 

the requirements regarding independence, interest in  

the transactions entered into by the Bank, on a 

conflict of interest and on other reasons for a 

potential conflict of interests. 

 

If Member of the Supervisory Board who is an 

independent director ceases to comply with 

requirements to independence during the period of 

this Agreement, his/her powers as a Member of the 

Supervisory Board may be suspended upon the 

decision of the Supervisory Board. 

7. Член / Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради повинен приділяти 

достатньо часу для виконання покладених на 

нього функцій та обов’язків Члена / Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради. 

Член / Голова/ Заступник Голови Наглядової 

ради повинен виконувати свої повноваження 

особисто і не може передавати їх іншим 

особам. 

 

 7. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall dedicate sufficient time to 

the exercise of his/her functions and duties as a 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board, which have been entrusted to 

him/her. 

The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall personally exercise his/her 

powers and may not delegate them to other persons. 

8. Банк зобов’язаний сприяти у створенні 

Члену / Голові/ Заступнику Голови 

Наглядової ради всіх умов, необхідних для 

виконання ним своїх функцій, зокрема, 

надавати на запит Члена / Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради всю 

необхідну інформацію, яка потрібна йому 

для виконання покладених на нього 

обов’язків, в порядку, визначеному 

внутрішніми документами Банку. 

 

 8. The Bank shall contribute to providing the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board with all conditions necessary to 

perform his/her functions, in particular, shall provide 

all the information necessary to execute the duties 

imposed on him/her at the request of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board according to the procedure 

defined by the Bank’s internal documents. 

9. Член / Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради зобов’язується зберігати, не 

розголошувати та не використовувати в 

особистих цілях або в інтересах третіх осіб 

будь-яку інформацію, в тому числі 

комерційну та банківську таємницю, яка 

стане йому відома під час виконання 

покладених на нього обов’язків, у тому 

числі після закінчення строку дії цього 

Договору. 

 

 9. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall keep and not disclose and 

use for personal advantage or for the advantage of 

third parties any information, including commercial 

and banking secrecy, which shall become known to 

him/her in the process of exercising his/her duties, 

including after the expiration of this Agreement. 



 
 

Протокол №Зб-61  Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Протокол Загальних зборів акціонерів                  11 вересня  2020 року 59 з 187 

 

10. Член / Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради несе відповідальність за 

належне виконання покладених на нього 

функцій та обов’язків відповідно до 

законодавства України, цього Договору, 

Статуту Банку, Положення про Наглядову 

Раду Банку, положень про відповідні 

комітети. 

 

 10. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall be responsible for proper 

performance of his/her assigned functions and duties 

according to the law of Ukraine, this Agreement, 

Articles of Association of the Bank, Regulation on 

the Supervisory Board of the Bank, regulations on 

the respective committees. 

11. Винагорода за здійснення повноважень 

Члена/ Голови/ Заступника Голови 

Наглядової Ради виплачується Члену/ 

Голові/ Заступнику Голови  Наглядової ради 

в національній валюті України в сумі, що 

складає еквівалент ______ ЄВРО на весь 

строк повноважень - 3 (три) роки (далі – 

Винагорода), виходячи з середнього між 

курсом купівлі та курсом продажу 

готівкового євро за гривні в касах Банку на 

дату складання Сторонами Акту за цим 

Договором (за формою згідно з Додатком 1 

до Договору, далі – Акт). 

 

Винагорода виплачується Члену/ Голові/ 

Заступнику Голови  Наглядової ради в 

наступних розмірах: 

- перший рік – _________ (________ тисяч) 

ЄВРО;  

- другий рік - _________ (________ тисяч) 

ЄВРО;  

- третій рік - _________ (________ тисяч) 

ЄВРО. 

 

Винагорода виплачується Члену/ Голові/ 

Заступнику Голови  Наглядової ради після 

підписання Сторонами Акту, за підсумками 

року, від дати укладання Договору, якщо 

Сторони не погодять інші строки виплати. 

 

12. Банк додатково зобов’язується 

здійснювати оплату (відшкодування) витрат 

Члена/ Голови/ Заступника Голови 

Наглядової ради, пов’язаних з участю в 

засіданнях Наглядової ради, зокрема: 

транспорті витрати, візові витрати, витрати 

на проживання в готелях. Такі витрати 

 11. The Remuneration for the exercise of powers of 

the Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall be payable to the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board in the domestic currency of 

Ukraine in the amount equivalent to EUR ________ 

for the term of his/her mandate – 3 (three) years 

(hereinafter – Remuneration), based upon the 

average between the buying and selling rates of EUR 

for UAH at the Bank’s cash desks as of the date of 

executing the Certificate under the Agreement by the 

Parties (based upon the form provided in Annex 1 

hereto, hereinafter – Certificate). 

The Remuneration shall be paid to the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board in the following amounts: 

- first year – EURO _______ (________thousand);  

- second year - EURO_______ (________thousand);  

- third year - EURO _____ (_________thousand). 

The Remuneration shall be payable to the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board after the signing of the Certificate 

by the Parties, by year-end, from the date of 

conclusion of the Agreement, unless the Parties 

agree on other terms of payment. 

12. The Bank shall additionally undertake to pay for 

(reimburse) the costs of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board related to participation in 

meetings of the Supervisory Board, in particular: 

transportation costs, visa costs, hotel accommodation 

costs. 

Such costs shall be confirmed by the respective 

documents, and their total amount may not exceed 

the amount of remuneration according to clause 11 

of the Agreement. 
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повинні підтверджуватись відповідними 

документами та їх загальна сума не може 

перевищувати розмір винагороди згідно з 

п.11 Договору. 

 

13. Всі належні Члену/ Голові/ Заступнику 

Голови Наглядової ради виплати 

здійснюються шляхом їх безготівкового 

переказу на рахунок, зазначений в Договорі 

або письмовій заяві Члена/ Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради. Банк 

утримує з зазначених сум всі податки, збори 

та інші обов’язкові платежі згідно з чинним 

законодавством України (тобто фактично 

розмір сум, що виплачуються, зменшується 

Банком на розмір зазначених платежів). 

 

14. У разі дострокового припинення або 

призупинення повноважень Члена/ Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради, розмір 

винагороди визначається пропорційно 

строку виконання повноважень Члена/ 

Голови/ Заступника Голови Наглядової ради. 

 

15. Всі спори та розбіжності, які можуть 

виникнути під час виконання цього 

Договору, Сторони намагатимуться 

вирішувати шляхом переговорів. У разі 

неможливості досягнення згоди шляхом 

переговорів, спір буде вирішуватися у 

відповідному суді згідно з чинним 

законодавством України. 

 

 

13. All payments due to the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall be made through cashless 

transfer to the account specified in the Agreement or 

in a written application of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board. The Bank shall withhold all 

taxes, duties and other mandatory payments from the 

above-mentioned amounts according to the 

applicable law of Ukraine (i.e. the amount payable 

shall be decreased by the Bank by the amount of the 

above-mentioned payments). 

14. In case of early termination or suspension of the 

powers of the Member/Chairman/Deputy Chairman 

of the Supervisory Board, the amount of the 

Remuneration shall be defined in proportion to the 

term of office of the Member/Chairman/Deputy 

Chairman of the Supervisory Board. 

 

15. The Parties shall try to resolve all disputes and 

differences, which may arise during the 

implementation of this Agreement, through 

negotiations. If an agreement cannot be reached 

through negotiations, a dispute shall be resolved in a 

competent court, according to the applicable law of 

Ukraine. 

16. Член/ Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради зобов’язаний самостійно 

здійснювати та підтримувати комунікацію з 

іншими членами Наглядової ради та 

членами Правління Банку. Офіційна 

комунікація Члена/ Голови/ Заступника 

Голови Наглядової ради здійснюється через 

підрозділ, що виконує функції 

корпоративного секретаря Банку – 

Департамент  виконавчого управління та 

комунікацій, за допомогою електронної 

адреси ______________ та/або 

 16. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall carry out and maintain 

communication with other members of the 

Supervisory Board and members of the Management 

Board of the Bank. The official communication of 

the Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall be held via the unit 

exercising the functions of the corporate secretary of 

the Bank – Executive Management and 

Communications Division, via e-mail address 

______________ and/or by phone 

__________________. 
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тел.__________________. 

 

17. Цей Договір набирає чинності з моменту 

його підписання Сторонами та скріплення 

печаткою Банку. Дія цього Договору 

припиняється у деньу припинення 

повноважень Члена / Голови/ Заступника 

Голови Наглядової Ради у випадках, 

передбачених Статутом Банку, Положенням 

про Наглядову раду Банку та 

законодавством України (зобов’язання 

згідно пункту 9 Договору залишаються 

чинними без обмеження строком). 

 

 

 

17. This Agreement shall come into force 

immediately upon its signing by the Parties and 

attaching of the seal of the Bank. The Agreement 

shall be terminated on the date of termination of the 

powers of the Member/Chairman/Deputy Chairman 

of the Supervisory Board in cases provided for by 

the Articles of Association of the Bank. Regulation 

on the Supervisory Board of the Bank and law of 

Ukraine (the obligations according to clause 9 of the 

Agreement shall remain in force without limitation 

in time). 

 

18. Цей Договір є цивільно-правовим та не 

передбачає виникнення трудових відносин 

між Банком та Членом / Головою/ 

Заступником Голови Наглядової ради. 

 

 18. This Agreement is a civil Agreement and does 

not provide for the employment relations between 

the Bank and the Member/Chairman/Deputy 

Chairman of the Supervisory Board. 

19. Підписанням цього Договору Член / 

Голова/ Заступник Голови Наглядової ради 

поінформований та не заперечує, що з 

метою  укладання та виконання Договору, а 

також у зв’зку із виконанням Головою 

Наглядової ради своїх функцій, Банк (та 

особи, що за характером корпоративних 

відносин входять до складу Групи 

Райффайзен в Україні та за її межами, а 

також Європейський банк реконструкції та 

розвитку) будуть здійснювати обробку його 

персональних даних у складі та обсязі, що 

необхідні чи пов’язані з виконанням 

Договору та/або дотриманням вимог 

законодавства України, законодавства 

Австрії/ЄС та вимог регуляторних органів 

України та/або Австрії/ЄС до 

надання/розкриття інформації щодо 

професійної придатності та відповідності 

керівників банків. В зазначених випадках 

Член / Голова/ Заступник Голови Наглядової 

ради дозволяє здійснювати обробку його 

персональних даних в Україні/за її межами, 

а також оприлюднення чи передачу його 

персональних даних третім особам без 

додаткового отримання його письмової 

згоди або письмового повідомлення про такі 

 19. By signing this Agreement, the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board is informed and agrees that, in 

order to sign and execute this Agreement and ensure 

proper execution of his functions, the Bank (and any 

persons that belong to Raiffeisen Group in Ukraine 

and abroad by virtue of their corporate ties, as well 

as to the European Bank for Reconstruction and 

Development) will process of his/her personal data 

within the scope and range that are required or 

related to the execution of the Agreement and/or 

compliance with the requirements of the law of 

Ukraine, including the law of Austria/EU and the 

requirements of the regulatory bodies of Ukraine 

and/or Austria/EU as to provision/disclosure of the 

information on the professional suitability and 

competence (Fit & Proper assessment) of the top 

management of banks. In the said cases, the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall permit the processing of 

his/her personal data in Ukraine/abroad, and the 

disclosure or transfer of his/ her personal data to 

third parties without obtaining an additional written 

consent or written notice of such actions. 
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дії. 

 

20. Цей Договір складено у двох 

примірниках, по одному для кожної зі 

Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

 20. This Agreement has been made in two copies 

having the same legal effect, one copy for each 

Party. 

   
Реквізити та підписи Сторін 

 

 Details and Signatures of the Parties 

Банк 

АТ «Райффайзен Банк Аваль», Україна, м. Київ, вул. 

Лєскова, 9 

Телефон: +380444908888 

Адреса електронної пошти: info@aval.ua  

 

 

Підпис: ______________ _______________ 

 

 

м.п. 

 

 

Член  / Голова/Заступник Голови Наглядової ради 

Місце проживання: __________________________ 

Телефон: ____________________ 

Адреса електронної пошти: 

________________________  

Поточний рахунок ______________________ 

______________________________________ 

 

 

Підпис:_______________/______________/ 

 

Bank 

Raiffeisen Bank Aval JSC, 9 Leskova Str., Kyiv, Ukraine 

Telephone: +380444908888 

E-mail address: info@aval.ua 

 

 

Signature: _____________ ____________ 

 

 

Seal 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory 

Board 

Place of residence: __________________________ 

Phone number: ___________________________ 

E-mail address: __________________________  

Current account ______________________ 

______________________________________ 

 

Signature ________________ /_______________/ 

 

 

 

 

 

   
   Додаток 1 до Договору  

 

АКТ  

до Договору про виконання функцій Члена/Голови/Заступника Голови Наглядової ради Акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль» від ______ р. 

 

м. Київ                                                                                                              «___» ___________  20_ р. 

 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», надалі - Банк, в особі Голови Правління 

_________________, який діє на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку (протокол № _____ від 

________ р.), з однієї сторони,  

та 

______________________, надалі – Член/Голова/ Заступник Голови Наглядової ради, з іншої сторони, які 

спільно іменуються «Сторони»,  

 

склали цей Акт (далі - Акт) до Договору про виконання функцій члена Наглядової ради Акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль» від __________ р. (далі – Договір) про наступне:  

 

mailto:info@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
mailto:info@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
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1. В період з ________ року  по ____________ року Член/ Голова /Заступник Голови Наглядової ради 

продовжував виконування функції, прав та обов’язків Члена/ Голови/ Заступника Голови Наглядової ради, визначені 

Статутом Банку та законодавством України, зокрема: 

1.1 приймав участь в роботі Наглядової Ради, ознайомлювався та вивчав матеріали  питань порядку денного, 

надавав запити щодо отримання додаткової інформації, висловлював рекомендації/експертні позиції щодо питань, 

запропонованих на розгляд Наглядової Ради; 

1.2. приймав участь в __________ засіданні Наглядової ради (всього -_________________). 

 

2. Член/ Голова/ Заступник Голови Наглядової ради засвідчує, що виконання функцій, прав та обов’язків 

здійснювались ним неупереджено, добросовісно, чесно, професійно та відповідно до інших умов, вказаних в п. 5 

Договору, а також за відсутності конфлікту інтересів. 

 

3. У зв’язку з виконанням функцій Члена/ Голови/ Заступника Голови Наглядової ради, відповідно до п. 11 

Договору, Банк протягом десяти робочих днів з дати підписання Акту здійснить часткову авансову виплату Члену/ 

Голові/ Заступнику Голови Наглядової ради винагороди в розмірі _________ (________________________) грн., з 

якої будуть вирахуванні суми всіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів згідно з чинним законодавством 

України (тобто фактично розмір сум, що виплачуються, зменшується Банком на розмір зазначених платежів), на 

його розрахунковий рахунок ______________ (номер карткового рахунку ________________) в АТ «Райффайзен 

Банк Аваль», код банку 300335. 

 

 

Annex 1 to the Agreement 

 

CERTIFICATE 

to the Agreement with a Member/ Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval 

Joint Stock Company dated _________ 

 

City of Kyiv                                                                                                        ___________ “__”, 20_ 

 

Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company, hereinafter referred to as “the Bank”, represented by 

_____________, Chairman of the Management Board, acting on the basis of the decision of the General Meeting of 

Shareholders of the Bank (Minutes No. __________ of _________), on the one hand,  
and 

______________________, hereinafter referred to as “the Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory 

Board”, on the other hand, hereinafter jointly referred to as “the Parties”,  
 

have executed this Certificate (hereinafter – Certificate) to the Agreement with a Member of the Supervisory Board 

of Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company dated _____________ (hereinafter – Agreement) on the following:  
 

1. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory Board has continued exercising the functions, rights 

and duties of the Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory Board within the period from _______________ 

to ______________ as defined by the Articles of Association of the Bank and the law of Ukraine, in particular:  

1.1. He/she has participated in the work of the Supervisory Board, read and studied the materials of the issues of the 

agenda, made the requests to receive additional information, provided recommendations/expert opinions regarding the issues 

submitted for consideration of the Supervisory Board; 

1.2. He/she participated ______ meeting of the Supervisory Board (______-in total). 

 

2. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory Board represents that he/she has exercised the 

functions, rights and duties impartially, in good faith, professionally and pursuant to other terms and conditions specified in 

clause 5 hereof, as well as in the absence of a conflict of interests. 

 

3. In view of the exercise of the functions of the Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory Board, 

pursuant to clause 11 of the Agreement, the Bank shall make partial advance payment of the Remuneration in the amount of 

UAH _________ (________________________) to the Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory Board to 

his/her current account ______________ (number of the card account ________________) opened with Raiffeisen Bank 

Aval JSC, bank code 300335, within ten working days from the date of the signing of the Certificate. 
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ПІДПИСИ СТОРІН/SIGNATURIES OF THE PARTIES 

 

Банк/Bank: 

 

Голова Правління 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»/ 

Chairman of the Management Board of Raiffeisen 

Bank Aval JSC 

 

______________ __________ 

 

Член/ Голова/ Заступник Голови Наглядової 

Наглядової ради/Member/Chairman/Deputy 

Chairman of the Supervisory Board: 

 

 

 

 

_______________________ 

  

 
 

Додаток 2 

(для укладання з Членом Наглядової ради – нерезидентом) 

 
 

 

Договір про виконання функцій 

Члена/Голови/Заступника Голови  

Наглядової ради 

Акціонерного товариства «Райффайзен 

Банк Аваль»  

№ НР-___ 

 

м. Київ  «_____» _____ 20_ р. 

 

 Agreement on execution of functions of   a 

Member / Chairman/ Deputy Chairman of the 

Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval 

Public Joint Stock Company 

No. НР-___ 

 

City of Kyiv                                   ________, 20__ 

Акціонерне товариство «Райффайзен 

Банк Аваль», далі – Банк, в особі 

________________________________, який 

діє на підставі 

________________________________, з 

однієї сторони, 

та ____________________, громадянин 

_______________, місце проживання 

________________________, далі – Член / 

Голова / Заступник Голови Наглядової ради 

Банку, з іншої сторони, які далі спільно 

іменуються Сторони, уклали цей Договір 

про виконання функцій Члена / Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради 

Акціонерного товариства «Райффайзен Банк 

Аваль», далі – Договір, про наступне: 

 

 Raiffeisen Bank Aval Public Joint Stock 

Company, hereinafter referred to as “the Bank”, 

represented by _______________________, acting 

on the basis of _______________________, on the 

one hand, 

and ___________________, a citizen of 

__________________, residing at 

__________________________, hereinafter referred 

to as “the Member/Chairman/Deputy Chairman of 

the Supervisory Board of the Bank”, on the other 

hand, hereinafter jointly referred to as “the Parties”, 

have entered into this Agreement on execution of 

functions with a Member / Chairman/ Deputy 

Chairman of the Supervisory Board of Raiffeisen 

Bank Aval Public Joint Stock Company, hereinafter 

referred to as “the Agreement”, on the following: 

1. Член / Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради Банку, обраний 

черговими/позачерговими Загальними 

 1. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board of the Bank elected as 

_________1 at the ordinary/extraordinary General 
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зборами акціонерів Банку від «___» _______ 

201___р., протокол №Зб-_____, 

__________________, як _________2 строком 

на _____роки,  приймає на себе обов’язки 

виконання повноважень Члена / Голови / 

Заступника Голови Наглядової ради Банку 

починаючи з дати його обрання Загальними 

зборами акціонерів Банку. 

Meeting of Shareholders of the Bank as of 

_________ “____”, 20__, Minutes No. Зб-_____, 

__________________, for the period of 

__________, shall exercise the powers of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board of the Bank starting from the date 

of his/her election by the General Meeting of 

Shareholders of the Bank. 

 

2. Член / Голова / Заступник Голови 

Наглядової ради зобов`язаний приймати 

участь в роботі Наглядової ради Банку 

шляхом здійснення всіх необхідних дій для 

виконання повноважень Наглядової ради 

відповідно до Статуту Банку, Положення 

про Наглядову раду Банку, рішень 

Загальних зборів акціонерів Банку, 

нормативно-правових актів Національного 

Банку України та законодавства України. 

 

 2. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall participate in the work of 

the Supervisory Board of the Bank by taking all 

necessary actions in order to exercise the powers of 

the Supervisory Board in accordance with the 

Articles of Association of the Bank, the Regulation 

on the Supervisory Board of the Bank, decisions of 

the General Meeting of Shareholders of the Bank, 

regulations of the National Bank of Ukraine and the 

law of Ukraine. 

3. Член / Голова / Заступник Голови 

Наглядової ради для забезпечення її 

діяльності повинен приймати участь в 

засіданнях Наглядової ради та комітетів 

Наглядової ради (у разі їх створення), до 

складу яких його буде обрано, бути 

професійно та інформаційно підготовленим 

з усіх питань, що розглядатимуться на 

засіданнях Наглядової ради та комітетів. 

           Якщо рішення Наглядової ради 

приймається шляхом опитування без 

проведення засідання (заочно) або без 

особистої присутності Члена / Голови / 

Заступника Голови Наглядової ради на 

засіданні шляхом повідомлення особистої 

думки Члена / Голови/ Заступника Голови 

Наглядової ради за допомогою електронного 

повідомлення з використанням 

інформаційно-телекомунікаційних систем, 

 3. In order to maintain the activities of the 

Supervisory Board, the Member/Chairman/Deputy 

Chairman of the Supervisory Board shall participate 

in meetings of the Supervisory Board and the 

committees of the Supervisory Board (if they are 

established), a member of which he/she shall be 

elected, shall be professionally prepared and 

provided with information on all issues to be 

considered at meetings of the Supervisory Board and 

its Committees. 

      If a decision of the Supervisory Board is taken 

without holding a meeting (by correspondence) or 

without personal presence of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board at the meeting by communicating 

the personal opinion of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board via an electronic message using 

the information and telecommunication systems, a 

                                                 
2 Обрати необхідне/Please choose necessary option:  

- представник акціонера – Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, або/representative of the shareholder – Raiffeisen 

Bank International AG, or 

- представник акціонера – Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, або/representative of the shareholder – 

European Bank for Reconstruction and Development, or 

- незалежний директор/independent director. 
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проект рішення Наглядової ради та 

документи, необхідні для прийняття рішення 

Наглядової ради, направляються з адреси 

електронної пошти Банку 

executive.secretariat@aval.ua\ 

natalya.marchenko@aval.ua  (далі – Адреса 

електронної пошти Банку) на адресу 

електронної пошти Члена / Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради 

_______________________ (далі – Адреса 

електронної пошти Члена / Голови / 

Заступника Голови Наглядової ради). 

Про свою особисту думку Член / Голова/ 

Заступник Голови Наглядової ради 

повідомляє шляхом направлення 

електронного повідомлення з Адреси 

електронної пошти Члена / Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради на 

Адресу електронної пошти Банку. 

Електронне повідомлення, направлене з 

Адреси електронної пошти Члена / Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради на 

Адресу електронної пошти Банку, 

вважається таким, що власноручно 

підписане Членом / Головою/ Заступником 

Голови Наглядової ради Банку, виражає 

особисту думку Члена / Голови/ Заступника 

Голови Наглядової ради, а його зміст є 

підставою для визначення результатів 

голосування та складання протоколу 

засідання Наглядової ради. 

 

draft decision of the Supervisory Board and 

documents necessary for taking a decision of the 

Supervisory Board shall be sent from the Bank’s e-

mail address executive.secretariat@aval.ua\ 

natalya.marchenko@aval.ua (hereinafter – Bank’s e-

mail address) to the e-mail address of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board ___________________________ 

(hereinafter – E-mail address of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board). 

The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall communicate his/her 

personal opinion by sending an electronic message 

from the E-mail address of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board to the Bank’s e-mail address. An 

electronic message sent from the E-mail address of 

the Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board to the Bank’s e-mail address shall 

be considered personally signed by the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board of the Bank, shall express 

personal opinion of the Member/Chairman/Deputy 

Chairman of the Supervisory Board, and its content 

shall be the basis for determining the voting results 

and drafting of the minutes of the meeting of the 

Supervisory Board. 

4. За запрошенням осіб, які скликають 

Загальні збори акціонерів Банку, Член / 

Голова/ Заступник Голови Наглядової ради 

повинен особисто приймати участь в 

Загальних зборах акціонерів Банку, а за 

наявності відповідного рішення Наглядової 

ради – також головувати на них. 

 

 4. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall personally participate in the 

General Meeting of Shareholders of the Bank at the 

invitation of persons calling the General Meeting of 

Shareholders of the Bank, and vote at the meeting if 

the respective decision of the Supervisory Board is 

available. 

5. Член/ Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради зобов’язаний діяти 

неупереджено, добросовісно, чесно та 

професійно в інтересах Банку та клієнтів, 

ставити інтереси Банку вище власних, а 

також дотримуватися вимог законодавства 

 5. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall act in the interests of the 

Bank and its customers in an unbiased, bona fide, 

fair and professional manner, put the Bank’s 

interests above his/her own interests and comply 

with the requirements of the law of Ukraine, the 

mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
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України, положень Статуту Банку та інших 

документів Банку. 

 

provisions of the Articles of Association of the Bank 

and other documents of the Bank. 

6. Член/ Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради зобов’язаний протягом 

всього строку повноважень відповідати 

кваліфікаційним вимогам щодо ділової 

репутації та професійної придатності, а Член 

Наглядової ради, який є незалежним 

директором, також вимогам щодо 

незалежності. 

 

Член / Голова/ Заступник Голови Наглядової 

ради зобов’язаний невідкладно повідомляти 

Правління Банку про його невідповідність 

кваліфікаційним вимогам або вимогам щодо 

незалежності, заінтересованість у вчиненні 

Банком правочинів, про виникнення 

конфлікту інтересів або наявність підстав 

для потенційного конфлікту інтересів. 

 

Якщо Член Наглядової ради, який є 

незалежним директором, протягом строку 

цього Договору перестав  відповідати 

вимогам щодо незалежності, за рішенням 

Наглядової ради Банку його повноваження 

як Члена Наглядової ради можуть бути 

призупинені. 

 6. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall meet the qualification 

requirements regarding business reputation and 

professional suitability within the whole term of 

office, and the Member of the Supervisory Board 

who is an independent director shall also meet the 

requirements regarding independence. 

 

 

The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall immediately inform the 

Management Board of the Bank on his/her non-

compliance with the qualification requirements or 

the requirements regarding independence, interest in  

the transactions entered into by the Bank, on a 

conflict of interest and on other reasons for a 

potential conflict of interests. 

 

If Member of the Supervisory Board who is an 

independent director ceases to comply with 

requirements to independence during the period of 

this Agreement, his/her powers as a Member of the 

Supervisory Board may be suspended upon the 

decision of the Supervisory Board. 

7. Член / Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради повинен приділяти 

достатньо часу для виконання покладених на 

нього функцій та обов’язків Члена / Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради. 

Член / Голова/ Заступник Голови Наглядової 

ради повинен виконувати свої повноваження 

особисто і не може передавати їх іншим 

особам. 

 

 7. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall dedicate sufficient time to 

the exercise of his/her functions and duties as a 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board, which have been entrusted to 

him/her. 

The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall personally exercise his/her 

powers and may not delegate them to other persons. 

8. Банк зобов’язаний сприяти у створенні 

Члену / Голові/ Заступнику Голови 

Наглядової ради всіх умов, необхідних для 

виконання ним своїх функцій, зокрема, 

надавати на запит Члена / Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради всю 

необхідну інформацію, яка потрібна йому 

для виконання покладених на нього 

 8. The Bank shall contribute to providing the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board with all conditions necessary to 

perform his/her functions, in particular, shall provide 

all the information necessary to execute the duties 

imposed on him/her at the request of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board according to the procedure 
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обов’язків, в порядку, визначеному 

внутрішніми документами Банку. 

 

defined by the Bank’s internal documents. 

9. Член / Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради зобов’язується зберігати, не 

розголошувати та не використовувати в 

особистих цілях або в інтересах третіх осіб 

будь-яку інформацію, в тому числі 

комерційну та банківську таємницю, яка 

стане йому відома під час виконання 

покладених на нього обов’язків, у тому 

числі після закінчення строку дії цього 

Договору. 

 

 9. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall keep and not disclose and 

use for personal advantage or for the advantage of 

third parties any information, including commercial 

and banking secrecy, which shall become known to 

him/her in the process of exercising his/her duties, 

including after the expiration of this Agreement. 

10. Член / Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради несе відповідальність за 

належне виконання покладених на нього 

функцій та обов’язків відповідно до 

законодавства України, цього Договору, 

Статуту Банку, Положення про Наглядову 

Раду Банку, положень про відповідні 

комітети. 

 

 10. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall be responsible for proper 

performance of his/her assigned functions and duties 

according to the law of Ukraine, this Agreement, 

Articles of Association of the Bank, Regulation on 

the Supervisory Board of the Bank, regulations on 

the respective committees. 

11. Винагорода за здійснення повноважень 

Члена Голови/ Заступника Голови 

Наглядової Ради складе ______ (______) 

ЄВРО на весь строк повноважень - 3 (три) 

роки (далі – Винагорода). 

Виплата Банком Винагороди Члену/ Голові/ 

Заступнику Голови Наглядової ради 

здійснюється в ЄВРО (валюта платежу). При 

цьому сума належного платежу в ЄВРО 

зменшується на суму всіх податків та зборів 

згідно з п.13 Договору. 

 

Винагорода виплачується Члену/ Голові/ 

Заступнику Голови  Наглядової ради в 

наступних розмірах: 

- перший рік – _________ (________ тисяч) 

ЄВРО;  

- другий рік - _________ (________ тисяч) 

ЄВРО;  

- третій рік - _________ (________ тисяч) 

ЄВРО. 

Винагорода виплачується Члену/ Голові/ 

Заступнику Голови  Наглядової ради після 

 11. The Remuneration for the exercise of powers of 

the Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall amount to EUR ______ 

(_______________) for the term of his/her mandate 

– 3 (three) years (hereinafter – Remuneration). 

The Bank shall pay the Remuneration to the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board in EUR (currency of payment). 

The amount of the payment due in EUR shall be 

decreased by the amount of all taxes and duties 

according to clause 13 of the Agreement. 

The Remuneration shall be paid to the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board in the following amounts: 

- first year – EURO _______ (________thousand);  

- second year - EURO_______ (________thousand);  

- third year - EURO _____ (_________thousand). 

The Remuneration shall be paid to the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board after the signing of the Certificate 

(according to the form provided in Annex 1 hereto) 

by the Parties, by year-end, from the date of 

conclusion of the Agreement, unless the Parties 
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підписання Сторонами Акту (за формою 

згідно з Додатком 1 до Договору), за 

підсумками року, від дати укладання 

Договору, якщо Сторони не погодять інші 

строки виплати. 

 

 

12. Банк додатково зобов’язується 

здійснювати оплату (відшкодування) витрат 

Члена/ Голови/ Заступника Голови 

Наглядової ради, пов’язаних з участю в 

засіданнях Наглядової ради, зокрема: 

транспорті витрати, візові витрати, витрати 

на проживання в готелях. Такі витрати 

повинні підтверджуватись відповідними 

документами та їх загальна сума не може 

перевищувати розмір винагороди згідно з 

п.11 Договору. 

 

13. Всі належні Члену/ Голові/ Заступнику 

Голови Наглядової ради виплати 

здійснюються шляхом їх безготівкового 

переказу на рахунок, зазначений в Договорі 

або письмовій заяві Члена/ Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради. Банк 

утримує з зазначених сум всі податки, збори 

та інші обов’язкові платежі згідно з чинним 

законодавством України (тобто фактично 

розмір сум, що виплачуються, зменшується 

Банком на розмір зазначених платежів).  

Суми податків, зборів перераховуються у 

гривні за валютним курсом Національного 

банку України, що діє на момент 

нарахування (отримання) виплат. 

 

 

Для сплати податків, зборів та інших 

платежів, що передбачені законодавством 

України, Член/ Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради зобов’язаний за 10 

календарних днів до дати виплати 

винагороди за даним Договором надати 

Банку інформацію про реєстраційний номер 

облікової картки платника податків.   

 

Банк зобов’язаний сприяти в отриманні 

agree on other terms of payment. 

 

12. The Bank shall additionally undertake to pay for 

(reimburse) the costs of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board related to participation in 

meetings of the Supervisory Board, in particular: 

transportation costs, visa costs, hotel accommodation 

costs. 

Such costs shall be confirmed by the respective 

documents, and their total amount may not exceed 

the amount of remuneration according to clause 11 

of the Agreement. 

 

13. All payments due to the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall be made through cashless 

transfer to the account specified in the Agreement or 

in a written application of the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board. The Bank shall withhold all 

taxes, duties and other mandatory payments from the 

above-mentioned amounts according to the 

applicable law of Ukraine (i.e. the amount payable 

shall be decreased by the Bank by the amount of the 

above-mentioned payments).  

Amount of taxes, duties are charged in UAH 

according to currency exchange rate of National 

Bank of Ukraine at the date of accrual (receiving) 

payments. 

 

With a view to pay taxes, duties and other payments 

provided for by the law of Ukraine, the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall provide the Bank with the 

information on his/her tax ID 10 calendar days prior 

to the date of payment of Remuneration under this 

Agreement. 

 

 

The Bank shall facilitate the obtaining of tax ID by 

the Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board. 

 

 

14. In case of early termination or suspension of the 
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Членом/ Головою/ Заступником Голови 

Наглядової ради реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків. 

 

14. У разі дострокового припинення або 

призупинення повноважень Члена/ Голови/ 

Заступника Голови Наглядової ради, розмір 

винагороди визначається пропорційно 

строку виконання повноважень Члена/ 

Голови/ Заступника Голови Наглядової ради. 

 

15. Всі спори та розбіжності, які можуть 

виникнути під час виконання цього 

Договору, Сторони намагатимуться 

вирішувати шляхом переговорів. У разі 

неможливості досягнення згоди шляхом 

переговорів, спір буде вирішуватися у 

відповідному суді згідно з чинним 

законодавством України. 

 

powers of the Member/Chairman/Deputy Chairman 

of the Supervisory Board, the amount of the 

Remuneration shall be determined in proportion to 

the term of office of the Member/Chairman/Deputy 

Chairman of the Supervisory Board. 

 

15. The Parties shall try to resolve all disputes and 

differences, which may arise during the 

implementation of this Agreement, through 

negotiations. If an agreement cannot be reached 

through negotiations, a dispute shall be resolved in a 

competent court, according to the applicable law of 

Ukraine. 

16. Член/ Голова/ Заступник Голови 

Наглядової ради зобов’язаний самостійно 

здійснювати та підтримувати комунікацію з 

іншими членами Наглядової ради та 

членами Правління Банку. Офіційна 

комунікація Члена/ Голови/ Заступника 

Голови Наглядової ради здійснюється через 

підрозділ, що виконує функції 

корпоративного секретаря Банку – 

Департамент  виконавчого управління та 

комунікацій, за допомогою електронної 

адреси ______________ та/або 

тел.__________________. 

 

17. Цей Договір набирає чинності з моменту 

його підписання Сторонами та скріплення 

печаткою Банку. Дія цього Договору 

припиняється у день припинення 

повноважень Члена / Голови/ Заступника 

Голови Наглядової Ради у випадках, 

передбачених Статутом Банку, Положенням 

про Наглядову раду Банку та 

законодавством України (зобов’язання 

згідно пункту 9 Договору залишаються 

чинними без обмеження строком). 

 16. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall carry out and maintain 

communication with other members of the 

Supervisory Board and members of the Management 

Board of the Bank. The official communication of 

the Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall be held via the unit 

exercising the functions of the corporate secretary of 

the Bank – Executive Management and 

Communications Division, via the e-mail address 

______________ and/or by phone 

__________________. 

 

 

17. This Agreement shall come into force 

immediately upon its signing by the Parties and 

attaching of the seal of the Bank. The Agreement 

shall be terminated on the date of termination of the 

powers of the Member/Chairman/Deputy Chairman 

of the Supervisory Board in cases provided for by 

the Articles of Association of the Bank. Regulation 

on the Supervisory Board of the Bank and law of 

Ukraine (the obligations according to clause 9 of the 

Agreement shall remain in force without limitation 

in time). 
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18. Цей Договір є цивільно-правовим та не 

передбачає виникнення трудових відносин 

між Банком та Членом / Головою/ 

Заступником Голови Наглядової ради. 

 

 18. This Agreement is a civil Agreement and does 

not provide for the employment relations between 

the Bank and the Member/Chairman/Deputy 

Chairman of the Supervisory Board. 

19. Підписанням цього Договору Член / 

Голова/ Заступник Голови Наглядової ради 

поінформований та не заперечує, що з 

метою  укладання та виконання Договору, а 

також у зв’зку із виконанням Головою 

Наглядової ради своїх функцій, Банк (та 

особи, що за характером корпоративних 

відносин входять до складу Групи 

Райффайзен в Україні та за її межами, а 

також Європейсьий банк реконструкції та 

розвитку) будуть здійснювати обробку його 

персональних даних у складі та обсязі, що 

необхідні чи пов’язані з виконанням 

Договору та/або дотриманням вимог 

законодавства України, законодавства 

Австрії/ЄС та вимог регуляторних органів 

України та/або Австрії/ЄС до 

надання/розкриття інформації щодо 

професійної придатності та відповідності 

керівників банків. В зазначених випадках 

Член / Голова/ Заступник Голови Наглядової 

ради дозволяє здійснювати обробку його 

персональних даних в Україні/за її межами, 

а також оприлюднення чи передачу його 

персональних даних третім особам без 

додаткового отримання його письмової 

згоди або письмового повідомлення про такі 

дії. 

 

 19. By signing this Agreement, the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board is informed and agrees that, in 

order to sign and execute this Agreement and ensure 

proper execution of his functions,   the Bank (and 

any persons that belong to Raiffeisen Group in 

Ukraine and abroad by virtue of their corporate ties, 

as well as to the European Bank for Reconstruction 

and Development) will process his/her personal data 

within the scope and range that are required or 

related to the execution of the Agreement and/or 

compliance with the requirements of the law of 

Ukraine, including the law of Austria/EU and the 

requirements of the regulatory bodies of Ukraine 

and/or Austria/EU as to provision/disclosure of the 

information on the professional suitability and 

competence (Fit & Proper assessment) of the top 

management of banks. In the said cases, the 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall permit the processing of 

his/her personal data in Ukraine/abroad, and the 

disclosure or transfer of his/ her personal data to 

third parties without obtaining an additional written 

consent or written notice of such actions. 

20. Цей Договір складено у двох 

примірниках, по одному для кожної зі 

Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

 20. This Agreement has been made in two copies 

having the same legal effect, one copy for each 

Party. 

   
Реквізити та підписи Сторін 

 

 Details and Signatures of the Parties 

Банк 

АТ «Райффайзен Банк Аваль», Україна, м. Київ, вул. 

Лєскова, 9 

Телефон: +380444908888 

Адреса електронної пошти: info@aval.ua 

 

 

 

 

Bank 

Raiffeisen Bank Aval JSC, 9 Leskova Str., Kyiv, Ukraine 

Telephone: +380444908888 

E-mail address: info@aval.ua 

 

Signature: _____________ ____________ 

mailto:info@aval.ua
mailto:info@aval.ua
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Підпис: ______________ _______________ 

 

м.п. 

 

 

Член / Голова/Заступник Голови Наглядової ради 

Місце проживання: __________________________ 

Телефон: ____________________ 

Адреса електронної пошти: 

________________________  

Поточний рахунок ______________________ 

______________________________________ 

 

 

Підпис:_______________/______________/ 

 

Seal 

 

Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory 

Board 

Place of residence: __________________________ 

Phone number: ___________________________ 

E-mail address: __________________________  

Current account ______________________ 

______________________________________ 

 

Signature ________________ /_______________/ 

   

 

 

   Додаток 1 до Договору 

 

АКТ 

до Договору про виконання функцій Члена/ Голови/ Заступника Голови Наглядової ради Акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль» від ______ р. 

 

м. Київ                                                                                                              «___» ___________  201_ р. 

 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», надалі - Банк, в особі Голови Правління 

___________., який діє на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку (протокол № _____ від ________ р.), з 

однієї сторони, 

та 

______________________, надалі – Член/Голова/ Заступник Голови Наглядової ради, з іншої сторони, які 

спільно іменуються «Сторони», 

 

склали цей Акт (далі - Акт) до Договору про виконання функцій члена Наглядової ради Акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль» від __________ р. (далі – Договір) про наступне: 

 

1. В період з ________ року  по ____________ року Член/ Голова /Заступник Голови Наглядової ради 

продовжував виконування функції, прав та обов’язків Члена/ Голови/ Заступника Голови Наглядової ради, визначені 

Статутом Банку та законодавством України, зокрема: 

1.1 приймав участь в роботі Наглядової Ради, ознайомлювався та вивчав матеріали питань порядку денного, 

надавав запити щодо отримання додаткової інформації, висловлював рекомендації/експертні позиції щодо питань, 

запропонованих на розгляд Наглядової Ради; 

1.2. приймав участь в ________________ засіданні Наглядової ради (всього -

__________________________________________________________________________________). 

 

2. Член/ Голова/ Заступник Голови Наглядової ради засвідчує, що виконання функцій, прав та обов’язків 

здійснювались ним неупереджено, добросовісно, чесно, професійно та відповідно до інших умов, вказаних в п. 5 

Договору, а також за відсутності конфлікту інтересів. 

 

3. У зв’язку з виконанням функцій Члена/ Голови/ Заступника Голови Наглядової ради, відповідно до п. 11 

Договору, Банк протягом десяти робочих днів з дати підписання Акту здійснить часткову авансову виплату Члену/ 

Голові/ Заступнику Голови Наглядової ради винагороди в розмірі _________ (________________________) грн., з 

якої будуть вирахуванні суми всіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів згідно з чинним законодавством 

України (тобто фактично розмір сум, що виплачуються, зменшується Банком на розмір зазначених платежів), на 

його розрахунковий рахунок ______________ (номер карткового рахунку ________________) в АТ «Райффайзен 

Банк Аваль», код банку 300335. 

mailto:martin.gruell@rbinternational.com
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
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Annex 1 to the Agreement 

 

CERTIFICATE 

to the Agreement with a Member/ Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval 

Joint Stock Company dated _________ 

 

City of Kyiv                                                                                                        ___________ “__”, 201_ 

 

Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company, hereinafter referred to as “the Bank”, represented by 

_______________, Chairman of the Management Board, acting on the basis of the decision of the General Meeting of 

Shareholders of the Bank (Minutes No. __________ of _________), on the one hand,  

and 

______________________, hereinafter referred to as “the Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory 

Board”, on the other hand, hereinafter jointly referred to as “the Parties”, 

 

have executed this Certificate (hereinafter – Certificate) to the Agreement with a Member of the Supervisory Board 

of Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company dated _____________ (hereinafter – Agreement) on the following: 

 

1. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory Board has continued exercising the functions, rights 

and duties of the Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory Board within the period from _______________ 

to ______________ as defined by the Articles of Association of the Bank and the law of Ukraine, in particular: 

1.1. He/she has participated in the work of the Supervisory Board, read and studied the materials of the issues of the 

agenda, made the requests to receive additional information, provided recommendations/expert opinions regarding the issues 

submitted for consideration of the Supervisory Board; 

1.2. He/she participated in __________________meetings of the Supervisory Board (there were 

____________________________________________________________________________________________________

___ of the agenda in total). 

 

2. The Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory Board represents that he/she has exercised the 

functions, rights and duties impartially, in good faith, professionally and pursuant to other terms and conditions specified in 

clause 5 hereof, as well as in the absence of a conflict of interests. 

 

3. In view of the exercise of the functions of the Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory Board, 

pursuant to clause 11 of the Agreement, the Bank shall make partial advance payment of the Remuneration in the amount of 

UAH _________ (________________________) to the Member/Chairman/Deputy Chairman of the Supervisory Board to 

his/her current account ______________ (number of the card account ________________) opened with Raiffeisen Bank 

Aval JSC, bank code 300335, within ten working days from the date of the signing of the Certificate. 

 

ПІДПИСИ СТОРІН/SIGNATURIES OF THE PARTIES 

 

Банк/Bank: 

 

Голова Правління 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»/ 

Chairman of the Management Board of Raiffeisen 

Bank Aval JSC 

 

______________ _________________ 

 

Член/ Голова/ Заступник Голови Наглядової 

Наглядової ради/Member/Chairman/Deputy 

Chairman of the Supervisory Board: 

 

 

 

 

_______________________   
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Додаток №3 

до Протоколу  

Загальних зборів акціонерів  

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  

№Зб-61 від 11.09.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Загальними зборами акціонерів 

Акціонерного товариства  

«Райффайзен Банк Аваль» 

Протокол №Зб-61 від 11 вересня 2020 року  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Київ – 2020 р. 
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Стаття 1.  

 

(1) Це Положення визначає порядок створення, діяльності (а також припинення діяльності) та 

повноваження Наглядової ради Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – 

Наглядова рада). 

 

(2) Наглядова рада та її члени діють відповідно до цього Положення про Наглядову раду (далі – 

Положення), Статуту Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Банк), 

рішень Загальних зборів акціонерів Банку (далі – Загальні збори), Закону України «Про 

банки і банківську діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», нормативно-

правових актів Національного банку України та законодавства України.  

 

(3) Наглядова рада обирається у кількості дев’яти осіб (далі – члени Наглядової ради) строком на 

три роки. Члени Наглядової ради  обираються Загальними зборами кумулятивним 

голосуванням із числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних директорів. 

Щонайменше на одну третину Наглядова рада має складатися з незалежних директорів, але у 

кількості не менше трьох осіб. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть 

переобиратися необмежену кількість разів. 

 

(4) При обранні членів Наглядової ради кумулятивне голосування проводиться щодо всіх 

кандидатів одночасно. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада 

вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової 

ради шляхом кумулятивного голосування. 

 

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

повноваження іншій особі. Порядок діяльності члена Наглядової ради, який є представником 

акціонера, визначається самим акціонером. Член Наглядової ради - представник акціонера 

здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє 

у Наглядовій раді. 

 

Члени Наглядової ради вступають на посаду після їх погодження Національним банком 

України. 

 

(5) Всі члени Наглядової ради, в тому числі незалежні директори, повинні володіти повною 

цивільною дієздатністю, відповідати кваліфікаційним вимогам щодо ділової репутації і 

професійної придатності та відповідати іншим вимогам законодавства України. 

Не менше половини членів Наглядової ради повинні мати досвід роботи у банківському 

та/або фінансовому секторі. 

 

(6) Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Правління Банку, а також обіймати інші 

посади в Банку на умовах трудового договору або надавати послуги Банку відповідно до 

цивільно-правового договору (крім договору про виконання функцій члена Наглядової ради). 

 

(7) Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається персонально Загальними 

зборами. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який 

протягом попереднього року був Головою Правління Банку. Заступник Голови Наглядової 
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ради обирається серед членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, прийнятим 

простою більшістю голосів. Строк повноважень Голови Наглядової ради та його Заступника 

відповідає строку їх повноважень на посаді членів Наглядової ради.  

 

(8) Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає, головує та проводить засідання 

Наглядової ради, здійснює інші повноваження, визначені Статутом, цим Положенням та 

законодавством України. Голова Наглядової ради має наступні повноваження: 

− керує роботою Наглядової ради; 

− підписує контракт (трудовий договір) з Головою та членами Правління Банку;  

− скликає засідання Наглядової ради та головує на них з правом вирішального голосу, 

підписує протоколи засідань; 

− здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Наглядової ради в межах її 

повноважень. 

 

У випадку відсутності Голови, зазначені повноваження та функції, виконує його Заступник.  

 

Голова Наглядової ради забезпечує чіткий розподіл обов’язків між членами Наглядової ради 

та ефективний обмін інформацією між ними. 

 

(9) Між Банком та членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий 

договір (контракт) на умовах, що затверджуються Загальними зборами. Такі договори 

можуть бути оплатними або безоплатними та від імені Банку підписуються Головою 

Правління Банку, Першим заступником Голови Правління Банку чи іншою особою, 

уповноваженою Загальними зборами. Звіт про винагороду, виплачену членам Наглядової 

ради, затверджується Загальними зборами. 

 

(10) Повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням відповідного договору 

(контракту), укладеного з таким членом Наглядової ради, припиняються: 

а) за його бажанням - повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з 

дати одержання Головою Наглядової ради відповідної письмової заяви члена Наглядової 

ради; 

б) у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я – 

повноваження припиняються з дати одержання Головою Наглядової ради письмової заяви 

члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої 

заяви, документа від медичної установи; 

в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до 

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

повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 

г) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, 

померлим – повноваження припиняються з дати одержання Банком відповідного 

документа, що згідно із законодавством України встановлює такий факт; 

ґ) у разі втрати членом Наглядової ради (або акціонером, представником якого він є) 

статусу акціонера Банку – повноваження припиняються з дати одержання Банком 

інформації про відсутність такої акціонера у складі акціонерів Банку; 
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д) у разі відкликання (припинення) довіреності особи, яка входила до Наглядової ради як 

представник акціонера – повноваження припиняються з дати одержання Банком 

інформації про відкликання (припинення) довіреності; 

е) у разі отримання Банком відповідної вимоги Національного банку України та в інших 

випадках, визначених законодавством України; 

є) у разі відмови Національного банку України у погодженні члена Наглядової ради – 

повноваження припиняються з дати одержання Банком повідомлення Національного 

банку України про відмову у його погодженні; 

ж) повноваження незалежних директорів припиняються з дати одержання Банком 

письмового повідомлення про невідповідність члена Наглядової ради, який є незалежним 

директором, вимогам законодавства України до незалежних директорів. 

 

Банк зобов'язаний забезпечувати контроль за відповідністю незалежних директорів вимогам 

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

незалежних директорів. 

 

У разі, якщо незалежний директор Наглядової ради протягом строку своїх повноважень 

перестає відповідати вимогам законодавства України до незалежних членів Наглядової ради, 

він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного 

письмового повідомлення Банку. 

 

У разі виявлення Банком невідповідності незалежного директора вимогам щодо 

незалежності, Наглядова рада за поданням підрозділу контролю за дотриманням норм (далі – 

підрозділ комплаєнсу) має право прийняти обґрунтоване рішення щодо призупинення 

повноважень цього незалежного директора. Незалежний директор, повноваження якого 

призупиненні за рішенням Наглядової ради, не має право брати участь у засіданнях 

Наглядової ради та прийнятті рішень Наглядовою радою.  

Наглядова рада може ініціювати скликання Загальних зборів для заміни незалежного 

директора, який не відповідає вимогам щодо незалежності. 

 

З метою перевірки дотримання критерію незалежності незалежних директорів, істотними 

діловими відносинами з Банком вважаються відносини особи щодо постачання Банку та/або 

афілійованим з ним юридичним особам товарів або надання послуг (включаючи фінансові, 

юридичні, консультаційні), або споживання поставлених Банком та/або афілійованим з ним 

юридичним особами товарів чи наданих ними послуг, якщо вартість таких товарів/послуг за 

минулий рік дорівнює або перевищує 0,5 відсотка статутного капіталу Банку або результатом 

таких відносин стала зміна стратегії чи планів розвитку Банку, політик Банку за певними 

напрямками діяльності чи суттєва зміна фінансового стану Банку. 

 

У разі, якщо внаслідок припинення повноважень члена Наглядової ради з наведених вище 

причин кількість членів Наглядової ради становитиме менше половини її кількісного складу, 

Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього 

складу Наглядової ради.  

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину 

або менше половини її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не 
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може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання 

всього складу Наглядової ради. 

 

Особи, які досягли 75-річного віку не можуть бути призначені членами Наглядової ради або 

обрані на наступний строк.  

 

(11) Загальні збори простою більшістю голосів у будь-який час можуть прийняти рішення про 

дострокове припинення повноважень (відкликання) членів Наглядової ради та одночасне 

обрання нових членів. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень 

(відкликання) може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради. 

 

Повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними 

зборами з одночасним припиненням відповідного договору (контракту), укладеного з таким 

членом Наглядової ради, зокрема, у разі: 

а) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік; 

б) систематичного невиконання членом Наглядової ради обов’язків, покладених на нього 

згідно договору (контракту). 

 

Стаття 2. 

 

(1) Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Правління Банку, захист прав вкладників, 

інших кредиторів та акціонерів Банку у межах компетенції, що визначена у Статуті Банку та 

в цьому Положенні. Наглядова рада не бере участі в поточному управлінні Банком. 

 

Наглядова рада може у будь-який час вимагати у Правління Банку надання звіту про стан 

господарської діяльності Банку та його відокремлених підрозділів. Наглядова рада на своєму 

засіданні має право визначити члена Наглядової ради, який безпосередньої здійснюватиме 

кураторство за своєчасністю та належністю виконання вимог, передбачених цим пунктом 

Положення. 

 

(2) До виключної компетенції Наглядової ради належать такі функції:  

 

а) з питань стратегії діяльності Банку: 

− затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, 

визначених Загальними зборами (в тому числі  цілей Банку, планів середньострокового 

та довгострокового розвитку та моделей бізнесу); 

− затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету за стандартами МСФЗ Банку та 

його дочірніх компаній, бюджету Служби внутрішнього аудиту Банку, та бізнес-плану 

розвитку Банку; 

− визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; 

− визначення кредитної політики Банку, в тому числі щорічних кредитних політик 

відокремлених підрозділів;  

− визначення ймовірності визнання Банку неплатоспроможним внаслідок прийняття ним 

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

викупу акцій; 
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б) щодо внутрішніх контролів та управління ризиками  

− визначення і затвердження стратегії та політик управління ризиками, процедури 

управління ними, а також переліку ризиків, їх граничних розмірів, в тому числі: 

- затвердження переліку лімітів  щодо кожного виду ризику та процедуру ескалації 

порушень лімітів ризиків;  

- затвердження та перегляд стратегії управління не працюючими активами та 

оперативного плану, контроль за їх упровадженням, дотриманням та своєчасним 

оновленням (актуалізацією) і за потреби визначення додаткових заходів, 

необхідних для забезпечення реалізації цієї стратегії; 

 

− забезпечення функціонування та контроль за ефективністю системи управління 

ризиками, зокрема, шляхом: 

- визначення характеру, формату та обсягу інформації про ризики, розгляд 

управлінської звітності про ризики та, за невідповідності профілю ризику Банку 

затвердженому ризик-апетиту - невідкладне прийняття рішення щодо 

застосування адекватних заходів для пом'якшення ризиків; 

- забезпечення контролю відповідності ціноутворення/тарифів на банківські 

продукти бізнес-моделі Банку та стратегії управління ризиками, та, за 

необхідності, забезпечення розробки заходів для покриття ризиків Банку; 

- установлення випадків накладання заборони (вето) керівниками підрозділу з 

управління ризиками та підрозділу комплаєнсу на рішення Правління, комітетів 

та інших колегіальних органів Правління; 

− розробка, забезпечення розроблення та/або участь у розробленні 

внутрішньобанківських документів щодо управління ризиками, затвердження, а також 

їхній регулярний перегляд з метою актуалізації та здійснення контролю за їх 

впровадженням та дотриманням; 

− затвердження призначення та звільнення керівників підрозділів з управління ризиками 

(CRO) та підрозділу комплаєнсу (ССО), працівника, відповідального за проведення 

фінансового моніторингу в Банку; 

− забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю та контролю за її 

ефективністю, зокрема, шляхом: 

- затвердження організаційної структури системи внутрішнього контролю Банку, 

уключаючи структури підрозділів з управління ризиками, підрозділу комплаєнсу, 

Служби внутрішнього аудиту та порядку їх підпорядкування та звітування 

Наглядовій раді, а також порядку звітування та взаємодії цих підрозділів з 

Правлінням Банку; 

- делегування повноважень комітетам Наглядової ради, Правлінню Банку згідно з 

внутрішньобанківськими документами; 

- визначення порядку обрання та припинення повноважень голови та членів 

Правління Банку, призначення та звільнення керівників підрозділів з управління 

ризиками, підрозділу комплаєнсу, Служби внутрішнього аудиту; 

- розгляду питань організації внутрішнього контролю та заходів щодо підвищення 

його ефективності; 

- контролю за діяльністю Правління Банку щодо організації та належного 

функціонування системи внутрішнього контролю, ужиття заходів щодо 
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своєчасного виконання рекомендацій Наглядової ради, її комітетів з питань 

організації внутрішнього контролю; 

- затвердження внутрішньобанківських документів з організації та функціонування 

системи внутрішнього контролю, що підлягають затвердженню Наглядовою 

радою відповідно до вимог законодавства України, нормативно-правових актів 

Національного банку; 

- розгляду результатів моніторингу ефективності системи внутрішнього контролю, 

проведеного підрозділами з управління ризиками, підрозділом комплаєнсу, 

Службою внутрішнього аудиту; 

- контролю за виконанням Правлінням Банку заходів, визначених з метою 

підвищення ефективності системи внутрішнього контролю Банку; 

− створення та забезпечення функціонування в Банку ефективного процесу управління 

проблемними активами, зокрема, шляхом: 

- затвердження та щорічного (за потреби і протягом року) перегляду стратегії 

управління проблемними активами та оперативного плану реалізації стратегії 

управління проблемними активами (далі - оперативний план) та внесення змін до 

них; 

- регулярного (не рідше ніж один раз на три місяці) відстеження результатів, 

досягнутих за попередній період за всіма показниками, визначеними в стратегії 

управління проблемними активами та оперативному плані, аналізу причин 

відхилень від запланованих показників і за потреби затвердження додаткових 

заходів, необхідних для реалізації стратегії управління проблемними активами та 

виконання оперативного плану; 

- ухвалення рішень щодо врегулювання заборгованості боржників/контрагентів - 

пов’язаних із Банком осіб у сумі, що перевищує один відсоток від регулятивного 

капіталу Банку для боржника/контрагента - фізичної особи, три відсотка - для 

боржника/контрагента - юридичної особи; 

- визначення повноважень Правління Банку щодо прийняття рішень про 

врегулювання заборгованості боржників/контрагентів та управління стягнутим 

майном; 

- ухвалення рішень щодо врегулювання заборгованості боржників/контрагентів та 

управління стягнутим майном, що перевищують повноваження Правління Банку; 

−  затвердження плану відновлення діяльності Банку та забезпечення виконання функцій 

щодо відновлення діяльності Банку; 

− ухвалення рішень щодо запровадження значних змін у діяльності Банку; 

− вжиття заходів до запобігання виникненню конфлікту інтересів, сприяння їх 

врегулюванню та повідомлення Національного банку про конфлікти інтересів, що 

виникають; 

− контроль за усуненням недоліків, виявлених Національним банком України та іншими 

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

за діяльністю Банку, Службою внутрішнього аудиту Банку та аудиторською фірмою, 

за результатами проведення зовнішнього аудиту; 

 

в) щодо контролю за діяльністю Правління Банку:  

− призначення Голови та інших членів Правління Банку та припинення їх 

повноважень/звільнення; затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів 
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(контрактів), що укладатимуться з Головою та іншими членами Правління Банку, 

встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних 

виплат;  

− затвердження Положення про винагороду та звіту про винагороду членів Правління 

Банку; 

− здійснення контролю за діяльністю Правління Банку, внесення пропозицій щодо її 

вдосконалення; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління 

Банку від здійснення повноважень та обрання особи, яка у зв’язку з цим тимчасово 

здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління Банку;  

− розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду; 

 

г) з питань аудиту: 

− визначення порядку роботи та планів Служби внутрішнього аудиту Банку і контроль за її 

діяльністю; 

− призначення та звільнення керівника Служби внутрішнього аудиту Банку; затвердження 

умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з 

працівниками Служби внутрішнього аудиту Банку, встановлення розміру їх винагороди, 

у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;  

− визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту та затвердження 

умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати послуг; розгляд 

висновку аудиторської фірми та затвердження рекомендацій Загальним зборам для 

прийняття рішення щодо нього; 

 

ґ) з питань прозорості діяльності та розкриття інформації: 

− забезпечення своєчасного надання (опублікування) Банком достовірної інформації щодо 

його діяльності відповідно до законодавства України, опублікування інформації про 

принципи (кодекс) корпоративного управління Банку;  

− затвердження порядку здійснення операцій із пов’язаними з Банком особами;  

− повідомлення Національного банку України про конфлікти інтересів, що виникають у 

Банку; 

− підтримання дієвих стосунків з Національним банком України; 

 

д) з питань корпоративного характеру: 

− прийняття рішення про скликання чергових та позачергових Загальних зборів, 

підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх 

проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання 

акціонерами позачергових Загальних зборів), визначення дати складення переліку 

акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право 

на участь у Загальних зборах, призначення голови Загальних зборів, підготовка 

пропозицій щодо питань, які виносяться на Загальні збори, та проектів рішень за ними, 

затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до 

законодавства України та проекту порядку денного Загальних зборів, а також 

затвердження порядку денного Загальних зборів; 

− затвердження всіх питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів; 
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− обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених законодавством 

України; 

− формування тимчасової лічильної комісії, якщо інше непередбачено Статутом; 

− затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування; 

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

порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного 

законодавством та Статутом Банку; 

− затвердження звіту щодо причин невикористання переважного права акціонерів на 

придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії; 

− надсилання у випадках, передбачених законодавством України, пропозицій акціонерам 

про придбання належних їм акцій; 

− прийняття рішення про продаж раніше викуплених Банком акцій; 

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

додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення 

розміру оплати її послуг;  

− прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб за участю 

Банку, в тому числі дочірніх підприємств, та участі в них; 

− прийняття рішень щодо створення відокремлених підрозділів Банку, затвердження їх 

статутів і положень;  

− прийняття рішень про участь Банку в об’єднаннях суб’єктів господарювання, а також 

про участь Банку у групах (крім прийняття рішень про участь Банку в неприбуткових 

об’єднаннях, установах та організаціях, що належить до компетенції Правління згідно 

Статуту Банку);  

− вирішення питань, віднесених законодавством України до компетенції Наглядової ради, 

у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Банку; 

 

е) інші контрольні функції: 

− визначення організаційної структури Банку, у тому числі Служби внутрішнього аудиту 

Банку;  

− затвердження внутрішніх положень, що регламентують діяльність структурних 

підрозділів Банку;  

− визначення загальних принципів та умов оплати праці в Банку, його філіях (дирекціях), 

відділеннях та представництвах; 

− прийняття рішення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є 

заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України; 

− прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів (крім акцій та цінних 

паперів, що можуть бути конвертовані в акції) та про викуп розміщених Банком цінних 

паперів (крім акцій), якщо це передбачено умовами емісії таких цінних паперів; 

− прийняття рішення про залучення та обрання оцінювача майна Банку для здійснення 

оцінки ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Банку) та затвердження умов 

договору, що укладатиметься з ним, встановлює розмір оплати його послуг; 

затвердження ринкової вартості майна (у тому числі, акцій Банку) у випадках, 

передбачених законодавством України. 

 



 
 

Протокол №Зб-61  Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Протокол Загальних зборів акціонерів                  11 вересня  2020 року 83 з 187 

 

Питання, визначені цим пунктом Положення, відносяться до виключної компетенції 

Наглядової ради. Наглядова рада має право прийняти рішення про винесення на розгляд 

Загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції. 

 

(3) Окрім функцій, зазначених у пункті 2 статті 2 цього Положення, до компетенції Наглядової 

ради належать також наступні функції:  

− розгляд висновків та пропозицій відповідального працівника Банку та Служби 

внутрішнього аудиту Банку щодо забезпечення виконання Банком вимог 

законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, та здійснення контролю за усуненням виявлених 

порушень; 

− вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до Статуту 

Банку, цього Положення та/або законодавства України; 

розгляд інших питань, винесених на її розгляд Головою та її членами, Правлінням 

Банку та Національним банком України.  

 

Питання, визначені цим пунктом Положення, не відносяться до виключної компетенції 

Наглядової ради. 

 

(4)  Наглядова рада має право передавати виконання окремих своїх повноважень, які не 

відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, Правлінню Банку або окремим 

членам Правління Банку, про що оформлюється відповідне рішення. Крім того, Наглядова 

рада шляхом прийняття окремих розпоряджень або рішень може обмежити повноваження 

Правління  діяти від імені Банку у певних господарських питаннях, або обмежити 

повноваження окремих його членів, або обумовити прийняття Правлінням окремих рішень 

наявністю попередньої згоди Наглядової ради. 

   

За наявності попередньої згоди Наглядової ради Правління може  приймати рішення, 

зокрема, з таких питань: 

 

a) підготовка річного бюджету за стандартами МСФЗ Банку та його консолідованих 

компаній, включаючи будь-яку додаткову інвестицію, що перевищує 5% від річного 

бюджету Банку на витрати капіталу («САРЕХ») за стандартами  МСФЗ, та річний 

бюджет на утримання Наглядової ради; 

б)  щорічний план фондування Банку для операцій оптового фондування у іноземній та 

національній валюті зі строком, що перевищує 1 рік (наприклад, випуск облігацій або 

інших фінансових інструментів, надання кредитів та позик, а також розміщення 

депозитів фінансових ринків) та будь-які відхилення від нього; депозити клієнтів, 

розміщені в рамках звичайної господарської діяльності, не є частиною щорічного 

плану фондування згідно цього підпункту; 

в) розподіл повноважень між членами Правління Банку (організаційна структура), 

внесення функціональних змін до організаційної структури на рівні Правління Банку 

та В-1, а також  створення і ліквідація департаментів на рівні Правління Банку та В-1; 
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г)  прийняття рішень щодо участі Банку (наприклад, інструменти участі в 

        капіталі,  крім тих, які використовуються для торгового фінансування):  

        (і) придбання, створення, реалізації або ліквідації фірм або суб’єктів бізнесу будь-

якого типу, або їх частини (незалежно від того, чи пов’язана інвестиція зі звичайною 

бізнес-діяльністю або реструктуризацією заборгованості), прямо або опосередковано 

через дочірню компанію; 

        (іі) участі або створення сумісних підприємств з іншими компаніями будь-якого типу, 

прямо або опосередковано, через дочірню компанію; 

        (ііі) реструктуризації (злиття або відокремлення), у якій прямо задіяний Банк, шляхом 

реалізації або прийняття активів чи зобов’язань відповідної дочірньої або 

асоційованої компанії, та будь-які заходи реструктуризації, в яких беруть участь 

дочірні компанії;  

        (iv) заходів з капіталом (наприклад, збільшення або зменшення капіталу) будь-якої 

дочірньої компанії; та 

 (v) укладення або розірвання угоди між гарантами кредиту та обов’язкових угод, що 

передбачають голосування, з іншими акціонерами, або будь-якого договору опціону 

або подібного договору, що може впливати на вартість або взаємозамінність участі 

Банку у будь-якій дочірній компанії, за умови, що контрагент є частиною банківської 

групи Райффайзен Банк Інтенаціональ АГ (далі - Група Райффайзен);  

ґ) придбання, інвестування та реалізація будь-яких інвестиційних структур (трестів, 

фондів тощо), за умови, що вони створюються не з метою торговельної діяльності 

(обліковуються як торговельні активи) або вже охоплені існуючим органом 

погодження ризику Групи Райффайзен (зокрема, MACO), або погоджені відповідно 

до  підпункту «г»; 

д) укладення або розірвання Банком угод про розподіл прибутку або прийняття 

зобов’язань у зв’язку зі збитками, податкових угод на рівні групи або подібних угод 

Банку; 

е)     придбання чи реалізація, у тому числі передача в іпотеку або інше обтяження 

нерухомого майна(або будь-якої його частини), яким володіє Банк або будь-яка з його 

дочірніх компаній, та яке використовується Банком як Головний офіс, регіональний 

офіс або  бек-офіс/операційний центр (в тому числі зміна площа приміщень, що вже 

перебувають у власності), якщо або вартість активу нерухомості (тобто ціна, за якою 

відповідні приміщення пропонуються до  продажу Банком або третьою стороною) 

перевищує 1 000 000 євро (не враховуючи інвестиційні витрати на покращення або 

витрати на ремонт) або загальна корисна площа перевищує 1000 м2;   

є) укладення договорів оренди або лізингу щодо об’єктів нерухомості (або будь-якої їх 

частини), що використовується Банком під Центральний офіс, регіональний офіс або 

бек-офіс/операційний центр (в тому числі, перебудова вже орендованих приміщень), 

якщо або період договору дорівнює або перевищує термін 5 років (у випадках 

декількох договорів, що укладаються послідовно, береться до уваги весь період дії 

договорів) або у випадку впливу на операційні витрати («ОРЕХ») (тобто сума 

орендної  плати за всі приміщення, з урахуванням ПДВ у тому випадку, якщо база 
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оподаткування не зменшується на суму відповідних витрат, плюс  пропорційні 

витрати на ремонт, за необхідності, що розраховуються за весь період договору) 

перевищують 1 000 000 євро;  

ж)  внутрішні положення про повноваження Правління стосовно рішень щодо кредитного 

ризику та ризиків, пов’язаних з окремою країною  (наприклад, Положення про 

Кредитний комітет) із зазначенням повноважень Наглядової ради на погодження 

рішень, та будь-яких річних кредитних політик (політик мінімізації ризиків) для 

різних класів активів/типів клієнтів; 

з)   прийняття рішення про позики, по лімітам кредитного або іншого ризику,  умовні 

зобов’язанням та іншими витратами перед клієнтами або групою пов’язаних клієнтів, 

а також рішення по ризикам внутрішнього ринку, пов’язані з окремою країною, що 

потребують погодження Наглядовою радою відповідно до підпункту «ж»; 

и)   внутрішні положення про  повноваження Правління стосовно проблемних кредитів 

(наприклад, Положення про Комітет з проблемних кредитів) із зазначенням 

повноважень Наглядової ради на погодження рішень; 

і)      рішення по лімітам, реструктуризації, створення або розформування резервів та 

списання проблемної заборгованості окремого клієнта або групи пов’язаних клієнтів, 

що потребують погодження Наглядової ради відповідно до підпункту «и»; 

ї)     надання або продовження кредитних договорів, включаючи внутрішні кредитні лінії та 

умовні зобов’язання перед членами Наглядової Ради або Правління Банку; 

й)    придбання та реалізація банком (кредитного) портфелю роздрібних клієнтів, якщо 

вплив на існуючий рівень активів роздрібного ризику Банку (“RWA») складає або 

перевищує 5%  та придбання або реалізація нероздрібного портфелю, якщо вплив на 

існуючий нероздрібний показник RWA складає або перевищує 10%;    

к)  прийняття членами Правління Банку функцій членів Наглядової Ради або керівників 

компанії, що не є дочірніми компаніями Банку; 

л)     усі правочини (та їх умови), окрім правочинів із заінтересованістю, між Банком або 

будь-якою компанією Групи Райффайзен та будь-яким членом Правління або будь-

якою особою або компанією, яка тісно пов’язана з членом Правління, за винятком 

операцій під час здійснення звичайної господарської діяльності; 

м)  Наглядова рада приймає наступні рішення з питань політики винагороди Банку:  

(i) затвердження загальних принципів політики винагороди, включаючи зарплати та 

пенсії, що виплачуються на розсуд компанії, в тому числі винагороду вищого 

керівництва, осіб, що приймають на себе ризики, персоналу, який виконує контрольні 

функції, та будь-яких працівників, що одержують винагороду на рівні вищого 

керівництва та осіб, що приймають на себе ризики, професійна діяльність яких істотно 

впливає на їх профіль ризиків («Визначений персонал»);  

(ii) впровадження та істотна зміна будь-яких схем винагороди або преміювання або інших 

схем виплати бонусів (проте схеми преміювання застосовуються лише у тому випадку, 

якщо щорічні витрати перевищують 10% від загальних щорічних виплат зарплати у 
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Банку або якщо такі схеми відрізняються від загальних принципів політики 

винагороди, затвердженої Наглядовою радою);  

(iii)впровадження та істотна зміна пенсійного плану, виплати компенсації при звільненні, 

або страхового плану, або іншої схеми, що надає будь-яку винагороду члену 

Правління, працівникам або членам їх родини або іншим особам, що мають договірні 

стосунки з Банком, або при подальшому звільненні або будь-якому припиненні 

працевлаштування або договірних відносин із Банком; 

(iv) впровадження та істотна зміна будь-якого плану щодо участі в капіталі компанії 

(наприклад, опціони на купівлю акцій) або плану щодо участі у прибутку, який 

застосовується до члена Правління, працівників або їх родин чи інших осіб, які мають 

договірні відносини з Банком 

(v) впровадження та істотна зміна програм утримання працівників; 

(vi) щорічний відбір Визначеного персоналу Банку; 

(vii) визначення рівня максимального співвідношення між змінною та фіксованою 

частинами винагороди, яка може бути  призначена членам Визначеного персоналу, за 

умови якщо максимальний рівень змінної винагороди перевищує 100% фіксованої 

винагороди; 

(viii) рішення щодо винагороди, в тому числі щодо призначення або виплати щорічної 

змінної винагороди членам Правління Банку та Служби внутрішнього аудиту, 

вирішення питань щодо наявності підстав для зменшення або скасування винагороди 

(за рік) у випадках, передбачених Політикою з управління винагородою та Положення 

про винагороду членів Правління Банку, та визначення наслідків, які спричинятимуть 

зазначені підстави, при призначенні або виплаті змінної винагороди членам 

Правління.  

Наглядова Рада періодично переглядає загальні принципи політики винагороди, які було 

затверджено згідно з підпунктом «(і)» частини «м» пункту 4 статті 2 Положення та несе 

відповідальність за їх дотримання з урахуванням довгострокових інтересів акціонерів, 

інвесторів, інших учасників Банку та суспільних цілей.  

 

Наглядова Рада контролює розмір винагороди керівників підрозділів з управління ризиками 

та підрозділу комплаєнсу.  

 

Наглядова рада має право визначати перелік інших питань, які потребують її попередньої 

згоди.   

 

(5) Наглядова рада щорічно готує звіт про оцінку своєї роботи. Звіт Наглядової ради повинен 

включати: 
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− оцінку її складу, структури й діяльності Наглядової ради як колегіального органу; 

− оцінку компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради, включаючи 

інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу 

діяльність, як оплачувану так і  безоплатну; 

− оцінку незалежності кожного з незалежних директорів Наглядової ради; 

− оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради, зокрема 

інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їх функціональні 

повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими 

займались комітети;  

− оцінку виконання Наглядовою радою поставлених цілей. 

 

Звіт Наглядової ради затверджується Загальними зборами та є частиною річного звіту Банку. 

 

Стаття 3 

 

(1) Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для 

вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Комітети 

складаються, щонайменше з трьох членів, обраних Наглядовою радою на строк, що 

відповідає їхньому членству в Наглядовій раді, якщо під час їх обрання Наглядовою 

радою не прийнято інше рішення.  

 

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для 

прийняття Наглядовою радою рішень. 

 

(2) Компетенція та повноваження комітетів, а також повноваження Правління Банку по 

відношенню до комітетів і внутрішні правила роботи комітетів визначаються у 

положеннях, затверджених Наглядовою радою.  

 

(3) Наглядова рада може утворювати комітети з питань аудиту, управління ризиками,  

винагороди.  

 

Стаття 4 

 

(1) Наглядова рада здійснює свою діяльність шляхом проведення засідань Наглядової ради. 

 

(2) Наглядова рада повноважна приймати рішення, якщо в засіданні Наглядової ради 

приймають участь більше половини її членів.  

 

(3) Рішення Наглядової ради з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів 

Наглядової ради, які мають право голосу. Кожен член Наглядової ради має при 

голосуванні один голос. У разі рівного розподілу голосів – голос Голови Наглядової ради 

є вирішальним.  

 

(4) Голова Наглядової ради заохочує та сприяє відкритому та критичному обговоренню 

питань на засіданні Наглядової ради, а також забезпечує, щоб думка, яка розходиться з 

поглядами більшості, була висловлена та обговорена до прийняття остаточного рішення. 



 
 

Протокол №Зб-61  Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Протокол Загальних зборів акціонерів                  11 вересня  2020 року 88 з 187 

 

 

(5) Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом опитування без проведення 

засідання (заочно) або без особистої присутності всіх або окремих членів Наглядової 

ради на засіданні шляхом повідомлення їх особистої думки за допомогою телефаксу чи 

шляхом направлення електронного повідомлення з використанням інформаційно-

телекомунікаційних систем та за умови, що жоден з членів Наглядової ради не заперечує 

відносно такої форми прийняття рішень.  

  

Стаття 5 

 

(1) Засідання Наглядової ради скликаються Головою у будь-який час, коли необхідно 

виконувати діяльність та реалізовувати повноваження Наглядової ради, але не  менше ніж 

чотири рази на рік і не рідше одного разу на квартал. Засідання скликаються не пізніше 

ніж за десять днів до запланованої дати їх проведення (якщо існує ризик перенесення 

засідання, може застосовуватись більш короткий строк) за допомогою листів, телефаксу 

або електронних повідомлень із додаванням порядку денного засідання. Засідання 

Наглядової ради проводяться за місцезнаходженням Банку або в будь-якому іншому місці 

на розсуд Наглядової ради. 

 

(2) Додаткові та позачергові засідання Наглядової ради скликаються за вимогою будь-якого з 

її членів, членів Правління, Головного аудитора Банку або Національного банку України. 

Голова Наглядової ради має скликати такі додаткові та позачергові засідання якомога 

швидше.  

 

(3) Для ведення протоколів засідання і діловодства, здійснення контролю за виконанням 

рішень Наглядової ради Наглядова рада призначає відповідального секретаря. 

 

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має 

право обрати Корпоративного секретаря Банку. Корпоративний секретар Банку є особою, 

яка відповідає за взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами. До призначення 

Корпоративного секретаря його функції виконує  Департамент виконавчого управління та 

комунікацій   Банку та особа,  яка займає позицію старшого регіонального менеджера 

Департаменту міжнародного банкінгу Райффайзен Банк Інтернаціональ.  

 

Про чергове засідання Наглядової ради та його порядок денний відповідальний секретар 

Наглядової ради повинен ознайомити членів Наглядової ради за допомогою листів, 

телефаксу або електронних повідомлень не пізніше як за десять днів до запланованої дати 

засідання. 

 

(4) Член Наглядової ради може внести пропозиції щодо зміни та доповнення до 

запропонованого порядку денного, але не пізніше як за сім робочих днів до дати 

засідання, про що він повідомляє відповідального секретаря Наглядової Ради. 

 

(5) Не пізніше ніж за десять робочих днів до засідання Наглядової ради Правління (шляхом 

підготовки підпорядкованими ним підрозділами Банку інформації за відповідними 

питаннями порядку денного) надає членам Наглядової ради інформацію та документи, 
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необхідні для прийняття відповідного рішення.  Порушення Правлінням Банку зазначеної 

вимоги не обмежує право Наглядової ради прийняти рішення з будь-якого питання.  

 

(6) За згодою всіх присутніх членів пропозиції до рішення Наглядової ради, внесені під час 

засідання, розглядаються на цьому ж засіданні. 

 

(7) Члени Правління беруть участь у засіданнях Наглядової ради, якщо Голова Наглядової 

ради не приймає іншого рішення. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді 

окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова Центральної ради 

профспілки працівників Банку, Голова або члени Правління та інші визначені нею особи 

в межах їх компетенції з правом дорадчого голосу. Присутнім особам роз’яснюється 

необхідність дотримання конфіденційності відносно інформації, що була розкрита під час 

засідання. 

 

Стаття 6 

 

(1) Рішення Наглядової ради мають прийматися у письмовому вигляді шляхом оформлення 

протоколів. У протоколі зазначаються:  

− місце, дата і час проведення засідання або опитування;  

− особи, які брали участь у засіданні (опитуванні);  

− порядок денний;  

− питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із  

зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або 

утрималися від голосування) з кожного питання; 

− на вимогу члена Наглядової ради – його окрема думка, яка відрізняється від 

прийнятого рішення; 

− зміст прийнятих рішень. 

 

(2) Голова несе відповідальність за складання та зберігання протоколів засідань Наглядової 

ради; протоколи складаються англійською та українською мовами. 

 

(3) Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються протягом п’яти днів з дати 

проведення засідання та підписуються членами Наглядової ради або Головою 

Наглядової ради (у разі його відсутності – заступником Голови Наглядової ради, який 

був головуючим на засіданні) і відповідальним секретарем Наглядової ради. 

  

(4) Якщо рішення Наглядової ради приймалося заочно (без проведення засідання), або без 

особистої присутності всіх або окремих членів Наглядової ради на засіданні протокол 

підписується Головою та відповідальним секретарем Наглядової ради і невідкладно 

надсилається усім членам Наглядової ради.  Датою прийняття такого рішення 

вважається дата останньої отриманої особистої думки члена Наглядової ради, який не 

був присутній при прийнятті рішення, направленої шляхом електронного повідомленням 

або з використанням аналогічних інформаційно-телекомунікаційних систем. 
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(5) Наглядова рада забезпечує належний рівень документування обговорень та прийнятих 

рішень, які мають містити стислий огляд розглянутих питань, надані рекомендації, 

прийняті рішення з поіменним голосуванням та особливими думками (за наявності). 

 

(6) Роздруковані документи, що містять думку (членів) Наглядової ради, що були відсутні 

на засіданні, або у випадку заочного прийняття рішення, додаються до протоколу 

Наглядової ради. 

 

(7) Голова або відповідний член Наглядової ради підтримують регулярну комунікацію з 

головою Правління Банку з питань стратегії Банку, господарської діяльності та ризик 

менеджменту Банку.  

 

Стаття 7 

 

(1) Будь-яка комунікація від імені Наглядової ради має вестися Головою та має належним 

чином передаватись його правонаступнику, який буде діяти в якості Голови. 

 

(2) Члени Наглядової ради повинні зберігати конфіденційність своїх знань та інформації 

стосовно Банку та його клієнтів; такі зобов’язання повинні продовжуватись навіть після 

закінчення періоду їх членства у Наглядовій раді. 

 

(3) Голова та члени Наглядової ради несуть відповідальність за збитки, завдані Банку їхніми 

діями (бездіяльністю). Якщо відповідальність несуть декілька осіб, їх відповідальність 

перед Банком є солідарною. 

 

Стаття 8 

 

(1) Члени Наглядової ради не можуть виконувати професійні обов’язки у керівних органах (в 

тому числі, у наглядових радах або правліннях) будь-яких інших компаній, які є 

конкурентами Банку та зареєстровані в Україні. 

 

(2) Кожен член Наглядової ради зобов’язується уникати конфлікту інтересів та повинен 

повідомляти Наглядову раду про всі випадки, в яких може виникнути конфлікт інтересів. 

При цьому, виконання професійних обов’язків у компаніях Групи не вважається 

конфліктом інтересів. 

 

(3) Надання кредитів членам Наглядової ради поза межами звичайної банківської діяльності 

Банку забороняється.  

 

Стаття 9 

 

Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами. Зміни та 

доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами. 
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Додаток №4 

до Протоколу  

Загальних зборів акціонерів  

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  

№Зб-61 від 11.09.2020 р. 

 

Договір про виконання функцій Голови 

Наглядової ради 

Акціонерного товариства «Райффайзен 

Банк Аваль»  

№ НР-___ 

 

м. Київ  «_____» _______ 20_ р. 

 

 Agreement on execution of functions of a 

Chairman of the Supervisory Board of Raiffeisen 

Bank Aval Joint Stock Company 

No. HР-___ 

 

City of Kyiv                                   ________, 20__ 

Акціонерне товариство «Райффайзен 

Банк Аваль», далі – Банк, в особі 

________________________________, який 

діє на підставі 

________________________________, з 

однієї сторони, 

та ____________________, громадянин 

_______________, місце проживання 

________________________, далі – Голова 

Наглядової ради Банку, з іншої сторони, які 

далі спільно іменуються Сторони, уклали 

цей Договір про виконання функцій Голови 

Наглядової ради Акціонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль», далі – Договір, 

про наступне: 

 

 Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company, 

hereinafter referred to as “the Bank”, represented by 

_______________________, acting on the basis of 

_______________________, on the one hand, 

and ___________________, a citizen of 

__________________, residing at 

__________________________, hereinafter referred 

to as “the Chairman of the Supervisory Board of the 

Bank”, on the other hand, hereinafter jointly referred 

to as “the Parties”, have entered into this Agreement 

with a Chairman of the Supervisory Board of 

Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company, 

hereinafter referred to as “the Agreement”, on the 

following: 

1. Голова Наглядової ради Банку, обраний 

черговими загальними зборами акціонерів 

Банку від «___» _______ 20___р., протокол 

№Зб-_____, __________________, як 

_________3 на строк 3 (три) роки,  приймає 

на себе обов’язки виконання повноважень 

Голови Наглядової ради Банку починаючи з 

дати його обрання Загальними зборами 

акціонерів Банку.  

 1. The Chairman of the Supervisory Board of the 

Bank elected as _________1 at the ordinary the 

General Meeting of Shareholders of the Bank dated 

_________ “____”, 20__, Minutes No. Зб-_____, 

__________________, for the period of 

__________, shall exercise the powers of the 

Chairman of the Supervisory Board of the Bank 

starting from the date of his/her election by the 

General Meeting of Shareholders of the Bank. 

                                                 
3 Обрати необхідне/Please choose necessary option:  

- представник акціонера – Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, або/representative of the shareholder – Raiffeisen 

Bank International AG, or 

- представник акціонера – Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, або/representative of the shareholder – 

European Bank for Reconstruction and Development. 

-  
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2. Голова Наглядової ради зобов`язаний 

приймати участь в роботі Наглядової ради 

Банку шляхом здійснення всіх необхідних 

дій для виконання повноважень Наглядової 

ради відповідно до Статуту Банку, 

Положення про Наглядову раду Банку, 

рішень Загальних зборів акціонерів Банку, 

нормативно-правових актів Національного 

Банку України та законодавства України. 

 

 2. The Chairman of the Supervisory Board shall 

participate in the work of the Supervisory Board of 

the Bank by taking all necessary actions in order to 

exercise the powers of the Supervisory Board in 

accordance with the Articles of Association of the 

Bank, the Regulation on the Supervisory Board of 

the Bank, decisions of the General Meeting of 

Shareholders of the Bank, regulations of the National 

Bank of Ukraine and the law of Ukraine. 

3. Голова Наглядової ради для забезпечення 

її діяльності повинен приймати участь в 

засіданнях Наглядової ради та комітетів 

Наглядової ради (у разі їх створення), до 

складу яких його буде обрано, бути 

професійно та інформаційно підготовленим 

з усіх питань, що розглядатимуться на 

засіданнях Наглядової ради та комітетів. 

           Якщо рішення Наглядової ради 

приймається шляхом опитування без 

проведення засідання (заочно) або без 

особистої присутності Голови  Наглядової 

ради на засіданні шляхом повідомлення 

особистої думки Голови Наглядової ради за 

допомогою електронного повідомлення з 

використанням інформаційно-

телекомунікаційних систем, проект рішення 

Наглядової ради та документи, необхідні для 

прийняття рішення Наглядової ради, 

направляються з адреси електронної пошти 

Банку executive.secretariat@aval.ua\ 

natalya.marchenko@aval.ua  (далі – Адреса 

електронної пошти Банку) на адресу 

електронної пошти Голови Наглядової ради 

_______________________ (далі – Адреса 

електронної пошти Голови Наглядової 

ради). 

Про свою особисту думку Голова 

Наглядової ради повідомляє шляхом 

направлення електронного повідомлення з 

Адреси електронної пошти Голови 

Наглядової ради на Адресу електронної 

пошти Банку. Електронне повідомлення, 

направлене з Адреси електронної пошти 

Голови Наглядової ради на Адресу 

 3. In order to maintain the activities of the 

Supervisory Board, the Chairman of the Supervisory 

Board shall participate in meetings of the 

Supervisory Board and the committees of the 

Supervisory Board (if they are established), a 

member of which he/she shall be elected, shall be 

professionally prepared and provided with 

information on all issues to be considered at 

meetings of the Supervisory Board and its 

Committees. 

      If a decision of the Supervisory Board is taken 

without holding a meeting (by correspondence) or 

without personal presence of the Chairman of the 

Supervisory Board at the meeting by communicating 

the personal opinion of the Chairman of the 

Supervisory Board via an electronic message using 

the information and telecommunication systems, a 

draft decision of the Supervisory Board and 

documents necessary for taking a decision of the 

Supervisory Board shall be sent from the Bank’s e-

mail address executive.secretariat@aval.ua\ 

natalya.marchenko@aval.ua (hereinafter – Bank’s e-

mail address) to the e-mail address of the Chairman 

of the Supervisory Board 

___________________________ (hereinafter – E-

mail address of the Chairman of the Supervisory 

Board). 

The Chairman of the Supervisory Board shall 

communicate his/her personal opinion by sending an 

electronic message from the E-mail address of the 

Chairman of the Supervisory Board to the Bank’s e-

mail address. An electronic message sent from the E-

mail address of the Chairman of the Supervisory 

Board to the Bank’s e-mail address shall be 

considered personally signed by the Chairman of the 

mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
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електронної пошти Банку, вважається таким, 

що власноручно підписане Головою 

Наглядової ради Банку, виражає особисту 

думку Голови Наглядової ради, а його зміст 

є підставою для визначення результатів 

голосування та складання протоколу 

засідання Наглядової ради. 

 

Supervisory Board of the Bank, shall express 

personal opinion of the Chairman of the Supervisory 

Board, and its content shall be the basis for 

determining the voting results and drafting of the 

minutes of the meeting of the Supervisory Board. 

4. За запрошенням осіб, які скликають 

Загальні збори акціонерів Банку, Голова 

Наглядової ради повинен особисто 

приймати участь в Загальних зборах 

акціонерів Банку, а за наявності 

відповідного рішення Наглядової ради – 

також головувати на них. 

 

 4. The Chairman of the Supervisory Board shall 

personally participate in the General Meeting of 

Shareholders of the Bank at the invitation of persons 

calling the General Meeting of Shareholders of the 

Bank, and vote at the meeting if the respective 

decision of the Supervisory Board is available. 

5. Голова Наглядової ради зобов’язаний 

діяти неупереджено, добросовісно, чесно та 

професійно в інтересах Банку та клієнтів, 

ставити інтереси Банку вище власних, а 

також дотримуватися вимог законодавства 

України, положень Статуту Банку та інших 

документів Банку. 

 

 5. The Chairman of the Supervisory Board shall act 

in the interests of the Bank and its customers in an 

unbiased, bona fide, fair and professional manner, 

put the Bank’s interests above his/her own interests 

and comply with the requirements of the law of 

Ukraine, the provisions of the Articles of 

Association of the Bank and other documents of the 

Bank. 

6. Голова Наглядової ради зобов’язаний 

протягом всього строку повноважень 

відповідати кваліфікаційним вимогам щодо 

ділової репутації та професійної 

придатності. 

Голова  Наглядової ради зобов’язаний 

невідкладно повідомляти Правління Банку 

про його невідповідність кваліфікаційним 

вимогам, заінтересованість у вчиненні 

Банком правочинів, про виникнення 

конфлікту інтересів або наявність підстав 

для потенційного конфлікту інтересів. 

 

 6. The Chairman of the Supervisory Board shall 

meet the qualification requirements regarding 

business reputation and professional suitability 

within the whole term of office. 

 

The Chairman of the Supervisory Board shall 

immediately inform the Management Board of the 

Bank on his/her non-compliance with the 

qualification requirements, interest in  the 

transactions entered into by the Bank, on a conflict 

of interest and on other reasons for a potential 

conflict of interests. 

7. Голова Наглядової ради повинен 

приділяти достатньо часу для виконання 

покладених на нього функцій та обов’язків 

Голови    Наглядової ради. 

 

Голова Наглядової ради повинен виконувати 

свої повноваження особисто і не може 

передавати їх іншим особам. 

 

 7. The Chairman of the Supervisory Board shall 

dedicate sufficient time to the exercise of his/her 

functions and duties as a Chairman of the 

Supervisory Board, which have been entrusted to 

him/her. 

The Chairman of the Supervisory Board shall 

personally exercise his/her powers and may not 

delegate them to other persons. 
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8. Банк зобов’язаний сприяти у створенні 

Голові Наглядової ради всіх умов, 

необхідних для виконання ним своїх 

функцій, зокрема, надавати на запит Голови 

Наглядової ради всю необхідну інформацію, 

яка потрібна йому для виконання 

покладених на нього обов’язків, в порядку, 

визначеному внутрішніми документами 

Банку. 

 

 8. The Bank shall contribute to providing the 

Chairman of the Supervisory Board with all 

conditions necessary to perform his/her functions, in 

particular, shall provide all the information necessary 

to execute the duties imposed on him/her at the 

request of the Chairman of the Supervisory Board 

according to the procedure defined by the Bank’s 

internal documents. 

9. Голова  Наглядової ради зобов’язується 

зберігати, не розголошувати та не 

використовувати в особистих цілях або в 

інтересах третіх осіб будь-яку інформацію, в 

тому числі комерційну та банківську 

таємницю, яка стане йому відома під час 

виконання покладених на нього обов’язків, у 

тому числі після закінчення строку дії цього 

Договору. 

 

 9. The Chairman of the Supervisory Board shall keep 

and not disclose and use for personal advantage or 

for the advantage of third parties any information, 

including commercial and banking secrecy, which 

shall become known to him/her in the process of 

exercising his/her duties, including after the 

expiration of this Agreement. 

10. Голова  Наглядової ради несе 

відповідальність за належне виконання 

покладених на нього функцій та обов’язків 

відповідно до законодавства України, цього 

Договору, Статуту Банку, Положення про 

Наглядову Раду Банку, положень про 

відповідні комітети. 

 

 10. The Chairman of the Supervisory Board shall be 

responsible for proper performance of his/her 

assigned functions and duties according to the law of 

Ukraine, this Agreement, Articles of Association of 

the Bank, Regulation on the Supervisory Board of 

the Bank, regulations on the respective committees. 

11. Винагорода за здійснення повноважень 

Голови Наглядової Ради визначається в 

розмірі  45 000,00 (сорок п’ять тисяч) ЄВРО  

на весь строк повноважень – 3 (три) роки, 

визначений в пункті 1 Договору (далі – 

Винагорода).  

Виплата Банком Винагороди Голові    

Наглядової ради здійснюється в ЄВРО 

(валюта платежу). При цьому сума 

належного платежу в ЄВРО зменшується на 

суму всіх податків та зборів згідно з п.13 

Договору. 

Винагорода виплачується Голові  

Наглядової ради в наступних розмірах: 

- перший рік – 45 000,00 (сорок п’ять тисяч) 

ЄВРО;  

- другий рік - 45 000,00 (сорок п’ять тисяч) 

ЄВРО;  

 11. The Remuneration for the exercise of powers of 

the Chairman of the Supervisory Board shall amount 

to EUR 45000,00 (forty five thousand)  for the term 

of his/her mandate – 3 (three) years, according to 

clause 1 of the Agreement (hereinafter – 

Remuneration).  

The Bank shall pay the Remuneration to the 

Chairman of the Supervisory Board in EUR 

(currency of payment). The amount of the payment 

due in EUR shall be decreased by the amount of all 

taxes and duties according to clause 13 of the 

Agreement. 

The remuneration is paid to the Chairman of the 

Supervisory Board in the following amounts: 

- first year – EURO 45 000,00 (forty-five thousand);  

- second year - EURO 45 000,00 (forty-five 

thousand);  

- third year - EURO 45 000,00 (forty-five thousand). 
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- третій рік - 45 000,00 (сорок п’ять тисяч) 

ЄВРО. 

Винагорода виплачується Голові  

Наглядової ради після підписання 

Сторонами Акту (за формою згідно з 

Додатком 1 до Договору) за підсумками 

року, від дати укладання Договору, якщо 

Сторони не погодять інші строки виплати. 

 

12. Банк додатково зобов’язується 

здійснювати оплату (відшкодування) витрат 

Голови Наглядової ради, пов’язаних з 

участю в засіданнях Наглядової ради, 

зокрема: транспортні витрати, візові 

витрати, витрати на проживання в готелях.  

Такі витрати повинні підтверджуватись 

відповідними документами та їх загальна 

сума не може перевищувати розмір 

Винагороди згідно з пунктом 11 Договору. 

 

13. Всі належні Голові Наглядової ради 

виплати здійснюються шляхом їх 

безготівкового переказу на рахунок, 

зазначений в Договорі або письмовій заяві 

Голови Наглядової ради. Банк утримує з 

зазначених сум всі податки, збори та інші 

обов’язкові платежі згідно з чинним 

законодавством України (тобто фактично 

розмір сум, що виплачуються, зменшується 

Банком на розмір зазначених платежів). 

Суми податків, зборів перераховуються у 

гривні за валютним курсом Національного 

банку України, що діє на момент 

нарахування (отримання) виплат. 

 

Для сплати податків, зборів та інших 

платежів, що передбачені законодавством 

України, Голова Наглядової ради 

зобов’язаний за 10 календарних днів до дати 

виплати винагороди за даним Договором 

надати Банку інформацію про реєстраційний 

номер облікової картки платника податків.   

 

Банк зобов’язаний сприяти в отриманні 

Головою  Наглядової ради реєстраційного 

номеру облікової картки платника податків. 

The Remuneration shall be paid to the Chairman of 

the Supervisory Board after the signing of the 

Certificate (according to the form provided in Annex 

1 hereto) by the Parties, by year-end, from the date 

of conclusion of the Agreement, unless the Parties 

agree on other terms of payment. 

 

12. The Bank shall additionally undertake to pay for 

(reimburse) the costs of the Chairman of the 

Supervisory Board related to participation in 

meetings of the Supervisory Board, in particular: 

transportation costs, visa costs, hotel accommodation 

costs. 

Such costs shall be confirmed by the respective 

documents, and their total amount may not exceed 

the amount of Remuneration according to clause 11 

of the Agreement. 

 

13. All payments due to the Chairman of the 

Supervisory Board shall be made through cashless 

transfer to the account specified in the Agreement or 

in a written application of the Chairman of the 

Supervisory Board. The Bank shall withhold all 

taxes, duties and other mandatory payments from the 

above-mentioned amounts according to the 

applicable law of Ukraine (i.e. the amount payable 

shall be decreased by the Bank by the amount of the 

above-mentioned payments). 

Amount of taxes, duties are charged in UAH 

according to currency exchange rate of National 

Bank of Ukraine at the date of accrual (receiving) 

payments. 

 

To pay taxes, duties and other payments provided for 

by the law of Ukraine, the Chairman of the 

Supervisory Board shall provide the Bank with the 

information on his/her tax ID 10 calendar days prior 

to the date of payment of the Remuneration under 

this Agreement. 

 

 

The Bank shall facilitate the obtaining of tax ID by 

the Chairman of the Supervisory Board. 

 

 

14. In case of early termination of the powers of the 
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14. У разі дострокового припинення 

повноважень Голови Наглядової ради, 

розмір винагороди визначається 

пропорційно строку виконання повноважень 

Голови Наглядової ради. 

 

15. Всі спори та розбіжності, які можуть 

виникнути під час виконання цього 

Договору, Сторони намагатимуться 

вирішувати шляхом переговорів. У разі 

неможливості досягнення згоди шляхом 

переговорів, спір буде вирішуватися у 

відповідному суді згідно з чинним 

законодавством України. 

 

Chairman of the Supervisory Board, the amount of 

the Remuneration shall be determined in proportion 

to the term of office of the Chairman of the 

Supervisory Board. 

 

15. The Parties shall try to resolve all disputes and 

differences, which may arise during the 

implementation of this Agreement, by means of 

negotiations. If an agreement cannot be reached by 

means of negotiations, a dispute shall be resolved in 

a competent court, according to the applicable law of 

Ukraine. 

16. Голова Наглядової ради зобов’язаний 

самостійно здійснювати та підтримувати 

комунікацію з іншими членами Наглядової 

ради та членами Правління Банку. Офіційна 

комунікація Голови Наглядової ради 

здійснюється через підрозділ, що виконує 

функції корпоративного секретаря Банку – 

Департамент  виконавчого управління та 

комунікацій, за допомогою електронної 

адреси executive.secretariat@aval.ua та/або 

тел. +38(044) 4908800. 

 

17. Цей Договір набирає чинності з моменту 

його підписання Сторонами та скріплення 

печаткою Банку. Дія цього Договору 

припиняється у день  припинення 

повноважень Голови Наглядової Ради у 

випадках, передбачених Статутом Банку, 

Положенням про Наглядову раду Банку та 

законодавством України (зобов’язання 

згідно пункту 9 Договору залишаються 

чинними без обмеження строком). 

 16. The Chairman of the Supervisory Board shall 

carry out and maintain communication with other 

members of the Supervisory Board and members of 

the Management Board of the Bank. The official 

communication of the Chairman of the Supervisory 

Board shall be held via the unit exercising the 

functions of the corporate secretary of the Bank – 

Executive Management and Communications 

Division, via the e-mail address 

executive.secretariat@aval.ua an/or by phone. 

+38(044) 4908800. 

 

17. This Agreement shall come into force 

immediately upon its signing by the Parties and 

attaching of the seal of the Bank. The Agreement 

shall be terminated on the date of termination of the 

powers of the Chairman of the Supervisory Board in 

cases provided for by the Articles of Association of 

the Bank. Regulation on the Supervisory Board of 

the Bank and law of Ukraine (the obligations 

according to clause 9 of the Agreement shall remain 

in force without limitation in time). 

 

18. Цей Договір є цивільно-правовим та не 

передбачає виникнення трудових відносин 

між Банком та Головою  Наглядової ради. 

 

 18. This Agreement is a civil agreement and does not 

provide for employment relations between the Bank 

and the Chairman of the Supervisory Board. 

19. Підписанням цього Договору Голова 

Наглядової ради поінформований та не 

заперечує, що з метою  укладання та 

 19. By signing this Agreement, the Chairman of the 

Supervisory Board is informed and agrees that, in 

order to sign and execute this Agreement and ensure 

mailto:executive.secretariat@aval.ua
mailto:executive.secretariat@aval.ua
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виконання Договору, а також у зв’зку із 

виконанням Головою Наглядової ради своїх 

функцій, Банк (та особи, що за характером 

корпоративних відносин входять до складу 

Групи Райффайзен в Україні та за її межами, 

а також Європейський банк реконструкції та 

розвитку) будуть здійснювати  обробку його 

персональних даних у складі та обсязі, що 

необхідні чи пов’язані з виконанням 

Договору та/або дотриманням вимог 

законодавства України, законодавства 

Австрії/ЄС та вимог регуляторних органів 

України та/або Австрії/ЄС до 

надання/розкриття інформації щодо 

професійної придатності та відповідності 

керівників банків. В зазначених випадках 

Голова Наглядової ради дозволяє 

здійснювати обробку його персональних 

даних в Україні/за її межами, а також 

оприлюднення чи передачу його 

персональних даних третім особам без 

додаткового отримання його письмової 

згоди або письмового повідомлення про такі 

дії. 

proper execution of his functions,  the Bank (and any 

persons that belong to Raiffeisen Group in Ukraine 

and abroad by virtue of their corporate ties, as well 

as to the European Bank for Reconstruction and 

Development) will process his/her personal data 

within the scope and range that are required or 

related to the execution of the Agreement and/or 

compliance with the requirements of the law of 

Ukraine, including the law of Austria/EU and the 

requirements of the regulatory bodies of Ukraine 

and/or Austria/EU as to provision/disclosure of the 

information on the professional suitability and 

competence (Fit & Proper assessment) of the top 

management of banks. In the said cases, the 

Chairman of the Supervisory Board permits the 

processing of his/her personal data in 

Ukraine/abroad, and the disclosure or transfer of his/ 

her personal data to third parties without obtaining 

an additional written consent or written notice of 

such actions. 

20. Цей Договір складено у двох 

примірниках, по одному для кожної зі 

Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

 20.This Agreement has been made in two copies 

having the same legal effect, one copy for each 

Party. 

   
Реквізити та підписи Сторін 

 
 Details and Signatures of the Parties 

Банк 

АТ «Райффайзен Банк Аваль», Україна, м. Київ, вул. 

Лєскова, 9 

Телефон: +380444908888 

Адреса електронної пошти: info@aval.ua 

 

Підпис: ______________ _______________ 

м.п. 

 

Голова Наглядової ради 

Місце проживання: __________________________ 

Телефон: ____________________ 

Адреса електронної пошти: 

________________________  

Поточний рахунок ______________________ 

______________________________________ 

 

Підпис:_______________/______________/ 

 

Bank 

Raiffeisen Bank Aval JSC, 9 Leskova Str., Kyiv, Ukraine 

Telephone: +380444908888 

E-mail address: info@aval.ua 

 

Signature: _____________ ____________ 

 

Seal 

Chairman of the Supervisory Board 

Place of residence: __________________________ 

Phone number: ___________________________ 

E-mail address: __________________________  

Current account ______________________ 

______________________________________ 

 

Signature ________________ /_______________/ 

mailto:info@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
mailto:info@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
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Додаток 1 до Договору 

 

АКТ 

до Договору про виконання функцій Голови Наглядової ради Акціонерного товариства «Райффайзен Банк 

Аваль» від ______ р. 

 

м. Київ                                                                                                              «___» ___________  20_ р. 

 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», надалі - Банк, в особі Голови Правління _________., 

який діє на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку (протокол № _____ від ________ р.), з однієї 

сторони, 

та 

______________________, надалі –Голова Наглядової ради, з іншої сторони, які спільно іменуються 

«Сторони», 

 

склали цей Акт (далі - Акт) до Договору про виконання функцій Голови Наглядової ради Акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль» від __________ р. (далі – Договір) про наступне: 

 

1. В період з ________ року  по ____________ року Голова  Наглядової ради продовжував виконування 

функції, прав та обов’язків Голови   Наглядової ради, визначені Статутом Банку та законодавством України, 

зокрема: 

1.1 приймав участь в роботі Наглядової Ради, ознайомлювався та вивчав матеріали питань порядку денного, 

надавав запити щодо отримання додаткової інформації, висловлював рекомендації/експертні позиції щодо питань, 

запропонованих на розгляд Наглядової Ради; 

1.2. приймав участь в ________________ засіданні Наглядової ради (всього -

__________________________________________________________________________________). 

 

2. Голова Наглядової ради засвідчує, що виконання функцій, прав та обов’язків здійснювались ним 

неупереджено, добросовісно, чесно, професійно та відповідно до інших умов, вказаних в п. 5 Договору, а також за 

відсутності конфлікту інтересів. 

 

3. У зв’язку з виконанням функцій Голови Наглядової ради, відповідно до п. 11 Договору, Банк протягом 

десяти робочих днів з дати підписання Акту здійснить часткову авансову виплату Голові Наглядової ради 

винагороди в розмірі _________ (________________________) грн., з якої будуть вирахуванні суми всіх податків, 

зборів та інших обов’язкових платежів згідно з чинним законодавством України (тобто фактично розмір сум, що 

виплачуються, зменшується Банком на розмір зазначених платежів), на його розрахунковий рахунок 

______________ (номер карткового рахунку ________________) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», код банку 300335. 

 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН/SIGNATURIES OF THE PARTIES 

 

Банк/Bank: 

 

Голова Правління 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»/ 

Chairman of the Management Board of Raiffeisen 

Bank Aval JSC 

 

______________ ______________ 

 

Голова Наглядової ради/Chairman of the Supervisory 

Board: 

 

 

 

 

_______________________   
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Annex 1 to the Agreement 

 

CERTIFICATE 

to the Agreement with a Chairman of the Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company dated 

_________ 

 

City of Kyiv                                                                                                        ___________ “__”, 20_ 

 

Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company, hereinafter referred to as “the Bank”, represented by ________, 

Chairman of the Management Board, acting on the basis of the decision of the General Meeting of Shareholders of the Bank 

(Minutes No. __________ of _________), on the one hand,  

and 

______________________, hereinafter referred to as “the Chairman of the Supervisory Board”, on the other hand, 

hereinafter jointly referred to as “the Parties”, 

 

have executed this Certificate (hereinafter – Certificate) to the Agreement with a Chairman of the Supervisory 

Board of Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company dated _____________ (hereinafter – Agreement) on the following: 

 

1. The Chairman of the Supervisory Board has continued exercising the functions, rights and duties of the Chairman 

of the Supervisory Board within the period from _______________ to ______________ as defined by the Articles of 

Association of the Bank and the law of Ukraine, in particular: 

1.1. He/she has participated in the work of the Supervisory Board, read and studied the materials of the issues of the 

agenda, made the requests to receive additional information, provided recommendations/expert opinions regarding the issues 

submitted for consideration of the Supervisory Board; 

1.2. He/she participated in __________________meetings of the Supervisory Board (there were 

____________________________________________________________________________________________________

___ of the agenda in total). 

 

2. The Chairman of the Supervisory Board represents that he/she has exercised the functions, rights and duties 

impartially, in good faith, professionally and pursuant to other terms and conditions specified in clause 5 hereof, as well as in 

the absence of a conflict of interests. 

 

3. In view of the exercise of the functions of the Chairman of the Supervisory Board, pursuant to clause 11 of the 

Agreement, the Bank shall make partial advance payment of the Remuneration in the amount of UAH _________ 

(________________________) to the Chairman of the Supervisory Board to his/her current account ______________ 

(number of the card account ________________) opened with Raiffeisen Bank Aval JSC, bank code 300335, within ten 

working days from the date of the signing of the Certificate. 

 

ПІДПИСИ СТОРІН/SIGNATURIES OF THE PARTIES 

 

Банк/Bank: 

 

Голова Правління 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»/ 

Chairman of the Management Board of Raiffeisen 

Bank Aval JSC 

 

______________ ______________ 

 

Голова Наглядової ради/Chairman of the Supervisory 

Board: 

 

 

 

 

_______________________   
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Договір про виконання функцій 

Заступника Голови Наглядової ради 

Акціонерного товариства «Райффайзен 

Банк Аваль»  

№ HР-___ 

 

м. Київ  «_____» _______ 20_ р. 

 

 Agreement on execution of functions of a Deputy 

Chairman of the Supervisory Board of Raiffeisen 

Bank Aval Joint Stock Company 

No. HР-___ 

 

City of Kyiv                                ________, 20__ 

Акціонерне товариство «Райффайзен 

Банк Аваль», далі – Банк, в особі 

________________________________, який 

діє на підставі 

________________________________, з 

однієї сторони, 

та ____________________, громадянин 

_______________, місце проживання 

________________________, далі – 

Заступник Голови Наглядової ради Банку, з 

іншої сторони, які далі спільно іменуються 

Сторони, уклали цей Договір про виконання 

функцій Заступника Голови Наглядової ради 

Акціонерного товариства «Райффайзен Банк 

Аваль», далі – Договір, про наступне: 

 

 Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company, 

hereinafter referred to as “the Bank”, represented by 

_______________________, acting on the basis of 

_______________________, on the one hand, 

and ___________________, a citizen of 

__________________, residing at 

__________________________, hereinafter referred 

to as “Deputy Chairman of the Supervisory Board of 

the Bank”, on the other hand, hereinafter jointly 

referred to as “the Parties”, have entered into this 

Agreement with a Deputy Chairman of the 

Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval Joint 

Stock Company, hereinafter referred to as “the 

Agreement”, on the following: 

1. Заступник Голови Наглядової ради Банку, 

обраний черговими  Загальними зборами 

акціонерів Банку від «___» _______ 

201___р., протокол №Зб-_____, 

__________________, як _________4 на 

строк_____роки,  приймає на себе обов’язки 

виконання повноважень Заступника Голови 

Наглядової ради Банку починаючи з дати 

його обрання Загальними зборами 

акціонерів Банку. 

 1. The Deputy Chairman of the Supervisory Board of 

the Bank elected as _________1 at the ordinary 

General Meeting of Shareholders of the Bank dated 

_________ “____”, 20__, Minutes No. Зб-_____, 

__________________, for the period of 

__________, shall exercise the powers of the Deputy 

Chairman of the Supervisory Board of the Bank 

starting from the date of his/her election by the 

General Meeting of Shareholders of the Bank. 

 

2. Заступник Голови Наглядової ради 

зобов`язаний приймати участь в роботі 

Наглядової ради Банку шляхом здійснення 

всіх необхідних дій для виконання 

повноважень Наглядової ради відповідно до 

Статуту Банку, Положення про Наглядову 

 2. The Deputy Chairman of the Supervisory Board 

shall participate in the work of the Supervisory 

Board of the Bank by taking all necessary actions in 

order to exercise the powers of the Supervisory 

Board in accordance with the Articles of Association 

of the Bank, the Regulation on the Supervisory 

                                                 
4 Обрати необхідне/Please choose necessary option:  

- представник акціонера – Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, або/representative of the shareholder – Raiffeisen 

Bank International AG, or 

- представник акціонера – Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, або/representative of the shareholder – 

European Bank for Reconstruction and Development. 
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раду Банку, рішень Загальних зборів 

акціонерів Банку, нормативно-правових 

актів Національного Банку України та 

законодавства України. 

 

Board of the Bank, decisions of the General Meeting 

of Shareholders of the Bank, regulations of the 

National Bank of Ukraine and the law of Ukraine. 

3. Заступник Голови Наглядової ради для 

забезпечення її діяльності повинен приймати 

участь в засіданнях Наглядової ради та 

комітетів Наглядової ради (у разі їх 

створення), до складу яких його буде 

обрано, бути професійно та інформаційно 

підготовленим з усіх питань, що 

розглядатимуться на засіданнях Наглядової 

ради та комітетів. 

           Якщо рішення Наглядової ради 

приймається шляхом опитування без 

проведення засідання (заочно) або без 

особистої присутності Заступника Голови 

Наглядової ради на засіданні шляхом 

повідомлення особистої думки Заступника 

Голови Наглядової ради за допомогою 

електронного повідомлення з 

використанням інформаційно-

телекомунікаційних систем, проект рішення 

Наглядової ради та документи, необхідні для 

прийняття рішення Наглядової ради, 

направляються з адреси електронної пошти 

Банку executive.secretariat@aval.ua\ 

natalya.marchenko@aval.ua  (далі – Адреса 

електронної пошти Банку) на адресу 

електронної пошти Заступника Голови 

Наглядової ради _______________________ 

(далі – Адреса електронної пошти 

Заступника Голови Наглядової ради). 

Про свою особисту думку Заступник Голови 

Наглядової ради повідомляє шляхом 

направлення електронного повідомлення з 

Адреси електронної пошти Заступника 

Голови Наглядової ради на Адресу 

електронної пошти Банку. Електронне 

повідомлення, направлене з Адреси 

електронної пошти Заступника Голови 

Наглядової ради на Адресу електронної 

пошти Банку, вважається таким, що 

власноручно підписане Заступником Голови 

Наглядової ради Банку, виражає особисту 

 3. In order to maintain the activities of the 

Supervisory Board, the Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall participate in meetings of 

the Supervisory Board and the committees of the 

Supervisory Board (if they are established), a 

member of which he/she shall be elected, shall be 

professionally prepared and provided with 

information on all issues to be considered at 

meetings of the Supervisory Board and its 

Committees. 

      If a decision of the Supervisory Board is taken 

without holding a meeting (by correspondence) or 

without personal presence of the Deputy Chairman 

of the Supervisory Board at the meeting by 

communicating the personal opinion of the Deputy 

Chairman of the Supervisory Board via an electronic 

message using the information and 

telecommunication systems, a draft decision of the 

Supervisory Board and documents necessary for 

taking a decision of the Supervisory Board shall be 

sent from the Bank’s e-mail address 

executive.secretariat@aval.ua\ 

natalya.marchenko@aval.ua (hereinafter – Bank’s e-

mail address) to the e-mail address of the Deputy 

Chairman of the Supervisory Board 

___________________________ (hereinafter – E-

mail address of the Deputy Chairman of the 

Supervisory Board). 

The Deputy Chairman of the Supervisory Board 

shall communicate his/her personal opinion by 

sending an electronic message from the E-mail 

address of the Deputy Chairman of the Supervisory 

Board to the Bank’s e-mail address. An electronic 

message sent from the E-mail address of the Deputy 

Chairman of the Supervisory Board to the Bank’s e-

mail address shall be considered personally signed 

by the Deputy Chairman of the Supervisory Board of 

the Bank, shall express personal opinion of the 

Deputy Chairman of the Supervisory Board, and its 

content shall be the basis for determining the voting 

results and drafting of the minutes of the meeting of 

mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
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думку Заступника Голови Наглядової ради, а 

його зміст є підставою для визначення 

результатів голосування та складання 

протоколу засідання Наглядової ради. 

 

the Supervisory Board. 

4. За запрошенням осіб, які скликають 

Загальні збори акціонерів Банку, Заступник 

Голови Наглядової ради повинен особисто 

приймати участь в Загальних зборах 

акціонерів Банку, а за наявності 

відповідного рішення Наглядової ради – 

також головувати на них. 

 

 4. The Deputy Chairman of the Supervisory Board 

shall personally participate in the General Meeting of 

Shareholders of the Bank at the invitation of persons 

calling the General Meeting of Shareholders of the 

Bank, and vote at the meeting if the respective 

decision of the Supervisory Board is available. 

5. Заступник Голови Наглядової ради 

зобов’язаний діяти неупереджено, 

добросовісно, чесно та професійно в 

інтересах Банку та клієнтів, ставити інтереси 

Банку вище власних, а також дотримуватися 

вимог законодавства України, положень 

Статуту Банку та інших документів Банку. 

 

 5. The Deputy Chairman of the Supervisory Board 

shall act in the interests of the Bank and its 

customers in an unbiased, bona fide, fair and 

professional manner, put the Bank’s interests above 

his/her own interests and comply with the 

requirements of the law of Ukraine, the provisions of 

the Articles of Association of the Bank and other 

documents of the Bank. 

6. Заступник Голови Наглядової ради 

зобов’язаний протягом всього строку 

повноважень відповідати кваліфікаційним 

вимогам щодо ділової репутації та 

професійної придатності. 

 

Заступник Голови Наглядової ради 

зобов’язаний невідкладно повідомляти 

Правління Банку про його невідповідність 

кваліфікаційним вимогам, заінтересованість 

у вчиненні Банком правочинів, про 

виникнення конфлікту інтересів або 

наявність підстав для потенційного 

конфлікту інтересів. 

 

 6. The Deputy Chairman of the Supervisory Board 

shall meet the qualification requirements regarding 

business reputation and professional suitability 

within the whole term of office. 

 

 

The Deputy Chairman of the Supervisory Board 

shall immediately inform the Management Board of 

the Bank on his/her non-compliance with the 

qualification requirements, interest in  the 

transactions entered into by the  Bank, on a conflict 

of interest and on other reasons for a potential 

conflict of interests. 

7. Заступник Голови Наглядової ради 

повинен приділяти достатньо часу для 

виконання покладених на нього функцій та 

обов’язків Заступника Голови Наглядової 

ради. 

Заступник Голови Наглядової ради повинен 

виконувати свої повноваження особисто і не 

може передавати їх іншим особам. 

 

 7. The Deputy Chairman of the Supervisory Board 

shall dedicate sufficient time to the exercise of 

his/her functions and duties as a Deputy Chairman of 

the Supervisory Board, which have been entrusted to 

him/her. 

The Deputy Chairman of the Supervisory Board 

shall personally exercise his/her powers and may not 

delegate them to other persons. 

8. Банк зобов’язаний сприяти у створенні  8. The Bank shall contribute to providing the Deputy 
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Заступнику Голови Наглядової ради всіх 

умов, необхідних для виконання ним своїх 

функцій, зокрема, надавати на запит 

Заступника Голови Наглядової ради всю 

необхідну інформацію, яка потрібна йому 

для виконання покладених на нього 

обов’язків, в порядку, визначеному 

внутрішніми документами Банку. 

 

Chairman of the Supervisory Board with all 

conditions necessary to perform his/her functions, in 

particular, shall provide all the information necessary 

to execute the duties imposed on him/her at the 

request of the Deputy Chairman of the Supervisory 

Board according to the procedure defined by the 

Bank’s internal documents. 

9. Заступник Голови Наглядової ради 

зобов’язується зберігати, не розголошувати 

та не використовувати в особистих цілях або 

в інтересах третіх осіб будь-яку інформацію, 

в тому числі   комерційну та банківську 

таємницю, яка стане йому відома під час 

виконання покладених на нього обов’язків, у 

тому числі   після закінчення строку дії 

цього Договору. 

 

 9. The Deputy Chairman of the Supervisory Board 

shall keep and not disclose and use for personal 

advantage or for the advantage of third parties any 

information, including commercial and banking 

secrecy, which shall become known to him/her in the 

process of exercising his/her duties, including after 

the expiration of this Agreement. 

10. Заступник Голови Наглядової ради несе 

відповідальність за належне виконання 

покладених на нього функцій та обов’язків 

відповідно до законодавства України, цього 

Договору, Статуту Банку, Положення про 

Наглядову Раду Банку, положень про 

відповідні комітети. 

 

 10. The Deputy Chairman of the Supervisory Board 

shall be responsible for proper performance of 

his/her assigned functions and duties according to 

the law of Ukraine, this Agreement, Articles of 

Association of the Bank, Regulation on the 

Supervisory Board of the Bank, regulations on the 

respective committees. 

11. Винагорода за здійснення повноважень 

Заступника Голови Наглядової Ради 

визначається в розмірі 30 000,00 (тридцять 

тисяч) ЄВРО  на весь строк повноважень – 3 

(три) роки, визначений в пункті 1 Договору 

(далі – Винагорода).  

Виплата Банком Винагороди Заступнику 

Голови Наглядової ради здійснюється в 

ЄВРО (валюта платежу). При цьому сума 

належного платежу в ЄВРО зменшується на 

суму всіх податків та зборів згідно з п.13 

Договору. 

Винагорода виплачується Заступнику 

Голови Наглядової ради в наступних 

розмірах: 

- перший рік – 30 000,00 (тридцять тисяч) 

ЄВРО;  

- другий рік - 30 000,00 (тридцять тисяч) 

ЄВРО;  

 11. The Remuneration for the exercise of powers of 

the Deputy Chairman of the Supervisory Board shall 

amount to EUR 30000,00 (thirty thousand) for the 

term of his/her mandate - 3 (three) years, according 

to clause 1 of the Agreement (hereinafter – 

Remuneration).  

The Bank shall pay the Remuneration to the Deputy 

Chairman of the Supervisory Board in EUR 

(currency of payment). The amount of the payment 

due in EUR shall be decreased by the amount of all 

taxes and duties according to clause 13 of the 

Agreement. 

The Remuneration is paid to the Deputy Chairman of 

the Supervisory Board in the following amounts: 

- first year – EURO 30 000,00 (thirty thousand);  

- second year - EURO 30 000,00 (thirty thousand); 

- third year - EURO 30 000,00 (thirty thousand). 

The Remuneration shall be paid to the Deputy 

Chairman of the Supervisory Board  after the signing 
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- третій рік - 30 000,00 (тридцять тисяч) 

ЄВРО. 

Винагорода виплачується Заступнику 

Голови  Наглядової ради після підписання 

Сторонами Акту (за формою згідно з 

Додатком 1 до Договору) за підсумками 

року, від дати укладання Договору, якщо 

Сторони не погодять інші строки виплати. 

 

12. Банк додатково зобов’язується 

здійснювати оплату (відшкодування) витрат 

Заступника Голови Наглядової ради, 

пов’язаних з участю в засіданнях Наглядової 

ради, зокрема: транспортні витрати, візові 

витрати, витрати на проживання в готелях.  

Такі витрати повинні підтверджуватись 

відповідними документами та їх загальна 

сума не може перевищувати розмір 

Винагороди згідно з пунктом 11 Договору. 

 

13. Всі належні Заступнику Голови 

Наглядової ради виплати здійснюються 

шляхом їх безготівкового переказу на 

рахунок, зазначений в Договорі або 

письмовій заяві Заступника Голови 

Наглядової ради. Банк утримує з зазначених 

сум всі податки, збори та інші обов’язкові 

платежі згідно з чинним законодавством 

України (тобто фактично розмір сум, що 

виплачуються, зменшується Банком на 

розмір зазначених платежів).  

Суми податків, зборів перераховуються у 

гривні за валютним курсом Національного 

банку України, що діє на момент 

нарахування (отримання) виплат. 

 

Для сплати податків, зборів та інших 

платежів, що передбачені законодавством 

України, Заступник Голови Наглядової ради 

зобов’язаний за 10 календарних днів до дати 

виплати винагороди за даним Договором 

надати Банку інформацію про реєстраційний 

номер облікової картки платника податків.   

 

Банк зобов’язаний сприяти в отриманні 

Заступником Голови Наглядової ради 

of the Certificate (according to the form provided in 

Annex 1 hereto) by the Parties, by year-end, from the 

date of conclusion of the Agreement, unless the 

Parties agree on other terms of payment. 

 

12. The Bank shall additionally undertake to pay for 

(reimburse) the costs of the Deputy Chairman of the 

Supervisory Board related to participation in 

meetings of the Supervisory Board, in particular: 

transportation costs, visa costs, hotel accommodation 

costs. 

Such costs shall be confirmed by the respective 

documents, and their total amount may not exceed 

the amount of Remuneration according to clause 11 

of the Agreement. 

 

13. All payments due to the Deputy Chairman of the 

Supervisory Board shall be made through cashless 

transfer to the account specified in the Agreement or 

in a written application of the Deputy Chairman of 

the Supervisory Board. The Bank shall withhold all 

taxes, duties and other mandatory payments from the 

above-mentioned amounts according to the 

applicable law of Ukraine (i.e. the amount payable 

shall be decreased by the Bank by the amount of the 

above-mentioned payments). 

Amount of taxes, duties are charged in UAH 

according to currency exchange rate of National 

Bank of Ukraine at the date of accrual (receiving) 

payments. 

 

 

With a view to pay taxes, duties and other payments 

provided for by the law of Ukraine, the Deputy 

Chairman of the Supervisory Board shall provide the 

Bank with the information on his/her tax ID 10 

calendar days prior to the date of payment of 

Remuneration under this Agreement. 

 

 

The Bank shall facilitate the obtaining of tax ID by 

the Deputy Chairman of the Supervisory Board. 

 

 

 

14. In case of early termination of the powers of the 
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реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків. 

 

14. У разі дострокового припинення 

повноважень Заступника Голови Наглядової 

ради, розмір винагороди визначається 

пропорційно строку виконання повноважень 

Заступника Голови Наглядової ради. 

 

15. Всі спори та розбіжності, які можуть 

виникнути під час виконання цього 

Договору, Сторони намагатимуться 

вирішувати шляхом переговорів. У разі 

неможливості досягнення згоди шляхом 

переговорів, спір буде вирішуватися у 

відповідному суді згідно з чинним 

законодавством України. 

 

Deputy Chairman of the Supervisory Board, the 

amount of the Remuneration shall be determined in 

proportion to the term of office of the Deputy 

Chairman of the Supervisory Board. 

 

15. The Parties shall try to resolve all disputes and 

differences, which may arise during the 

implementation of this Agreement, through 

negotiations. If an agreement cannot be reached 

through negotiations, a dispute shall be resolved in a 

competent court, according to the applicable law of 

Ukraine. 

16. Заступник Голови Наглядової ради 

зобов’язаний самостійно здійснювати та 

підтримувати комунікацію з іншими 

членами Наглядової ради та членами 

Правління Банку. Офіційна комунікація 

Заступника Голови Наглядової ради 

здійснюється через підрозділ, що виконує 

функції корпоративного секретаря Банку – 

Департамент  виконавчого управління та 

комунікацій, за допомогою електронної 

адреси ______________ та/або 

тел.__________________. 

 

17. Цей Договір набирає чинності з моменту 

його підписання Сторонами та скріплення 

печаткою Банку. Дія цього Договору 

припиняється у день припинення 

повноважень Заступника Голови Наглядової 

Ради у випадках, передбачених Статутом 

Банку, Положенням про Наглядову раду 

Банку та законодавством України 

(зобов’язання згідно пункту 9 Договору 

залишаються чинними без обмеження 

строком). 

 16. The Deputy Chairman of the Supervisory Board 

shall carry out and maintain communication with 

other members of the Supervisory Board and 

members of the Management Board of the Bank. The 

official communication of the Deputy Chairman of 

the Supervisory Board shall be held via the unit 

exercising the functions of the corporate secretary of 

the Bank – Executive Management and 

Communications Division, via the e-mail address 

______________ and/or by phone 

__________________. 

 

 

17. This Agreement shall come into force 

immediately upon its signing by the Parties and 

attaching of the seal of the Bank. The Agreement 

shall be terminated on the date of termination of the 

powers of the Deputy Chairman of the Supervisory 

Board in cases provided for by the Articles of 

Association of the Bank. Regulation on the 

Supervisory Board of the Bank and law of Ukraine 

(the obligations according to clause 9 of the 

Agreement shall remain in force without limitation 

in time). 

 

18. Цей Договір є цивільно-правовим та не 

передбачає виникнення трудових відносин 

між Банком та Заступником Голови 

 18. This Agreement is a civil agreement and does not 

provide for the employment relations between the 

Bank and the Deputy Chairman of the Supervisory 
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Наглядової ради. 

 

Board. 

19. Підписанням цього Договору Заступник 

Голови Наглядової ради поінформований та 

не заперечує, що з метою  укладання та 

виконання Договору, а також у зв’зку із 

виконанням Головою Наглядової ради своїх 

функцій, Банк (та особи, що за характером 

корпоративних відносин входять до складу 

Групи Райффайзен в Україні та за її межами, 

а також Європейський банк реконструкції та 

розвитку) будуть здійснювати обробку його 

персональних даних у складі та обсязі, що 

необхідні чи пов’язані з виконанням 

Договору та/або дотриманням вимог 

законодавства України, законодавства 

Австрії/ЄС та вимог регуляторних органів 

України та/або Австрії/ЄС до 

надання/розкриття інформації щодо 

професійної придатності та відповідності 

керівників банків. В зазначених випадках 

Заступник Голови Наглядової ради дозволяє 

здійснювати обробку його персональних 

даних в Україні/за її межами, а також 

оприлюднення чи передачу його 

персональних даних третім особам без 

додаткового отримання його письмової 

згоди або письмового повідомлення про такі 

дії. 

 

 19. By signing this Agreement, the Deputy Chairman 

of the Supervisory Board is informed and agrees 

that, in order to sign and execute this Agreement and 

ensure proper execution of his functions,   the Bank 

(and any persons that belong to Raiffeisen Group in 

Ukraine and abroad by virtue of their corporate ties, 

as well as to the European Bank for Reconstruction 

and Development) will process his/her personal data 

within the scope and range that are required or 

related to the execution of the Agreement and/or 

compliance with the requirements of the law of 

Ukraine, including the law of Austria/EU and the 

requirements of the regulatory bodies of Ukraine 

and/or Austria/EU as to provision/disclosure of the 

information on the professional suitability and 

competence (Fit & Proper assessment) of the top 

management of banks. In the said cases, the Deputy 

Chairman of the Supervisory Board permits the 

processing of his/her personal data in 

Ukraine/abroad, and the disclosure or transfer of his/ 

her personal data to third parties without obtaining 

an additional written consent or written notice of 

such actions. 

20. Цей Договір складено у двох 

примірниках, по одному для кожної зі 

Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

 20. This Agreement has been made in two copies 

having the same legal effect, one copy for each 

Party. 

   

Реквізити та підписи Сторін 

 

 Details and Signatures of the Parties 

Банк 

АТ «Райффайзен Банк Аваль», Україна, м. Київ, вул. 

Лєскова, 9 

Телефон: +380444908888 

Адреса електронної пошти: info@aval.ua 

Підпис: ______________ _______________ 

 

м.п. 

 

Заступник Голови Наглядової ради 

Місце проживання: ____________________ 

Телефон: _____________________________ 

 

Bank 

Raiffeisen Bank Aval JSC, 9 Leskova Str., Kyiv, Ukraine 

Telephone: +380444908888 

E-mail address: info@aval.ua 

Signature: _____________ ____________ 

Seal 

Deputy Chairman of the Supervisory Board 

Place of residence: __________________________ 

mailto:info@aval.ua
mailto:info@aval.ua
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Адреса електронної пошти: ______________  

Поточний рахунок ______________________ 

______________________________________ 

 

Підпис:_______________/______________/ 

Phone number: _____________________________ 

E-mail address: _____________________________  

Current account _____________________________ 

__________________________________________ 

 

Signature ________________ /_______________/ 

   

   Додаток 1 до Договору 

 

АКТ 

до Договору про виконання функцій Заступника Голови Наглядової ради Акціонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль» від ______ р. 

 

м. Київ                                                                                                             «___» ___________  20_ р. 

 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», надалі - Банк, в особі Голови Правління 

___________., який діє на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку (протокол № _____ від ________ р.), з 

однієї сторони, 

та______________________, надалі – Заступник Голови Наглядової ради, з іншої сторони, які спільно іменуються 

«Сторони», 

 

склали цей Акт (далі - Акт) до Договору про виконання функцій Заступника Голови Наглядової ради 

Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» від __________ р. (далі – Договір) про наступне: 

 

1. В період з ________ року  по ____________ року Заступник Голови Наглядової ради продовжував 

виконування функції, прав та обов’язків Заступника Голови Наглядової ради, визначені Статутом Банку та 

законодавством України, зокрема: 

1.1 приймав участь в роботі Наглядової Ради, ознайомлювався та вивчав матеріали питань порядку денного, 

надавав запити щодо отримання додаткової інформації, висловлював рекомендації/експертні позиції щодо питань, 

запропонованих на розгляд Наглядової Ради; 

1.2. приймав участь в ________________ засіданні Наглядової ради (всього -

__________________________________________________________________________________). 

 

2. Заступник Голови Наглядової ради засвідчує, що виконання функцій, прав та обов’язків здійснювались 

ним неупереджено, добросовісно, чесно, професійно та відповідно до інших умов, вказаних в п. 5 Договору, а також 

за відсутності конфлікту інтересів. 

 

3. У зв’язку з виконанням функцій Заступника Голови Наглядової ради, відповідно до п. 11 Договору, Банк 

протягом десяти робочих днів з дати підписання Акту здійснить часткову авансову виплату Заступнику Голови 

Наглядової ради винагороди в розмірі _________ (________________________) грн., з якої будуть вирахуванні суми 

всіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів згідно з чинним законодавством України (тобто фактично 

розмір сум, що виплачуються, зменшується Банком на розмір зазначених платежів), на його розрахунковий рахунок 

______________ (номер карткового рахунку ________________) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», код банку 300335. 

 

ПІДПИСИ СТОРІН/SIGNATURIES OF THE PARTIES 

Банк/Bank: 

 

Голова Правління 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»/ 

Chairman of the Management Board of Raiffeisen 

Bank Aval JSC 

 

______________ __________________ 

 

Заступник Голови Наглядової ради/ Deputy 

Chairman of the Supervisory Board: 

 

 

 

 

_______________________   

  

 

mailto:martin.gruell@rbinternational.com
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Annex 1 to the Agreement 

 

CERTIFICATE 

to the Agreement with a Deputy Chairman of the Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company 

dated _________ 

 

City of Kyiv                                                                                                        ___________ “__”, 20_ 

 

Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company, hereinafter referred to as “the Bank”, represented by __________, 

Chairman of the Management Board, acting on the basis of the decision of the General Meeting of Shareholders of the Bank 

(Minutes No. __________ of _________), on the one hand,  

and 

______________________, hereinafter referred to as “the Deputy Chairman of the Supervisory Board”, on the 

other hand, hereinafter jointly referred to as “the Parties”, 

 

have executed this Certificate (hereinafter – Certificate) to the Agreement with a Deputy Chairman of the 

Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company dated _____________ (hereinafter – Agreement) on the 

following: 

 

1. The Deputy Chairman of the Supervisory Board has continued exercising the functions, rights and duties of the 

Deputy Chairman of the Supervisory Board within the period from _______________ to ______________ as defined by the 

Articles of Association of the Bank and the law of Ukraine, in particular: 

1.1. He/she has participated in the work of the Supervisory Board, read and studied the materials of the issues of the 

agenda, made the requests to receive additional information, provided recommendations/expert opinions regarding the issues 

submitted for consideration of the Supervisory Board; 

1.2. He/she participated in __________________meetings of the Supervisory Board (there were 

____________________________________________________________________________________________________

___ of the agenda in total). 

 

2. The Deputy Chairman of the Supervisory Board represents that he/she has exercised the functions, rights and 

duties impartially, in good faith, professionally and pursuant to other terms and conditions specified in clause 5 hereof, as 

well as in the absence of a conflict of interests. 

 

3. In view of the exercise of the functions of the Deputy Chairman of the Supervisory Board, pursuant to clause 11 

of the Agreement, the Bank shall make partial advance payment of the Remuneration in the amount of UAH _________ 

(________________________) to the Deputy Chairman of the Supervisory Board to his/her current account 

______________ (number of the card account ________________) opened with Raiffeisen Bank Aval JSC, bank code 

300335, within ten working days from the date of the signing of the Certificate. 

 

ПІДПИСИ СТОРІН/SIGNATURIES OF THE PARTIES 

 

Банк/Bank: 

 

Голова Правління 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»/ 

Chairman of the Management Board of Raiffeisen 

Bank Aval JSC 

 

______________ ______________ 

 

Заступник Голови Наглядової ради/ Deputy 

Chairman of the Supervisory Board: 

 

 

 

 

_______________________   
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Договір про виконання функцій Члена 

Наглядової ради 

Акціонерного товариства «Райффайзен 

Банк Аваль»  

№ HР-___ 

 

м. Київ  «_____» _______ 20_ р. 

 

 Agreement on execution of functions of  a 

Member of the Supervisory Board of Raiffeisen 

Bank Aval Joint Stock Company 

No. HР-___ 

 

City of Kyiv                                   ________, 20__ 

Акціонерне товариство «Райффайзен 

Банк Аваль», далі – Банк, в особі 

________________________________, який 

діє на підставі 

________________________________, з 

однієї сторони, 

та ____________________, громадянин 

_______________, місце проживання 

________________________, далі – Член 

Наглядової ради Банку, з іншої сторони, які 

далі спільно іменуються Сторони, уклали 

цей Договір про виконання функцій Члена 

Наглядової ради Акціонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль», далі – Договір, 

про наступне: 

 

 Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company, 

hereinafter referred to as “the Bank”, represented by 

_______________________, acting on the basis of 

_______________________, on the one hand, 

and ___________________, a citizen of 

__________________, residing at 

__________________________, hereinafter referred 

to as “the Member of the Supervisory Board of the 

Bank”, on the other hand, hereinafter jointly referred 

to as “the Parties”, have entered into this Agreement 

on execution of functions of a Member of the 

Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval Joint 

Stock Company, hereinafter referred to as “the 

Agreement”, on the following: 

1. Член Наглядової ради Банку, обраний 

черговими  Загальними зборами акціонерів 

Банку від «___» _______ 201___р., протокол 

№Зб-_____, __________________, як 

_________5 на строк 3 роки,  приймає на 

себе обов’язки виконання повноважень 

Члена Наглядової ради Банку (незалежного 

Члена Наглядової ради Банку)6  починаючи з 

дати його обрання Загальними зборами 

акціонерів Банку. 

 1. The Member of the Supervisory Board of the 

Bank elected as _________1 at the ordinary General 

Meeting of Shareholders of the Bank as of 

_________ “____”, 20__, Minutes No. Зб-_____, 

__________________, for the period of 3 years, 

shall exercise the powers of the Member of the 

Supervisory Board of the Bank (independent 

Member of the Supervisory Board  of the Bank)2 

starting from the date of his/her election by the 

General Meeting of Shareholders of the Bank. 

 

2. Член Наглядової ради зобов`язаний 

приймати участь в роботі Наглядової ради 

 2. The Member of the Supervisory Board shall 

participate in the work of the Supervisory Board of 

                                                 
5 Обрати необхідне/Please choose necessary option:  

- представник акціонера – Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, або/representative of the shareholder – Raiffeisen 

Bank International AG, or 

- представник акціонера – Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, або/representative of the shareholder – 

European Bank for Reconstruction and Development, or 

- незалежний директор/independent director. 
6 Ця редакція використовується у випадках, коли Член Наглядової ради є незалежним директором, в іншому випадку 

- видалити/Apply this wording for independent members of the Supervisor Board, otherwise – delete. 
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Банку шляхом здійснення всіх необхідних 

дій для виконання повноважень Наглядової 

ради відповідно до Статуту Банку, 

Положення про Наглядову раду Банку, 

рішень Загальних зборів акціонерів Банку, 

нормативно-правових актів Національного 

Банку України та законодавства України. 

 

the Bank by taking all necessary actions in order to 

exercise the powers of the Supervisory Board in 

accordance with the Articles of Association of the 

Bank, the Regulation on the Supervisory Board of 

the Bank, decisions of the General Meeting of 

Shareholders of the Bank, regulations of the National 

Bank of Ukraine and the law of Ukraine. 

3. Член Наглядової ради для забезпечення її 

діяльності повинен приймати участь в 

засіданнях Наглядової ради та комітетів 

Наглядової ради (у разі їх створення), до 

складу яких його буде обрано, бути 

професійно та інформаційно підготовленим 

з усіх питань, що розглядатимуться на 

засіданнях Наглядової ради та комітетів. 

           Якщо рішення Наглядової ради 

приймається шляхом опитування без 

проведення засідання (заочно) або без 

особистої присутності Члена Наглядової 

ради на засіданні шляхом повідомлення 

особистої думки Члена Наглядової ради за 

допомогою електронного повідомлення з 

використанням інформаційно-

телекомунікаційних систем, проект рішення 

Наглядової ради та документи, необхідні для 

прийняття рішення Наглядової ради, 

направляються з адреси електронної пошти 

Банку executive.secretariat@aval.ua\ 

natalya.marchenko@aval.ua  (далі – Адреса 

електронної пошти Банку) на адресу 

електронної пошти Члена Наглядової ради 

_______________________ (далі – Адреса 

електронної пошти Члена Наглядової 

ради). 

Про свою особисту думку Член Наглядової 

ради повідомляє шляхом направлення 

електронного повідомлення з Адреси 

електронної пошти Члена Наглядової ради 

на Адресу електронної пошти Банку. 

Електронне повідомлення, направлене з 

Адреси електронної пошти Члена 

Наглядової ради на Адресу електронної 

пошти Банку, вважається таким, що 

власноручно підписане Членом Наглядової 

ради Банку, виражає особисту думку Члена 

 3. In order to maintain the activities of the 

Supervisory Board, the Member of the Supervisory 

Board shall participate in meetings of the 

Supervisory Board and the committees of the 

Supervisory Board (if they are established), a 

member of which he/she shall be elected, shall be 

professionally prepared and provided with 

information on all issues to be considered at 

meetings of the Supervisory Board and its 

Committees. 

      If a decision of the Supervisory Board is taken 

without holding a meeting (by correspondence) or 

without personal presence of the Member of the 

Supervisory Board at the meeting by communicating 

the personal opinion of the Member of the 

Supervisory Board via an electronic message using 

the information and telecommunication systems, a 

draft decision of the Supervisory Board and 

documents necessary for taking a decision of the 

Supervisory Board shall be sent from the Bank’s e-

mail address executive.secretariat@aval.ua\ 

natalya.marchenko@aval.ua (hereinafter – Bank’s e-

mail address) to the e-mail address of the Member 

of the Supervisory Board 

___________________________ (hereinafter – E-

mail address of the Member of the Supervisory 

Board). 

The Member of the Supervisory Board shall 

communicate his/her personal opinion by sending an 

electronic message from the E-mail address of the 

Member of the Supervisory Board to the Bank’s e-

mail address. An electronic message sent from the E-

mail address of the Member of the Supervisory 

Board to the Bank’s e-mail address shall be 

considered personally signed by the Member of the 

Supervisory Board of the Bank, shall express 

personal opinion of the Member of the Supervisory 

Board, and its content shall be the basis for 

mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:executive.secretariat@aval.ua/%20natalya.marchenko@aval.ua
mailto:martin.gruell@rbinternational.com
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Наглядової ради, а його зміст є підставою 

для визначення результатів голосування та 

складання протоколу засідання Наглядової 

ради. 

 

determining the voting results and drafting of the 

minutes of the meeting of the Supervisory Board. 

4. За запрошенням осіб, які скликають 

Загальні збори акціонерів Банку, Член 

Наглядової ради повинен особисто 

приймати участь в Загальних зборах 

акціонерів Банку, а за наявності 

відповідного рішення Наглядової ради – 

також головувати на них. 

 

 4. The Member of the Supervisory Board shall 

personally participate in the General Meeting of 

Shareholders of the Bank at the invitation of persons 

calling the General Meeting of Shareholders of the 

Bank, and vote at the meeting if the respective 

decision of the Supervisory Board is available. 

5. Член  Наглядової ради зобов’язаний діяти 

неупереджено, добросовісно, чесно та 

професійно в інтересах Банку та клієнтів, 

ставити інтереси Банку вище власних, а 

також дотримуватися вимог законодавства 

України, положень Статуту Банку та інших 

документів Банку. 

 

 5. The Member of the Supervisory Board shall act in 

the interests of the Bank and its customers in an 

unbiased, bona fide, fair and professional manner, 

put the Bank’s interests above his/her own interests 

and comply with the requirements of the law of 

Ukraine, the provisions of the Articles of 

Association of the Bank and other documents of the 

Bank. 

6. Член Наглядової ради зобов’язаний 

протягом всього строку повноважень 

відповідати кваліфікаційним вимогам щодо 

ділової репутації та професійної 

придатності, а Член Наглядової ради, який є 

незалежним директором, також вимогам 

щодо незалежності. 

 

Член Наглядової ради зобов’язаний 

невідкладно повідомляти Правління Банку 

про його невідповідність кваліфікаційним 

вимогам або вимогам щодо незалежності 

(якщо Член Наглядової ради є незалежним 

директором), заінтересованість у вчиненні 

Банком правочинів, про виникнення 

конфлікту інтересів або наявність підстав 

для потенційного конфлікту інтересів. 

 

Якщо Член Наглядової ради, який є 

незалежним директором, протягом строку 

цього Договору перестав  відповідати 

вимогам щодо незалежності, за рішенням 

Наглядової ради Банку його повноваження 

як Члена Наглядової ради можуть бути 

призупинені. 

 6. The Member of the Supervisory Board shall meet 

the qualification requirements regarding business 

reputation and professional suitability within the 

whole term of office, and the Member of the 

Supervisory Board who is an independent director 

shall also meet the requirements regarding 

independence. 

 

The Member of the Supervisory Board shall 

immediately inform the Management Board of the 

Bank on his/her non-compliance with the 

qualification requirements or the requirements 

regarding independence (if the Member of the 

Supervisory Board is an independent director), 

interest in  the transactions entered into by the Bank, 

on a conflict of interest and on other reasons for a 

potential conflict of interests. 

 

If Member of the Supervisory Board who is an 

independent director ceases to comply with 

requirements to independence during the period of 

this Agreement, his/her powers as a Member of the 

Supervisory Board may be suspended upon the 

decision of the Supervisory Board. 
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7. Член Наглядової ради повинен приділяти 

достатньо часу для виконання покладених на 

нього функцій та обов’язків Члена 

Наглядової ради. 

Член Наглядової ради повинен виконувати 

свої повноваження особисто і не може 

передавати їх іншим особам. 

 

 7. The Member of the Supervisory Board shall 

dedicate sufficient time to the exercise of his/her 

functions and duties as a Member of the Supervisory 

Board, which have been entrusted to him/her. 

The Member of the Supervisory Board shall 

personally exercise his/her powers and may not 

delegate them to other persons. 

8. Банк зобов’язаний сприяти у створенні 

Члену Наглядової ради всіх умов, 

необхідних для виконання ним своїх 

функцій, зокрема, надавати на запит Члена 

Наглядової ради всю необхідну інформацію, 

яка потрібна йому для виконання 

покладених на нього обов’язків, в порядку, 

визначеному внутрішніми документами 

Банку. 

 

 8. The Bank shall contribute to providing the 

Member of the Supervisory Board with all 

conditions necessary to perform his/her functions, in 

particular, shall provide all the information necessary 

to execute the duties imposed on him/her at the 

request of the Member of the Supervisory Board 

according to the procedure defined by the Bank’s 

internal documents. 

9. Член Наглядової ради зобов’язується 

зберігати, не розголошувати та не 

використовувати в особистих цілях або в 

інтересах третіх осіб будь-яку інформацію, в 

тому числі комерційну та банківську 

таємницю, яка стане йому відома під час 

виконання покладених на нього обов’язків, у 

тому числі після закінчення строку дії цього 

Договору. 

 

 9. The Member of the Supervisory Board shall keep 

and not disclose and use for personal advantage or 

for the advantage of third parties any information, 

including commercial and banking secrecy, which 

shall become known to him/her in the process of 

exercising his/her duties, including after the 

expiration of this Agreement. 

10. Член Наглядової ради несе 

відповідальність за належне виконання 

покладених на нього функцій та обов’язків 

відповідно до законодавства України, цього 

Договору, Статуту Банку, Положення про 

Наглядову Раду Банку, положень про 

відповідні комітети. 

 
Ця редакція пункту 11 Договору використовується для 

членів Наглядової ради – резидентів; в іншому випадку – 

видалити: 

 

117. Винагорода за здійснення повноважень 

Члена Наглядової Ради виплачується Члену  

Наглядової ради в національній валюті 

України в сумі, що складає еквівалент 

 10. The Member of the Supervisory Board shall be 

responsible for proper performance of his/her 

assigned functions and duties according to the law of 

Ukraine, this Agreement, Articles of Association of 

the Bank, Regulation on the Supervisory Board of 

the Bank, regulations on the respective committees. 

 

 
This wording of clause 11 hereof applies for resident members of the 

Supervisory Board, otherwise – delete: 

 

113. The Remuneration for the exercise of powers of 

the Member of the Supervisory Board shall be 

payable to the Member of the Supervisory Board in 

the currency of Ukraine in the amount equivalent to 

                                                 
7 Використовувати дану редакцію пункту 11 для членів Наглядової ради  - резидентів/This wording of clause 11 is applied for resident members of 
Supervisory Board 
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15000,00 (п’ятнадцять тисяч) ЄВРО на весь 

строк повноважень - 3 (три) роки, 

визначений пунктом 1 Договору (далі – 

Винагорода), виходячи з середнього між 

курсом купівлі та курсом продажу 

готівкового євро за гривні в касах Банку на 

дату складання Сторонами Акту за цим 

Договором (за формою згідно з Додатком 1 

до Договору, далі – Акт).  

Винагорода виплачується Члену Наглядової 

ради в наступних розмірах: 

- перший рік – 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) 

ЄВРО;  

- другий рік - 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч)  

ЄВРО;  

- третій рік - 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч)  

ЄВРО. 

Винагорода виплачується Члену Наглядової 

ради після підписання Сторонами Акту, за 

підсумками року, від дати укладання 

Договору, якщо Сторони не погодять інші 

строки виплати. 

 

EUR 15000,00 (fifteen thousand) for the term of 

his/her mandate – 3 (three) years, according to clause 

1 of the Agreement based upon the average between 

the buying and selling rates of EUR for UAH at the 

Bank’s cash desks as of the date of executing the 

Certificate under the Agreement by the Parties 

(based upon the form provided in Annex 1 hereto, 

hereinafter – Certificate).  

 

The Remuneration shall be paid to the Member of 

the Supervisory Board in the following amounts: 

- first year – EURO 15 000,00 (fifteen thousand);  

- second year - EURO 15 000,00 (fifteen thousand);  

- third year - EURO 15 000,00 (fifteen thousand). 

The Remuneration shall be payable to the Member 

of the Supervisory Board after the signing of the 

Certificate by the Parties, by year-end, from the date 

of conclusion of the Agreement, unless the Parties 

agree on other terms of payment. 

 

11.8 Винагорода за здійснення повноважень 

Члена Наглядової Ради визначається в 

розмірі 15000,00 (п’ятнадцять тисяч) ЄВРО 

на весь строк повноважень - 3 (три) роки, 

визначений пунктом 1 Договору (далі – 

Винагорода).  

Виплата Банком Винагороди Члену  

Наглядової ради здійснюється в ЄВРО 

(валюта платежу). При цьому сума 

належного платежу в ЄВРО зменшується на 

суму всіх податків та зборів згідно з п.13 

Договору. 

Винагорода виплачується Члену Наглядової 

ради в наступних розмірах: 

- перший рік – 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч) 

ЄВРО;  

- другий рік - 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч)  

ЄВРО;  

- третій рік - 15 000,00 (п’ятнадцять тисяч)  

ЄВРО. 

 114. The Remuneration for the exercise of powers of 

the Member of the Supervisory Board shall amount 

to EUR 15000,00 (fifteen thousand) for the term of 

his/her mandate – 3 (three) years, according to clause 

1 of the Agreement (hereinafter – Remuneration).  

The Bank shall pay the Remuneration to the Member 

of the Supervisory Board in EUR (currency of 

payment). The amount of the payment due in EUR 

shall be decreased by the amount of all taxes and 

duties according to clause 13 of the Agreement. 

 

The Remuneration shall be paid to the Member of 

the Supervisory Board in the following amounts: 

- first year – EURO 15 000,00 (fifteen thousand);  

- second year - EURO 15 000,00 (fifteen thousand);  

- third year - EURO 15 000,00 (fifteen thousand). 

The Remuneration shall be paid to the Member of 

the Supervisory Board after the signing of the 

Certificate (according to the form provided in Annex 

1 hereto) by the Parties, by year-end, from the date 

                                                 
8 Використовувати дану редакцію пункту 11 для членів Наглядової ради  - нерезидентів/This wording of clause 11 is applied for nonresident members 
of Supervisory Board 
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Винагорода виплачується Члену Наглядової 

ради після підписання Сторонами Акту, за 

підсумками року, від дати укладання 

Договору, якщо Сторони не погодять інші 

строки виплати. 

 

12. Банк додатково зобов’язується 

здійснювати оплату (відшкодування) витрат 

Члена Наглядової ради, пов’язаних з участю 

в засіданнях Наглядової ради, зокрема: 

транспортні витрати, візові витрати, витрати 

на проживання в готелях. Такі витрати 

повинні підтверджуватись відповідними 

документами та їх загальна сума не може 

перевищувати розмір Винагороди згідно з 

п.11 Договору. 

 
Ця редакція пункту 13 Договору використовується для 

членів Наглядової ради – резидентів; в іншому випадку – 

видалити: 

 

139. Всі належні Члену Наглядової ради 

виплати здійснюються шляхом їх 

безготівкового переказу на рахунок, 

зазначений в Договорі або письмовій заяві 

Члена Наглядової ради. Банк утримує з 

зазначених сум всі податки, збори та інші 

обов’язкові платежі згідно з чинним 

законодавством України (тобто фактично 

розмір сум, що виплачуються, зменшується 

Банком на розмір зазначених платежів). 

 

1310. Всі належні Члену Наглядової ради 

виплати здійснюються шляхом їх 

безготівкового переказу на рахунок, 

зазначений в Договорі або письмовій заяві 

Члена Наглядової ради. Банк утримує з 

зазначених сум всі податки, збори та інші 

обов’язкові платежі згідно з чинним 

законодавством України (тобто фактично 

розмір сум, що виплачуються, зменшується 

Банком на розмір зазначених платежів). 

of conclusion of the Agreement, unless the Parties 

agree on other terms of payment. 

 

12. The Bank shall additionally undertake to pay for 

(reimburse) the costs of the Member of the 

Supervisory Board related to participation in 

meetings of the Supervisory Board, in particular: 

transportation costs, visa costs, hotel accommodation 

costs. 

Such costs shall be confirmed by the respective 

documents, and their total amount may not exceed 

the amount of Remuneration according to clause 11 

of the Agreement. 

 

 
This wording of clause 13 hereof applies for resident members of the 

Supervisory Board, otherwise – delete: 

 

135. All payments due to the Member of the 

Supervisory Board shall be made through cashless 

transfer to the account specified in the Agreement or 

in a written application of the Member of the 

Supervisory Board. The Bank shall withhold all 

taxes, duties and other mandatory payments from the 

above-mentioned amounts according to the 

applicable law of Ukraine (i.e. the amount payable 

shall be decreased by the Bank by the amount of the 

above-mentioned payments). 

 

136. All payments due to the Member of the 

Supervisory Board shall be made through cashless 

transfer to the account specified in the Agreement or 

in a written application of the Member of the 

Supervisory Board. The Bank shall withhold all 

taxes, duties and other mandatory payments from the 

above-mentioned amounts according to the 

applicable law of Ukraine (i.e. the amount payable 

shall be decreased by the Bank by the amount of the 

above-mentioned payments).  

Amount of taxes, duties are charged in UAH 

according to currency exchange rate of National 

Bank of Ukraine at the date of accrual (receiving) 

                                                 
9 Використовувати дану редакцію пункту 13 для членів Наглядової ради  - резидентів/ This wording of clause 13 is applied for resident members of 

Supervisory Board 
10 Використовувати дану редакцію пункту 13 для членів Наглядової ради  - нерезидентів/ This wording of clause 13 is applied for nonresident 
members of Supervisory Board 
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Суми податків, зборів перераховуються у 

гривні за валютним курсом Національного 

банку України, що діє на момент 

нарахування (отримання) виплат. 

 

Для сплати податків, зборів та інших 

платежів, що передбачені законодавством 

України, Член Наглядової ради зобов’язаний 

за 10 календарних днів до дати виплати 

винагороди за даним Договором надати 

Банку інформацію про реєстраційний номер 

облікової картки платника податків.   

 

Банк зобов’язаний сприяти в отриманні 

Членом  Наглядової ради реєстраційного 

номеру облікової картки платника податків. 

 

14. У разі дострокового припинення або 

призупинення повноважень Члена 

Наглядової ради, розмір винагороди 

визначається пропорційно строку виконання 

повноважень Члена Наглядової ради . 

 

15. Всі спори та розбіжності, які можуть 

виникнути під час виконання цього 

Договору, Сторони намагатимуться 

вирішувати шляхом переговорів. У разі 

неможливості досягнення згоди шляхом 

переговорів, спір буде вирішуватися у 

відповідному суді згідно з чинним 

законодавством України. 

 

payments. 

 

With a view to pay taxes, duties and other payments 

provided for by the law of Ukraine, the Member of 

the Supervisory Board shall provide the Bank with 

the information on his/her tax ID 10 calendar days 

prior to the date of payment of Remuneration under 

this Agreement. 

 

 

The Bank shall facilitate the obtaining of tax ID by 

the Member of the Supervisory Board. 

 

 

14. In case of early termination or suspension of the 

powers of the Member of the Supervisory Board, the 

amount of the Remuneration shall be determined in 

proportion to the term of office of the Member of the 

Supervisory Board. 

 

15. The Parties shall try to resolve all disputes and 

differences, which may arise during the 

implementation of this Agreement, through 

negotiations. If an agreement cannot be reached 

through negotiations, a dispute shall be resolved in a 

competent court, according to the applicable law of 

Ukraine. 

16. Член Наглядової ради зобов’язаний 

самостійно здійснювати та підтримувати 

комунікацію з іншими членами Наглядової 

ради та членами Правління Банку. Офіційна 

комунікація Члена Наглядової ради 

здійснюється через підрозділ, що виконує 

функції корпоративного секретаря Банку – 

Департамент  виконавчого управління та 

комунікацій, за допомогою електронної 

адреси ______________ та/або 

тел.__________________. 

 

17. Цей Договір набирає чинності з моменту 

його підписання Сторонами та скріплення 

 16. The Member of the Supervisory Board shall 

carry out and maintain communication with other 

members of the Supervisory Board and members of 

the Management Board of the Bank. The official 

communication of the Member of the Supervisory 

Board shall be held via the unit exercising the 

functions of the corporate secretary of the Bank – 

Executive Management and Communications 

Division, via the e-mail address ______________ 

and/or by phone __________________. 

 

 

17. This Agreement shall come into force 

immediately upon its signing by the Parties and 
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печаткою Банку. Дія цього Договору 

припиняється у день припинення 

повноважень Члена Наглядової Ради у 

випадках, передбачених Статутом Банку, 

Положенням про Наглядову раду Банку та 

законодавством України (зобов’язання 

згідно пункту 9 Договору залишаються 

чинними без обмеження строком). 

attaching of the seal of the Bank. The Agreement 

shall be terminated on the date of termination of the 

powers of the Member of the Supervisory Board in 

cases provided for by the Articles of Association of 

the Bank. Regulation on the Supervisory Board of 

the Bank and law of Ukraine (the obligations 

according to clause 9 of the Agreement shall remain 

in force without limitation in time). 

 

18. Цей Договір є цивільно-правовим та не 

передбачає виникнення трудових відносин 

між Банком та Членом Наглядової ради. 

 

 18. This Agreement is a civil agreement and does not 

provide for the employment relations between the 

Bank and the Member of the Supervisory Board. 

19. Підписанням цього Договору Член 

Наглядової ради поінформований та не 

заперечує, що з метою  укладання та 

виконання Договору, а також у зв’зку із 

виконанням Головою Наглядової ради своїх 

функцій, Банк (та особи, що за характером 

корпоративних відносин входять до складу 

Групи Райффайзен в Україні та за її межами, 

а також Європейський банк реконструкції та 

розвитку) будуть здійснювати обробку його 

персональних даних у складі та обсязі, що 

необхідні чи пов’язані з виконанням 

Договору та/або дотриманням вимог 

законодавства України, законодавства 

Австрії/ЄС та вимог регуляторних органів 

України та/або Австрії/ЄС до 

надання/розкриття інформації щодо 

професійної придатності та відповідності 

керівників банків. В зазначених випадках 

Член Наглядової ради дозволяє здійснювати 

обробку його персональних даних в 

Україні/за її межами, а також оприлюднення 

чи передачу його персональних даних третім 

особам без додаткового отримання його 

письмової згоди або письмового 

повідомлення про такі дії. 

 

 19. By signing this Agreement, the Member of the 

Supervisory Board is informed and agrees that, in 

order to sign and execute this Agreement and ensure 

proper execution of his functions,  the Bank (and any 

persons that belong to Raiffeisen Group in Ukraine 

and abroad by virtue of their corporate ties, as well 

as to the European Bank for Reconstruction and 

Development) will process his/her personal data 

within the scope and range that are required or 

related to the execution of the Agreement and/or 

compliance with the requirements of the law of 

Ukraine, including the law of Austria/EU and the 

requirements of the regulatory bodies of Ukraine 

and/or Austria/EU as to provision/disclosure of the 

information on the professional suitability and 

competence (Fit & Proper assessment) of the top 

management of banks. In the said cases, the Member 

of the Supervisory Board permits the processing of 

his/her personal data in Ukraine/abroad, and the 

disclosure or transfer of his/ her personal data to 

third parties without obtaining an additional written 

consent or written notice of such actions. 

20. Цей Договір складено у двох 

примірниках, по одному для кожної зі 

Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

 20. This Agreement has been made in two copies 

having the same legal effect, one copy for each 

Party. 
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Реквізити та підписи Сторін 

 

 Details and Signatures of the Parties 

Банк 

АТ «Райффайзен Банк Аваль», Україна, м. Київ, вул. 

Лєскова, 9 

Телефон: +380444908888 

Адреса електронної пошти: info@aval.ua 

 

 

Підпис: ______________ _______________ 

 

м.п. 

 

Член Наглядової ради 

Місце проживання: __________________________ 

Телефон: ___________________________________ 

Адреса електронної пошти: 

____________________________________________ 

Поточний рахунок ____________________________ 

____________________________________________ 

 

 

 

Підпис:_______________/______________/ 

 

Bank 

Raiffeisen Bank Aval JSC, 9 Leskova Str., Kyiv, Ukraine 

Telephone: +380444908888 

E-mail address: info@aval.ua 

 

 

Signature: _____________ ____________ 

 

Seal 

Member of the Supervisory Board 

Place of residence: _______________________________ 

Phone number: __________________________________ 

E-mail address: urrent account ______________________ 

_______________________________________________ 

 

 

Signature ________________ /_______________/ 

   

 

 
   Додаток 1 до Договору 

 

АКТ 

до Договору про виконання функцій Члена Наглядової ради Акціонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль» від ______ р. 

 

м. Київ                                                                                                             «___» ___________  20_ р. 

 

Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», надалі - Банк, в особі Голови Правління 

___________, який діє на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку (протокол № _____ від 

________ р.), з однієї сторони, 

та 

______________________, надалі – Член Наглядової ради, з іншої сторони, які спільно іменуються 

«Сторони», 

 

склали цей Акт (далі - Акт) до Договору про виконання функцій Члена Наглядової ради 

Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» від __________ р. (далі – Договір) про наступне: 

 

1. В період з ________ року  по ____________ року Член Наглядової ради продовжував 

виконування функції, прав та обов’язків Члена    Наглядової ради, визначені Статутом Банку та 

законодавством України, зокрема: 

1.1 приймав участь в роботі Наглядової Ради, ознайомлювався та вивчав матеріали питань 

порядку денного, надавав запити щодо отримання додаткової інформації, висловлював 

рекомендації/експертні позиції щодо питань, запропонованих на розгляд Наглядової Ради; 

mailto:info@aval.ua
mailto:info@aval.ua
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1.2. приймав участь в ________________ засіданні Наглядової ради (всього -

__________________________________________________________________________________). 

 

2. Член Наглядової ради засвідчує, що виконання функцій, прав та обов’язків здійснювались ним 

неупереджено, добросовісно, чесно, професійно та відповідно до інших умов, вказаних в п. 5 Договору, а 

також за відсутності конфлікту інтересів. 

 

3. У зв’язку з виконанням функцій Члена Наглядової ради, відповідно до п. 11 Договору, Банк 

протягом десяти робочих днів з дати підписання Акту здійснить часткову авансову виплату Члену 

Наглядової ради винагороди в розмірі _________ (________________________) грн., з якої будуть 

вирахуванні суми всіх податків, зборів та інших обов’язкових платежів згідно з чинним законодавством 

України (тобто фактично розмір сум, що виплачуються, зменшується Банком на розмір зазначених 

платежів), на його розрахунковий рахунок ______________ (номер карткового рахунку 

________________) в АТ «Райффайзен Банк Аваль», код банку 300335. 

 

 

ПІДПИСИ СТОРІН/SIGNATURIES OF THE PARTIES 

 

Банк/Bank: 

 

Голова Правління 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»/ 

Chairman of the Management Board of 

Raiffeisen Bank Aval JSC 

 

______________ __________________ 

 

Член Наглядової ради/Member of the 

Supervisory Board: 

 

 

 

 

_______________________   

  

 

 

 

 

Annex 1 to the Agreement 

 

CERTIFICATE 

to the Agreement on execution of functions of a Member of the Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval 

Joint Stock Company dated _________ 

 

City of Kyiv                                                                                                        ___________ “__”, 20_ 

 

Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company, hereinafter referred to as “the Bank”, represented by 

____________, Chairman of the Management Board, acting on the basis of the decision of the General Meeting 

of Shareholders of the Bank (Minutes No. __________ of _________), on the one hand,  

and 

______________________, hereinafter referred to as “the Member of the Supervisory Board”, on the 

other hand, hereinafter jointly referred to as “the Parties”, 

 

have executed this Certificate (hereinafter – Certificate) to the Agreement on execution of functions of a 

Member of the Supervisory Board of Raiffeisen Bank Aval Joint Stock Company dated _____________ 

(hereinafter – Agreement) on the following: 
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1. The Member of the Supervisory Board has continued exercising the functions, rights and duties of the 

Member of the Supervisory Board within the period from _______________ to ______________ as defined by 

the Articles of Association of the Bank and the law of Ukraine, in particular: 

1.1. He/she has participated in the work of the Supervisory Board, read and studied the materials of the 

issues of the agenda, made the requests to receive additional information, provided recommendations/expert 

opinions regarding the issues submitted for consideration of the Supervisory Board; 

1.2. He/she participated in __________________meetings of the Supervisory Board (there were 

___________________________________________________________________________________________

____________ of the agenda in total). 

 

2. The Member of the Supervisory Board represents that he/she has exercised the functions, rights and 

duties impartially, in good faith, professionally and pursuant to other terms and conditions specified in clause 5 

hereof, as well as in the absence of a conflict of interests. 

 

3. In view of the exercise of the functions of the Member of the Supervisory Board, pursuant to clause 11 

of the Agreement, the Bank shall make partial advance payment of the Remuneration in the amount of UAH 

_________ (________________________) to the Member of the Supervisory Board to his/her current account 

______________ (number of the card account ________________) opened with Raiffeisen Bank Aval JSC, bank 

code 300335, within ten working days from the date of the signing of the Certificate. 

 

ПІДПИСИ СТОРІН/SIGNATURIES OF THE PARTIES 

 

Банк/Bank: 

 

Голова Правління 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»/ 

Chairman of the Management Board of 

Raiffeisen Bank Aval JSC 

 

______________ _________________ 

 

Член Наглядової ради/Member of the 

Supervisory Board: 

 

 

 

 

_______________________   
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Додаток №5 

до Протоколу  

Загальних зборів акціонерів  

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  

№Зб-61 від 11.09.2020 р. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

 «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Загальними зборами акціонерів 

Акціонерного товариства  

«Райффайзен Банк Аваль» 

Протокол №Зб-61 від 11 вересня 2020 року  

 

   

 

 

 

м. Київ – 2020 р. 
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Стаття 1 

 

(1) Положення про Правління Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – 

Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту 

Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Банк). Положення визначає 

правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи 

Правління Банку (далі – Правління), а також права, обов’язки і відповідальність членів 

Правління. 

 

(2)  Правління є виконавчим органом Банку, який здійснює поточне управління діяльністю 

Банку. Правління складається не менше ніж з трьох членів, які призначаються Наглядовою 

радою Банку (далі – Наглядова рада) на термін до п’яти років з можливістю дострокового 

відкликання (припинення повноважень). Дозволяється повторне обрання членів Правління 

на наступні терміни. Особи, які досягли 68-річного віку, не призначаються членами 

Правління і не призначаються на наступний термін повноважень. 

 

(3) До складу Правління входять Голова Правління, Перший заступник Голови Правління, 

заступник(и) Голови Правління та інші особи, обрані Наглядовою радою до складу 

Правління. Наглядова рада обирає Голову, Першого заступника та Заступника 

(Заступників) Голови з числа членів Правління.  

 Члени Правління є керівниками Банку та повинні відповідати кваліфікаційним вимогам 

щодо ділової репутації та професійної придатності, а також іншим вимогам законодавства 

України. 

   Кандидатури членів Правління підлягають погодженню з НБУ у порядку, встановленому 

чинним законодавством України. У разі прийняття НБУ рішення про відмову у погоджені 

члена Правління (крім Голови Правління), його повноваження припиняються з дати 

отримання Банком повідомлення НБУ про відмову у погодженні. 

Голова Правління вступає на посаду після його погодження НБУ.  

 

(4) Наглядова рада може за своїм рішенням в будь-який час відкликати члена Правління. В 

разі припинення повноважень Голови Правління за рішенням Наглядової ради, одночасно 

Наглядова рада приймає рішення про призначення Голови Правління або особи, яка 

тимчасово здійснюватиме його повноваження. 

 

(5)  Наглядова рада визначає розмір винагороди членів Правління, у тому числі заохочувальних 

та компенсаційних виплат.  

На підставі рішення Наглядової ради з членами Правління укладається трудовий договір 

(контракт), який від імені Банку підписує Голова Наглядової ради або особа, уповноважена 

на це Наглядовою радою. У трудовому договорі (контракті) визначаються його строк, 

умови оплати праці, соціальні гарантії, повноваження, права, обов’язки та відповідальність 

члена Правління, обмеження щодо вчинення певних дій або здійснення окремої діяльності, 

несумісної із виконанням обов’язків члена Правління, умови і порядок дострокового 

припинення його повноважень. 

 

Звіт про винагороду, виплачену членам Правління, затверджується Наглядовою радою. 
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(6)   Кожен член Правління має такі повноваження: 

− приймати рішення щодо поточної діяльності Банку шляхом участі в роботі Правління; 

− діяти від імені Банку без довіреності, представляти Банк перед будь-якими юридичними 

та/або фізичними особами, вчиняти від імені Банку у межах своєї компетенції будь-які 

правочини з врахуванням обмежень, визначених статтею 8 Статуту Банку;  

− у межах своєї компетенції та в порядку, визначеному нормативними документами Банку, 

видавати накази та розпорядження, обов’язкові для виконання працівниками Банку;  

− у порядку, встановленому нормативними документами Банку, спільно з іншою 

уповноваженою особою, видавати довіреності від імені Банку, в тому числі керівникам 

філій (дирекцій), представництв та відділень Банку; 

− керувати роботою структурних підрозділів Банку, підпорядкованих члену Правління 

відповідно до організаційної структури Банку; 

− відповідати за діяльність відокремлених структурних підрозділів Банку, для яких член 

Правління призначений куратором; 

− укладає (підписує) трудові договори (контракти) з працівниками Банку відповідно до 

вимог чинного законодавства України; 

− на підставі наказу має право делегувати частину своїх повноважень іншим членам 

Правління або працівникам, які є посадовими особами Банку не нижче категорії В-2. 

Повне делегування повноважень члена Правління іншій особі не допускається, якщо інше 

не передбачено цим Положенням. Делегування повноважень може бути здійснено 

тимчасово,  та в будь-якому випадку, з урахуванням розподілу повноважень, визначеному 

Наглядовою радою. Член Правління залишається відповідальним за делеговані 

повноваження. Делегування повноважень не є підставою для внесення змін до 

організаційної структури, затвердженої Наглядовою радою; 

− у межах своєї компетенції та в порядку, визначеному нормативними документами Банку, 

виконувати інші повноваження, делеговані Правлінням Банку.  

 

Кожен член Правління Банку в своїй діяльності підзвітний Наглядовій раді.  Кожен член 

Правління підпорядковується Голові Правління Банку та регулярно звітує перед ним в 

усній формі (якщо Голова Правління не вимагає подання письмового звіту). 

 

(7)  Додатково до повноважень, зазначених в пункті 6 цієї статті, Голова Правління має такі 

повноваження: 

− керує, контролює та координує діяльність членів Правління, зокрема: 

(а) погоджує плани роботи та визначає завдання для членів Правління; 

(б) заслуховує звіти про результати діяльності членів Правління; 

(в) надає членам Правління обов’язкові для виконання вказівки та завдання в межах їх 

функціональних обов’язків, визначає пріоритетність та порядок їх виконання; 

(г) визначає способи взаємодії між різними вертикалями (структурними підрозділами) 

Банку;  

(д) вирішує спірні питання між структурними підрозділами/вертикалями, що 

підпорядковані різним членам Правління; 

− в порядку, передбаченому цим Положенням, організовує засідання Правління, зокрема, 

визначає час та місце скликання засідань Правління, визначає та погоджує порядок 

денний засідань та доповідачів за кожним з питань порядку денного, скликає засідання 
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Правління, головує на них, підписує у встановленому порядку протоколи засідань та 

постанови Правління; 

− заслуховує звіти членів Правління; 

− здійснює представництво інтересів Банку перед Національним банком України, 

Кабінетом Міністрів України, в інших органах державної влади та місцевого 

самоврядування. 

 

(8)    У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, у т.ч. на 

час його тимчасової відсутності, Перший заступник Голови Правління (а в разі відсутності 

також останнього – інший член Правління за наказом Голови Правління або за рішенням 

Наглядової ради) виконує всі повноваження, права та обов’язки Голови Правління в 

обсягах, визначених Статутом, цим Положенням та чинним законодавством України для 

Голови Правління Банку. 

 

Стаття 2 

 

(1) Правління здійснює поточне управління діяльністю Банку та виконує свої обов’язки 

відповідно до законодавства України, Статуту Банку, цього Положення, інших 

нормативних документів Банку та  групи Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (далі - Група 

Райффайзен). Правління діє від імені Банку незалежно і приймає рішення з усіх питань, 

якщо вирішення таких питань не належить до виключної компетенції Загальних зборів або 

Наглядової ради. 

 

(2)  Члени Правління погоджуються щодо розподілу повноважень між ними відповідно до 

організаційної структури (далі – Організаційна структура), за умови її затвердження 

Наглядовою радою відповідно до підпункту «г»  пункту 3 статті 2 цього Положення. Члени 

Правління повинні інформувати один одного про всі види управлінської та господарської 

діяльності Банку. Основні рішення, такі як визначення порядку реалізації цілей та стратегії 

Банку, приймаються всіма членами Правління.  

 

(3) Наглядова рада шляхом прийняття окремих розпоряджень або рішень може обмежити 

повноваження Правління  діяти від імені Банку у певних господарських питаннях,  та/або 

обумовити прийняття Правлінням окремих рішень наявністю попередньої згоди 

Наглядової ради. Правління потребує попередньої згоди Наглядової ради для прийняття 

рішень, зокрема, з наступних питань: 

 

а)  підготовка пропозицій щодо загальних принципів бізнес політики Банку (в т.ч. цілей 

Банку, планів середньострокового та довгострокового розвитку та моделей бізнесу) 

для їх подальшого затвердження Загальними зборами та Наглядовою радою; 

б) підготовка річного бюджету за стандартами МСФЗ Банку та його консолідованих 

компаній, включаючи будь-яку додаткову інвестицію, яка перевищує 5% річного 

бюджету Банку на витрати капіталу («CAPEX») за стандартами МСФЗ, та річний 

бюджет на утримання Наглядової ради; 

в)  щорічний план фондування Банку для операцій оптового фондування в іноземній та 

національній валютах зі строком, що перевищує 1 рік (наприклад, випуск облігацій 
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або інших фінансових інструментів, надання кредитів та позик, а також розміщення 

депозитів фінансових ринків), та будь-які відхилення від нього; депозити клієнтів, 

розміщені в рамках звичайної господарської діяльності, не є частиною щорічного 

плану фондування згідно цього підпункту в); 

г) розподіл повноважень між членами Правління (організаційна структура), внесення 

функціональних змін до організаційної структури  на рівні Правління Банку  та В-1, а 

також створення та ліквідація департаментів на рівні Правління Банку та В-1; 

 ґ)  прийняття рішень стосовно участі Банку (наприклад, інструменти участі в капіталі, 

крім тих, які використовуються для торгового фінансування): 

(i) придбання, створення, реалізації або ліквідації фірм або суб’єктів бізнесу 

(незалежно від того, в процесі звичайної підприємницької діяльності або 

реструктуризації боргу) прямо чи опосередковано через дочірню компанію; 

(ii) участь або створення спільних підприємств з іншими компаніями, прямо чи 

опосередковано через дочірню компанію; 

(iii) реструктуризація (злиття чи  відокремлення), у якій прямо задіяний Банк шляхом 

реалізації активів або прийняття активів чи зобов’язань відповідної дочірньої або 

асоційованої компанії, та будь-які заходів реструктуризації, в яких беруть участь 

дочірні компанії; 

(iv) заходи з капіталом (наприклад, збільшення або зменшення капіталу) у будь-якій 

дочірній компанії;  

(v) укладення або розірвання угод між гарантами кредиту та обов’язкових угод щодо 

голосування з іншими акціонерами, або договору опціону та аналогічних угод, які 

можуть вплинути на вартість або оборотоздатність  акцій Банку в будь-якій 

дочірній компанії, за винятком випадків, коли контрагент є частиною Групи 

Райффайзен; 

д) придбання, створення або розпорядження чи інвестування в будь-яку структуру 

інвестицій (наприклад, трасти, фонди тощо), якщо це не було здійснено в 

торговельних цілях (обліковуються як торгівельні активи) або вже охоплені існуючим 

органом погодження ризику Групи Райффайзен (наприклад, Комітет з ринкового 

ризику, «MACO») або погоджені відповідно до підпункту ґ); 

е) укладення або розірвання Банком угод про розподіл прибутку або прийняття 

зобов’язань у зв’язку зі збитками, податкових угод на рівні групи або подібних угод 

Банку; 

є)  придбання чи реалізація, у тому числі передача в іпотеку або інше обтяження 

нерухомого майна(або будь-якої його частини), яким володіє Банк або будь-яка з його 

дочірніх компаній, та яке використовується Банком як Головний офіс, регіональний 

офіс або  бек-офіс/операційний центр (в тому числі зміна площа приміщень, що вже 

перебувають у власності), якщо або вартість активу нерухомості (тобто ціна, за якою 

відповідні приміщення пропонуються до  продажу Банком або третьою стороною) 
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перевищує 1 000 000 євро (не враховуючи інвестиційні витрати на покращення або 

витрати на ремонт) або загальна корисна площа перевищує 1000 м2;  

ж) укладення договорів оренди або лізингу щодо об’єктів нерухомості (або будь-якої їх 

частини), що використовуються Банком під Центральний офіс, регіональний офіс або 

бек-офіс/операційний центр (в тому числі, перебудова вже орендованих приміщень), 

якщо або період договору дорівнює або перевищує термін 5 років (у випадках 

декількох договорів, що укладаються послідовно, береться до уваги весь період дії 

договорів) або у випадку впливу на операційні витрати («ОРЕХ») (тобто сума 

орендної  плати за всі приміщення, з урахуванням ПДВ у тому випадку, якщо база 

оподаткування не зменшується на суму відповідних витрат, плюс  пропорційні 

витрати на ремонт, за необхідності, що розраховуються за весь період договору) 

перевищують 1 000 000 євро;  

з) внутрішні положення про повноваження Правління стосовно рішень щодо кредитного 

ризику та ризиків, пов’язаних з окремою країною  (наприклад, Положення про 

Кредитний комітет) із зазначенням повноважень Наглядової ради на погодження 

рішень, та будь-яких річних кредитних політик (політик мінімізації ризиків) для 

різних класів активів/типів клієнтів; 

и) прийняття рішень про позики, кредитні або інші ліміти ризику, умовні зобов’язання 

та інші ризики клієнта або групи пов’язаних клієнтів та рішення про ризики, пов’язані 

з окремою країною, що потребують погодження Наглядовою радою відповідно до 

підпункту з);  

і) внутрішні положення про  повноваження Правління стосовно проблемних кредитів 

(наприклад, Положення про Комітет  проблемних кредитів) із зазначенням 

повноважень Наглядової ради на погодження рішень; 

ї)  рішення по лімітам, реструктуризації, створення або розформування резервів та 

списання проблемної заборгованості окремого клієнта або групи пов’язаних клієнтів, 

що потребують погодження Наглядової ради відповідно до підпункту і); 

й)  надання або продовження кредитних договорів, включаючи внутрішні кредитні лінії 

та умовні зобов’язання перед членами Наглядової Ради або Правління Банку; 

к)  придбання або продаж роздрібного портфеля клієнтів (наприклад, роздрібний 

кредитний портфель), якщо вплив на існуючі роздрібні ризикові активи Банку (RWA) 

становить або перевищує 5%, а також придбання чи продаж нероздрібного портфелю, 

якщо вплив на існуючі нероздрібні RWA Банку становить або перевищує 10%; 

л)  визначення таких питань винагороди: 

(i) затвердження загальних принципів політики винагороди, включаючи зарплати та 

пенсії, що виплачуються на розсуд компанії, в тому числі винагороду вищого 

керівництва, осіб, що приймають на себе ризики, персоналу, який виконує контрольні 

функції, та будь-яких працівників, що одержують винагороду на рівні вищого 

керівництва та осіб, що приймають на себе ризики, професійна діяльність яких істотно 

впливає на їх профіль ризиків («Визначений персонал»);  
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(ii) впровадження та істота будь-яких схем винагороди або преміювання або інших схем 

виплати бонусів (проте схеми преміювання застосовуються лише у тому випадку, 

якщо щорічні витрати перевищують 10% від загальних щорічних виплат зарплати у 

Банку або якщо такі схеми відрізняються від загальних принципів політики 

винагороди, затвердженої Наглядовою радою);  

(iii)впровадження та істотна зміна пенсійного плану, виплати компенсації при звільненні, 

або страхового плану, або іншої схеми, що надає будь-яку винагороду члену 

Правління, працівникам або членам їх родини або іншим особам, що мають договірні 

стосунки з Банком, або при подальшому звільненні або будь-якому припиненні 

працевлаштування або договірних відносин із Банком; 

(iv) впровадження та істотна зміна будь-якого плану щодо участі в капіталі компанії 

(наприклад, опціони на купівлю акцій) або плану щодо участі у прибутку, який 

застосовується до члена Правління, працівників або їх родин чи інших осіб, які мають 

договірні відносини з Банком 

(v) впровадження та істотна зміна програм утримання працівників; 

(vi) щорічний відбір Визначеного персоналу Банку; 

(vii) визначення рівня максимального співвідношення між змінною та фіксованою 

частинами винагороди, яка може бути  призначена членам Визначеного персоналу, за 

умови якщо максимальний рівень змінної винагороди перевищує 100% фіксованої 

винагороди; 

(viii) рішення щодо винагороди, в тому числі щодо призначення або виплати щорічної 

змінної винагороди членам Правління Банку та Служби внутрішнього аудиту, 

вирішення питань щодо наявності підстав для зменшення або скасування винагороди 

(за рік) у випадках, передбачених Політикою з управління винагородою та Положення 

про винагороду членів Правління Банку, та визначення наслідків, які спричинятимуть 

зазначені підстави, при призначенні або виплаті змінної винагороди членам 

Правління.  

м) прийняття членами Правління Банку функцій членів Наглядової Ради або керівників 

компанії, що не є дочірніми компаніями Банку; 

 

н) усі правочини (та їхні умови), окрім правочинів із заінтересованістю, між Банком або 

будь-якою компанією Групи Райффайзен та будь-яким членом Правління або будь-

якою особою або компанією, яка тісно пов’язана з членом Правління, за винятком 

операцій під час здійснення звичайної господарської діяльності. 

 

(4) Наглядова рада періодично переглядає загальні принципи політики винагороди, 

затверджені відповідно до підпункту «л» пункту 3 статті 2 цього Положення, і несе 

відповідальність за нагляд за її виконанням, беручи до уваги довгострокові інтереси 

акціонерів, інвесторів та інших зацікавлених сторін в Банку та суспільні інтереси. 

        Наглядова Рада контролює розмір винагороди керівників підрозділів з управління ризиками 

та підрозділу комплаєнсу. 
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(5)  Наглядова рада має право час від часу визначати інші питання, що вимагають її схвалення. 

 

(6)   До компетенції Правління належать, з-поміж іншого, такі функції: 

 

− поточне управління діяльністю Банку шляхом визначення правил, умов та порядку 

ведення фінансово-господарської діяльності Банку, проведення банківських та інших 

операцій, ведення бухгалтерського обліку та звітності в Банку, а також шляхом вчинення 

інших юридично значимих дій, спрямованих на досягнення статутних завдань та 

реалізацію статутних напрямів діяльності Банку; 

− затвердження нормативних документів Банку (правил, процедур, порядків, положень, 

стандартів, типових договорів тощо), крім тих, що відповідно до Статуту та нормативних 

документів Банку підлягають затвердженню Загальними зборами або Наглядовою радою; 

− забезпечення дотримання Банком чинного законодавства України та вимог, встановлених 

нормативно-правовими документами НБУ (у тому числі, економічних нормативів); 

− забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради та виконання 

делегованих ними повноважень; 

− забезпечення підготовки для затвердження Наглядовою радою проектів бюджету Банку, 

стратегії та бізнес-плану розвитку Банку;  

− забезпечення виконання бюджету Банку, затвердження кошторисів витрат та планів 

діяльності за окремими напрямами діяльності Банку у межах, визначених бюджетом; 

− реалізація стратегії та бізнес-плану розвитку Банку; 

− визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку; 

− реалізація стратегії та політик управління ризиками, затвердженої Наглядовою радою, 

підготовка та надання пропозицій Наглядовій раді щодо необхідності внесення змін до 

стратегії та політик управління ризиками; 

− забезпечення виконання завдань, рішень Наглядової ради щодо впровадження системи 

управління ризиками;  

− забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу 

ризиків; 

− забезпечення розроблення та затвердження внутрішньобанківських документів з питань 

управління ризиками (крім тих, які затверджуються Наглядовою радою);  

− забезпечення контролю за доведенням до відома структурних підрозділів і працівників 

Банку та Іноземної банківської групи Райффайзен в Україні інформації про внесені зміни 

до стратегії та політик управління ризиками, інших внутрішньобанківських документів з 

питань управління ризиками; 

− затвердження значення лімітів щодо кожного виду ризиків в частині наданих Правлінню 

повноважень згідно з визначеним Наглядовою Радою переліком лімітів (обмежень); 

− формування організаційної структури Банку, визначеної Наглядовою радою; 

− розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених 

підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку; 

− затвердження кандидатури на посаду Головного бухгалтера Банку; 

− здійснення заходів по організації проведення Загальних зборів відповідно до рішень 

Наглядової ради в порядку, передбаченому Статутом Банку, Регламентом Загальних 

зборів, а також законодавством України (крім випадків проведення Загальних зборів 

акціонерами); 
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− організація проведення засідань Наглядової ради; 

− у разі необхідності – попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних 

зборів і Наглядової ради, підготовка необхідної інформації, документів та пропозицій; 

− формування і використання фондів та резервів Банку, необхідних для здійснення Банком 

статутної діяльності і дотримання вимог, встановлених законодавством України та 

нормативно-правовими документами НБУ; 

− керівництво діяльністю відокремлених підрозділів Банку, призначення та звільнення їх 

керівників, встановлення вимог та нормативів до діяльності відокремлених підрозділів 

Банку; 

− представництво інтересів Банку у діяльності юридичних осіб, в яких Банк володіє 

корпоративними правами, та відчуження цих прав у порядку, визначеному Наглядовою 

радою; 

− прийняття рішень про участь в неприбуткових об’єднаннях, установах та організаціях, 

представництво інтересів Банку у їх діяльності;  

− надання пропозицій Наглядовій раді щодо створення, реорганізації та ліквідації 

юридичних осіб за участю Банку, в тому числі дочірніх підприємств Банку; 

− заслуховування та затвердження звітів керівників відокремлених та інших структурних 

підрозділів Банку, його дочірніх підприємств, прийняття рішень про підвищення 

ефективності їх роботи, стимулювання або притягнення до відповідальності; 

− реалізація кадрової політики Банку, включаючи підбір, підготовку та використання 

кадрів, формування кадрового резерву, затвердження штатного розкладу та розмірів 

оплати праці працівників Банку у відповідності до принципів, затверджених Наглядовою 

радою; 

− визначення чисельності працівників структурних підрозділів Банку; 

− укладення колективного договору з трудовим колективом Банку; 

− визначення умов проведення активних і пасивних банківських операцій, якщо 

повноваження щодо визначення окремих умов не віднесені до компетенції інших органів 

Банку; 

− визначення і реалізація політики Банку у сфері банківської таємниці, фінансового 

моніторингу та в інших сферах, що відповідно до законодавства України підлягають 

спеціальному нормативному регулюванню; 

− розгляд матеріалів перевірок, висновків та рекомендацій зовнішніх і внутрішніх аудиторів 

Банку, прийняття рішень за результатами таких перевірок; 

− розробка заходів щодо оперативного усунення недоліків у функціонуванні системи 

управління ризиками, виконання рекомендацій та зауважень за результатами оцінки 

ризиків, перевірок Служби внутрішнього аудиту, зовнішньої аудиторської фірми і 

контролюючих органів; 

− забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для 

зберігання активів клієнтів; 

− інформування Наглядової ради 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; 

− щомісячне затвердження переліку пов’язаних з Банком осіб; 
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− розгляд Звіту підрозділу комплаєнсу щодо комплаєнс-ризику та прийняття рішення за 

результатами його розгляду; 

− прийняття участі у підготовці питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів та 

Наглядової ради; 

− вирішення інших питань, пов’язаних з управлінням поточною діяльністю Банку, крім 

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

 

(7)  Правління може делегувати Голові Правління, Першому заступнику Голови Правління, 

членам Правління, іншим посадовим особам Банку або органам Банку із спеціальним 

статусом (Кредитному комітету, Комітету з проблемних кредитів, іншим комітетам Банку) 

повноваження щодо прийняття рішень з окремих питань, віднесених до компетенції 

Правління, або щодо вчинення юридично значимих дій від імені Банку з врахуванням 

правил, визначених статтею 8 Статуту Банку та нормативними документами Банку. 

 

Рішення з делегованих питань можуть прийматися у формі розпоряджень чи наказів за 

підписом посадової особи/посадових осіб Банку, якій/яким Правління делегувало 

відповідні повноваження. Рішення органів або комітетів Банку з делегованих Правлінням 

питань приймаються в порядку, передбаченому положенням про відповідний орган чи 

комітет. 

 

Делегування  повноважень не обмежує право Правління Банку приймати рішення з 

зазначених питань. 

 

(8)  Правління  подає Наглядовій раді щоквартальний вичерпний проміжний звіт щодо 

поточної ситуації, господарської діяльності Банку, структури активів та пасивів, оцінки 

суттєвих ризиків та управління ризиками, в тому числі у разі наявності порушень лімітів та 

цілей кредитного портфелю встановлених Корпоративною кредитною політикою, 

інформацію щодо нових видів продуктів чи значних змін у діяльності Банку і його дочірніх 

компаніях та щодо розвитку Банку, включаючи його дочірні та пов’язані компанії, за 

формою, визначеною Наглядовою радою («Квартальний Звіт Правління»). Крім того, 

Правління регулярно подає Наглядовій раді звіт про стан роботи з дотримання 

регулятивних вимог (комплаєнс), включаючи оцінку комплаєнс-ризиків, та звіту про 

антикорупційні заходи в Банку. 

 

(9) За підсумками фінансового року Правління звітує перед Загальними зборами і подає на 

затвердження Загальним зборам річний звіт, баланс Банку, висновки зовнішнього аудитора. 

Зазначені документи підлягають попередньому розгляду та погодженню Наглядовою 

радою відповідно до підпункту «б» пункту 3 статті 2 цього Положення. 

 

Річний звіт Правління складається у письмовій формі і повинен містити інформацію про: 

(i) стан виконання у звітному році бюджету Банку, рішень Загальних зборів та 

Наглядової ради; 

(ii) фінансово-економічні показники діяльності Банку за звітний рік, їх динаміку, прогноз 

на наступний рік, рівень конкурентоспроможності й прибутковості Банку; 

(iii)стан активів і пасивів Банку; 

(iv) результати діяльності Банку за звітний рік; 
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(v) інші обставини, які є істотними для діяльності Банку і досягнення ним поставлених 

цілей.  

 

Правління готує річний звіт відповідно до стандартів бухгалтерського обліку МСФЗ та 

вчасно готує будь-яку іншу інформацію, необхідну для надання можливості Групі 

підготувати консолідовані річні звіти відповідно до стандартів бухгалтерського обліку 

МСФЗ. 

 

Правління не рідше одного разу на рік подає Наглядовій раді звіт про план аудиту та 

результати аудиторської перевірки. 

 

(10) Правління зобов’язане негайно повідомляти Наглядову раду про будь-які події, які можуть 

мати суттєвий вплив на Банк, його дочірні компанії чи Групу Райффайзен. 

 

(11)  Правління узгоджує стратегічні напрями діяльності Банку разом із Наглядовою Радою та в 

процесі регулярної звітності обговорює стан реалізації стратегії із Наглядовою радою. 

 

(12)  З метою забезпечення дотримання чинного законодавства або вимог Групи щодо контролю 

та інформації про ризики в банківських операціях, Правління повинне забезпечити 

регулярне подання звітності Наглядовій раді про ризики у банківських операціях 

(включаючи купівлю або продаж цінних паперів) та розподіл лімітів для клієнтів або груп 

пов’язаних клієнтів таким чином, щоб це дозволило (і) здійснювати моніторинг ризиків для 

клієнтів або груп пов’язаних клієнтів та можливість вирішення таких питань у межах 

Групи Райффайзен (ii) мати вплив на ситуацію з боку Наглядової ради у разі виявлення 

будь-якого порушення або потенційного порушення, наприклад, порядку погодження будь-

яких рішень з Наглядовою радою. 

 

Стаття 3 

 

(1) Правління вважається правомочним, якщо на засіданні Правління присутні не менше 

половини від загальної кількості членів Правління. 

 

(2) Рішення Правління приймається простою більшістю голосів членів Правління. Під час 

голосування кожен член Правління має один голос. У разі рівності голосів, голос Голови 

Правління є вирішальним. Рішення, прийняті за вирішальним голосом Голови Правління, 

вважаються рішеннями, прийнятими простою більшістю голосів. Перший заступник 

Голови Правління не має права вирішального голосу. Голоси членів Правління, які 

утримались від голосування, не вважаються дійсними, і не враховуються при підрахунку 

кількості голосів. 

 

(3)  Голова Правління визначає спосіб голосування. Якщо голосування здійснюється щодо 

більш ніж одного рішення, на голосування спочатку виноситься  найбільш складне 

питання. 

 

(4)  На засіданнях Правління, комітетів та інших колегіальних органів Правління мають право 

бути присутніми керівники підрозділу комплаєнсу та підрозділів з управління ризиками та 
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накладати заборону (вето) на рішення Правління у випадках, визначених законодавством 

та/або установлених Наглядовою радою. 

 

(5)  Як правило, рішення приймаються на засіданнях Правління та набирають силу з моменту їх 

прийняття, якщо інше не випливає із змісту рішення.  

Рішення Правління також можуть бути прийняті шляхом опитування в письмовій формі, 

шляхом факсиміле або електронного листа, або за допомогою аналогічних засобів 

(електронного) зв’язку, за умови, що всі члени Правління були поінформовані про те, що 

жоден з членів не заперечує проти такої форми прийняття рішення. В такому випадку 

рішення Правління, прийняте шляхом опитування, оформляється постановою Правління і 

повинне бути підтверджене протоколом наступного чергового засідання Правління і 

додаватись до нього. 

 

Стаття 4 

 

(1) Засідання Правління скликаються Головою Правління  при необхідності прийняти рішення 

щодо діяльності Банку; як правило, засідання Правління повинні скликатися не рідше двох 

разів на місяць. Перший заступник Голови Правління визначає місце проведення засідання 

та організовує проведення засідання. Голова Правління головує на засіданні, і визначає 

порядок розгляду питань порядку денного, порядок голосування, кворум та більшість 

голосів. 

 

(2)  На вимогу Наглядової ради або будь-якого члена Правління, який обґрунтував мету та 

предмет засідання, Перший заступник Голови Правління або Голова Правління в 

найкоротший термін скликає засідання Правління. 

 

(3)  Для організаційного і технічного забезпечення проведення засідань Правління, ведення 

діловодства Правління, оформлення та зберігання протоколів засідань Правління, із складу 

працівників Банку Головою Правління призначається Секретар Правління (далі – 

Секретар). 

 

(4)    Секретар доводить інформацію про засідання Правління та пропозиції щодо його порядку 

денного до відома всіх членів Правління, і своєчасно надсилає  документи, що стосуються 

прийняття рішення Правлінням, кожному члену Правління електронною поштою 

принаймні за один робочий день до засідання Правління. 

 

(5) У разі якщо документи, необхідні для прийняття рішення, не були надані своєчасно, 

рішення може прийматися, якщо жоден із членів Правління, присутній на засіданні, не 

заперечує проти цього. У разі якщо будь-яке рішення не було оголошене належним чином, 

таке рішення може бути прийняте лише за умови присутності всіх членів Правління, якщо 

вони не заперечують проти такої форми прийняття рішення. У невідкладних випадках 

рішення може бути прийняте незалежно від присутності всіх членів Правління, якщо жоден 

член Правління, присутній на засіданні, не заперечує проти такої форми прийняття рішень. 

 

Стаття 5 
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(1)   Голова Правління несе відповідальність за складання та ведення протоколів засідань 

Правління; протокол засідання Правління складається у п’ятиденний строк та, на вимогу 

Наглядової ради, має бути перекладений англійською мовою. 

 

(2)  Протокол засідання Правління підписується Головою Правління (або тимчасово 

виконуючим його обов’язки) та секретарем Правління; копія підписаного протоколу 

надсилається усім членам Правління та, на вимогу, Голові Наглядової ради. 

Постанови Правління та протоколи засідань Правління реєструються і зберігаються у Книзі 

протоколів засідань Правління, яку веде Секретар. Копії протоколів засідань Правління, 

постанов Правління та витяги з них засвідчуються підписом Секретаря, і, за необхідності, 

скріплюються печаткою Банку. 

 

(3)  На вимогу члена Правління, який не погоджується з рішенням Правління, його окрема 

думка документується в протоколі; на вимогу Голови Правління відповідний член 

Правління самостійно формулює окрему думку, яка додається до протоколу. 

 

Стаття 6 

 

(1) Будь-яка кореспонденція від імені Правління повинна зберігатися Головою Правління і 

належним чином передаватися його правонаступнику; Правління може залучати структурні 

підрозділи Банку для сприяння роботі Правління. 

 

(2)  Члени Правління повинні вважати свої знання та будь-яку інформацію стосовно Банку та 

його клієнтів конфіденційною, та розглядати її як комерційну таємницю Банку. Такі 

зобов’язання поширюються також після припинення відносин з Банком. 

 

(3)  Публічні заяви, що мають стратегічне значення для Банку та Групи, приймаються тільки за 

умови попереднього узгодження такого питання з Головою Наглядової ради або 

уповноваженими ним особами. 

 

(4)  Члени Правління повинні своєчасно надавати Наглядовій раді точну інформацію про 

наявність заінтересованості (особистого інтересу) в будь-яких операціях Банку чи 

пов’язаних з ним осіб або про будь-які інші обставини, що становлять собою конфлікт 

інтересів. Така інформація повинна також негайно надаватися Правлінню. Члени 

Правління повинні відмовитися від участі в прийнятті рішень, якщо конфлікт інтересів 

впливає на їх незалежність і не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов’язки в 

інтересах Банку, його вкладників та акціонерів. 

Будь-які правочини між Банком або його дочірніми компаніями і членом Правління або 

пов’язаною з ним особою можуть здійснюватися без заінтересованості. Умови проведення 

правочинів із заінтересованістю за участю членів Правління чи пов’язаних з ними осіб 

підлягають погодженню Наглядовою радою, за виключенням стандартних операцій, які 

здійснюються Банком на звичайних умовах в ході регулярної діяльності. 

 

(5)  Члени Правління не мають права бути членами наглядового або виконавчого органу будь-

якої компанії, окрім дочірньої компанії Банку, і не мають права без попередньої згоди 



 
 

Протокол №Зб-61  Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Протокол Загальних зборів акціонерів                  11 вересня  2020 року 133 з 187 

 

Наглядової ради за власний рахунок або за рахунок інших осіб вести підприємницьку 

діяльність чи здійснювати операції, які належать до сфери діяльності Банку. 

 

(6)  Члени Правління несуть відповідальність за діяльність Банку в межах своїх повноважень. 

 Члени Правління несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані їхніми діями 

(бездіяльністю). Якщо відповідальність несуть декілька членів Правління, їх 

відповідальність перед Банком є солідарною. 

Стаття 7 

 

Це Положення вступає в силу з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів 

Банку. Зміни і доповнення до цього Положення вносяться на підставі відповідних рішень 

Загальних зборів акціонерів Банку. 
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 Преамбула 

 

1.1. Цей Регламент розроблений на підставі Закону України  «Про акціонерні товариства» 

(надалі - Закон), Закону України «Про банки і банківську діяльність», Статуту  Акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Банк) і визначає порядок підготовки, скликання, 

проведення і прийняття рішень Загальними зборами акціонерів Банку. 

 

1.2. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Загальних зборів акціонерів 

Банку виникнуть відносини, не врегульовані цим Регламентом, то для врегулювання таких 

відносин мають застосовуватись норми чинного законодавства та Статуту Банку з дотриманням 

законних інтересів Банку в цілому та кожного акціонера зокрема. Після виявлення таких 

відносин, до цього Регламенту повинні бути внесені відповідні зміни чи доповнення. 

 

2. Загальні положення 

 

2.1. Загальні Збори акціонерів Банку (далі – Збори) є вищим органом управління Банку. 

 

2.2. Збори можуть бути річними і позачерговими. 

 

2.2.1. Банк щороку скликає річні Збори, які проводяться не пізніше 30 квітня 

наступного за звітним роком. Усі інші Збори вважаються позачерговими. 

 

2.2.2. До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені 

підпунктами  «ж», «з», «и» пункту 3.2 цього Регламенту. Не рідше ніж раз на три роки до 

порядку денного річних Зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами «д», 

«е» пункту 3.2 цього Регламенту. 

 

2.3. Збори проводяться за рахунок коштів Банку. Якщо позачергові Збори проводяться з 

ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на 

організацію, підготовку та проведення таких Зборів. 

 

3. Компетенція Зборів  

 

3.1. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку крім тих, що віднесені 

до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Наглядова рада має право 

включити до порядку денного Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної 

компетенції законом або Статутом, для його вирішення Зборами. 

 

3.2. До виключної компетенції Зборів належить прийняття рішень щодо: 

 

а) визначення основних напрямів діяльності Банку; 

б) затвердження Статуту Банку, внесення змін та доповнень до нього; 

в) зміни розміру (збільшення або зменшення) статутного капіталу Банку;  
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г) розміщення акцій Банку,  викуп Банком розміщених ним акцій (крім випадків 

обов’язкового викупу акцій згідно із законодавством України), анулювання викуплених акцій 

Банку, дроблення або консолідацію акцій Банку, про розміщення цінних паперів, що можуть 

бути конвертовані в акції Банку;  

ґ) невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій Банку додаткової 

емісії у процесі їх розміщення ; 

д) обрання Голови Наглядової ради та інших її членів, затвердження умов цивільно-

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

винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, 

уповноваженої на підписання цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з членами  

Наглядової ради;  

е) припинення повноважень (відкликання) Голови  Наглядової ради та інших її членів, за 

винятком випадків, встановлених законодавством України; 

є) затвердження Регламенту Загальних зборів  акціонерів Банку, Положення про  

Наглядову раду Банку, Положення про винагороду членів Наглядової ради, Положення про 

Правління Банку, а також внесення змін та доповнень до них; 

ж) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради; 

з) затвердження річного звіту  Банку,  звіту  Наглядової ради, Правління, висновку 

зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) та затвердження заходів за 

результатами розгляду таких звітів та висновку; 

и) покриття збитків та розподілу прибутку Банку;  

і) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів 

за простими акціями Банку;  

ї) зміни організаційно-правової форми Банку, зміни типу акціонерного товариства Банку, 

виділу та припинення Банку (крім випадків, передбачених законодавством України), ліквідації 

Банку, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення, ліквідатора), затвердження порядку 

та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після 

задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу; 

й) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку; 

к) надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо яких є 

заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України; 

л) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів, обрання та 

припинення повноважень голови та членів лічильної комісії, про зміну черговості розгляду 

питань порядку денного, про оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів до 

наступного дня; 

м) інші питання, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів 

згідно з законодавством України або Статутом. 

3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не 

можуть бути передані іншим органам Банку.  

 

 4. Право на участь у Зборах  

 

4.1. У Зборах мають право брати участь всі акціонери Банку незалежно від кількості 

акцій, власниками яких вони є, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, 

або їх представники. Такий перелік акціонерів складається станом на 24 годину за три робочих 

дні до дня проведення Зборів. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає ці Збори, також 
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можуть бути присутні представник аудитора Банку та члени Правління Банку незалежно від 

володіння ними акціями Банку, представник трудового колективу, який відповідно до Статуту 

представляє права та інтереси трудового колективу.  

 

4.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається в порядку, 

встановленому законодавством про депозитарну систему України.  

 

4.3. На вимогу акціонера Банк або депозитарна установа зобов’язані надати інформацію 

про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.  

 

4.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його 

складення заборонено.  

 

4.5. Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється законом.  

 

5. Повідомлення про проведення Зборів  

 

5.1. Письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного 

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

встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену 

Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, 

передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не 

може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою 

раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.  

5.2. Письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного 

надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Збори, у спосіб, передбачений 

Наглядовою радою, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення 

розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі 

скликання Зборів акціонерами.  

5.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів Банк розміщує повідомлення про 

проведення Загальних зборів в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії 

з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення про проведення 

Зборів та проект порядку денного також надсилається фондовій біржі, на якій  акції Банку 

допущені до торгів.  

 

5.4. Повідомлення про проведення Зборів затверджується Наглядовою радою та має 

містити такі дані:  

• повне найменування та місцезнаходження Банку;  

• дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути 

акціонери) проведення Зборів;  

• час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;  

• дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;  
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• перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного 

з питань, включених до проекту порядку денного;  

• адресу веб-сайту Банку в мережі Інтернет, на якому розміщена інформація, встановлена 

Законом, в тому числі - з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту 

порядку денного; 

• порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 

час підготовки до Зборів; 

• про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 6 та 8 цього цього Регламенту, 

якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, 

а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися; 

•  порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю. 

5.5.  Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються 

відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення 

Зборів Банк має розмістити і до дня проведення Зборів включно забезпечувати наявність на 

власному веб-сайті такої інформації: 

 

1) повідомлення про проведення Зборів; 

 

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 

переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (у тому числі загальну 

кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал Банку представлений 

двома і більше типами акцій); 

 

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у 

Зборах; 

 

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, підготовлені 

Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар 

органу управління Банку щодо кожного питання, включеного до порядку денного Зборів. 

 

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, запропоновані 

акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Банку, мають розміщуватися на 

власному веб-сайті Банку протягом двох робочих днів після їх отримання Банком. 

 

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Зборів, Банк 

має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих 

акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах (у тому 

числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Банку 

представлений двома і більше типами акцій). 

 

5.6. Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за 

місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Зборів 100 відсотками акцій 

Банку володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні 

організації.  
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6. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть 

ознайомитися під час підготовки до Зборів  

            6.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів 

Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 

рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в 

доступному місці, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про 

проведення Зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, 

офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з 

документами.  

           У разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 

68 Закону, Банк надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп 

Банком акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону. Умови  договору (крім 

кількості і загальної вартості акцій)  є єдиними для всіх акціонерів. 

          6.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Зборів Банк не має права 

вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість 

ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у 

зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати 

проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до 

дати проведення Загальних зборів.  

         6.3. Банк до початку Зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на 

письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та 

порядку денного Зборів до дати проведення Зборів. Банк надає одну загальну відповідь на всі 

запитання однакового змісту. 

7. Порядок денний Зборів  

 

7.1. Проект порядку денного Зборів та порядок денний Зборів попередньо затверджується 

Наглядовою радою Банку, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у 

випадках, передбачених чинним законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.  

 

7.2. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному 

чинним законодавством та статтею 6 цього Регламенту, ознайомитися з проектом (проектами) 

рішення з питань порядку денного.  

 

8. Пропозиції до проекту порядку денного Зборів  

 

8.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 

порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, Лічильної 

комісії, що обираються Зборами, кількість яких не може перевищувати кількісного складу 

кожного з цих органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Зборів, а 

щодо кандидатів до складу органів Банку – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів. 

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити 
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відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради 

мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера 

(акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради в якості 

незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, 

обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища 

відповідного кандидата. 

 

8.2. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із 

зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 

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

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

акціонером до складу Наглядової ради, Лічильної комісії Банку.  

 

8.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у 

випадках, передбачених чинним 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 пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів 

Банку – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів. 

 

8.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 

голосуючих акцій Банку, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного 

Зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством. У такому разі рішення Наглядової 

ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція 

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

чинного законодавства та цього Регламенту.  

 

Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових 

питань та/або нових проектів рішень до питань порядку денного. Банк не вносить зміни до 

запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. 

 

8.5. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції 

акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Банку, 

може бути прийнято тільки у разі:  

 

• недотримання акціонерами строку, встановленого цим Регламентом;  

 

• неповноти даних, передбачених цим Регламентом.  

 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозицій 

акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій Банку, може бути 

прийнято через невідповідність пропозиції вимогам законодавства України та внутрішнім 

документам Банку, порушення строків надання пропозиції, ненадання достатньої інформації та 

документів щодо кандидатів до складу органів управління та з інших підстав, передбачених 

законодавством України. 
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8.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного 

Зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його 

прийняття.  

 

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

ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та 

направляє/вручає порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій 

акціонерів, а також розміщує на веб-сайті Банку  повідомлення про зміни у порядку денному 

Загальних зборів. Повідомлення з проектом порядку денного Загальних зборів разом з проектом 

рішень щодо кожного з питань також надсилається фондовій біржі (біржам), на якій  акції Банку 

допущені до торгів. 

 

Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до 

проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Зборів. Суд за результатами розгляду 

справи може постановити рішення про зобов'язання Банку провести Збори з питання, у 

включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.  

 

9. Представництво акціонерів  

 

9.1. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена 

особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.  

 

Посадові особи органів Банку та їх афілійовані особи не можуть бути представниками 

інших акціонерів Банку на Зборах.  

 

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша 

фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави 

чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи 

комунальним майном.  

 

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

Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це 

Правління. Повідомлення акціонером Банку про призначення, заміну або відкликання свого 

представника за допомогою засобів електронного зв’язку  на електронну адресу info@aval.ua 

може здійснюватися виключно із застосуванням електронного цифрового підпису, що 

прирівнюється до власноручного відповідно до законодавства. 

 

9.3. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, 

посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також 

може посвідчуватися депозитарною установою (Банком) у порядку, встановленому 

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та 

голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, 

уповноваженою на це її установчими документами. 

 

Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо 

голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, яким чином і за 

mailto:info@aval.ua
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яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник 

повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не 

містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на 

Зборах на свій розсуд.  

 

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах 

декільком своїм представникам.  

 

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

Зборах.  

 

Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі 

на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.  

10. Порядок проведення Зборів  

 

10.1. Порядок проведення Зборів Банку встановлюється законодавством, Статутом Банку, 

цим Регламентом та іншими рішеннями Зборів.  

 

10.2. Збори Банку не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про 

проведення Зборів.  

 

10.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку 

акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому 

законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного 

акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка 

призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у 

випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. За 

рішенням Наглядової ради повноваження реєстраційної комісії за договором можуть 

передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник 

депозитарної установи, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій 

реєстраційної комісії. 

 

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 Зборах. 

 

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова 

реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку 

проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права приймати участь у 

Зборах.  

 

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу 

Зборів.  
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Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його 

представника для участі у Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до 

протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.  

 

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право 

замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління  Банку, 

або прийняти участь у Зборах особисто.  

 

У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється 

той представник, довіреність якому видана пізніше.  

 

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо 

голосування на Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним 

представником.  

 

10.4. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на 

участь у Зборах Банку, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначати своїх 

представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та 

підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Банк повідомляється письмово 

до початку реєстрації акціонерів.  

 

Посадові особи Банку зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів 

(акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за 

реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.  

 

10.5. Головує на Зборах особа, призначена рішенням Наглядової ради. Наглядова рада 

може обрати головуючим на Зборах будь-яку особу, в тому числі члена Наглядової ради. 

 

10.6. Порядок проведення Зборів затверджується Зборами перед початком розгляду 

питань порядку денного.  

 

Пропозиції щодо порядку проведення Зборів оголошуються Головою Зборів. Як правило, 

порядок проведення Зборів передбачає наступне: 

• до 10 хвилин надається для інформації доповідача за кожним питанням порядку 

денного; 

• запитання та пропозиції доповідачам подаються у письмовому вигляді Голові Зборів, 

вказуючи прізвище, ім’я та по-батькові акціонера (представника); 

• за рішенням Голови Зборів для виступів та пропозицій акціонерів за кожним питанням 

порядку денного надається до 3 хвилин. 

 

10.7. Хід Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Зборів чи самих 

Зборів може фіксуватися технічними засобами, записи яких додаються до протоколу відповідних 

Зборів.  

 

11. Кворум Зборів  
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11.1. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент 

закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.  

 

11.2. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є 

власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.  

 

Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до чинного 

законодавства власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси 

власників привілейованих акцій Банку відповідно до чинного законодавства підраховуються 

окремо, Збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для 

участі у Зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків 

привілейованих акцій, що є голосуючими з цього питання. 

  

12. Порядок прийняття рішень Зборами  

 

12.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, 

винесених на голосування на Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.  

При застосуванні кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера Банку 

помножується на кількість членів органу Банку, що обираються, а акціонер має право віддати всі 

підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома 

кандидатами. 

 

12.2. Право голосу на Зборах мають акціонери - власники простих акцій Банку, а у 

випадках, передбачених чинним законодавством, Статутом Банку – також акціонери - власники 

привілейованих акцій, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають 

право на участь у Зборах.  

 

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним 

законодавством.  

 

12.3. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою 

більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками 

голосуючих з цього питання акцій, якщо законодавством не встановлено інше.  

 

Рішення Зборів з питань, що відповідно до законодавства приймається за участю 

акціонерів-власників привілейованих акцій, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано 

не менш ніж три чверті голосів акціонерів-власників привілейованих акцій, які брали участь у 

голосуванні з цього питання.  

 

12.4. Обраними до складу органів Банку вважаються кандидати, які набрали найбільшу 

кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. 

 

Обрання членів Наглядової ради Банку проводиться шляхом кумулятивного голосування. 
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12.5. Рішення Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів (які 

зареєструвалися для участі у  Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій) з 

наступних питань:  

•  внесення змін до Cтатуту Банку;  

•  прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;  

•  прийняття рішення про зміну типу товариства;  

•  прийняття рішення про розміщення акцій;  

•  прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції; 

•  прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку;  

•  прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Банку; 

• прийняття рішення про виділ та припинення діяльності Банку, крім випадку, 

передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону, 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.  

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість 

майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 та більше відсотків 

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку, у випадку розгляду 

питання Зборами, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної 

кількості. 

 

Рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій 

додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів 

від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 

 

Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту, якими встановлюється, що 

вимоги статей 65 2 і 65 3 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Банк 

або поширюються з винятками або особливостями, що визначаються у таких змінах до Статуту, 

приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів Банку від їх загальної кількості. 

12.6. Збори 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 Зборах. 

12.7. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають 

акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма 

голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, передбачених Статутом Банку та чинним 

законодавством України.  

 

12.8. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про 

оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які 

зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного 

питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх 

представників) наступного дня не проводиться.  
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Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на 

підставі даних реєстрації першого дня.  

 

Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про 

проведення Зборів.  

 

Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.  

 

12.9. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на 

голосування.  

12.10. Обмеження при визначенні кворуму Зборів та прав участі у голосуванні на Зборах 

можуть встановлюватися законодавством. 

12.11. Акції Банку, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Банку, не 

враховуються при визначенні кворуму Зборів та не дають права участі у голосуванні на Зборах. 

 

 

13. Спосіб голосування  

 

13.1. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з 

використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань 

порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних Зборів. 

 

13.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить:  

 

• повне найменування Банку;  

 

• дату і час початку проведення Зборів;  

 

• питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;  

 

• варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");  

 

• застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником 

акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та 

найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером (за відсутності таких реквізитів і 

підпису бюлетень вважається недійсним); 

 

• зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та 

кількості голосів, що йому належать.  
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13.3. При кумулятивному голосуванні акціонер зобов’язаний розподілити свої голоси між 

кандидатами, зазначеними в списку та за обрання яких він голосує, тільки в цілих числах без 

дроблення «одиниць» голосів. 

 

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: 

 

• повне найменування Банку; 

 

• дату і час початку проведення Зборів; 

 

• перелік кандидатів у члени органу Банку із зазначенням інформації про них відповідно 

до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; 

 

• місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він 

віддає за кожного кандидата; 

 

• застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником 

акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та 

найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером (за відсутності таких реквізитів і 

підпису бюлетень вважається недійсним);  

 

• зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. 

 

13.4. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня 

нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). 

 

Бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування, 

засвідчуються підписом одного з членів реєстраційної комісії або корпоративного секретаря. 

 

13.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не 

пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів 

Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів, а в разі скликання позачергових 

Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, 

які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою 

бюлетеня для голосування.  

 

13.6. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:  

 

• він відрізняється від офіційно виготовленого Банком зразка;  

 

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

 

• він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; 

 

• акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше 

одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.  
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Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо 

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

належить за таким голосуванням. 

 

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не 

враховуються під час підрахунку голосів.  

 

14. Лічильна комісія  

 

14.1. Підрахунок голосів на Зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку 

голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає 

Лічильна комісія, яка обирається Зборами. До обрання лічильної комісії відповідні 

повноваження виконує тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (а у разі 

скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у визначених законодавством України 

випадках – акціонерами, які цього вимагають). Повноваження Лічильної комісії за договором 

можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Банку додаткові послуги, зокрема щодо 

виконання функцій лічильної комісії. Умови договору затверджуються Зборами.  

 

14.2. Наглядова рада (а у разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у 

визначених законодавством України випадках – акціонери, які цього вимагають) зобов’язана 

визначити першим питанням порядку денного Зборів питання про обрання лічильної комісії. 

 

14.3. Склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу Лічильної 

комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу Наглядової ради. 

  

15. Протоколи про підсумки голосування  

 

15.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма 

членами Лічильної комісії, які приймали 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 відповідної депозитарної установи.  

 

15.2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) 

зазначаються:  

 

• дата проведення голосування;  

 

• питання, винесене на голосування; 

 

• рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з 

кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; 

 

• кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 
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• кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.  

 

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: 

 

• дата проведення голосування;  

 

• кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Банку; 

 

• кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 

 

• кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. 

 

15.3. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки 

голосування.  

 

Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. 

Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 

робочих днів шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Банку.  

 

15.4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів.  

 

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування 

опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) 

та зберігаються у Банку протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.  

 

16. Протокол Зборів 

 

16.1. Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та 

підписується головуючим і секретарем Зборів.  

 

16.2. До протоколу Зборів вносяться відомості про:  

 

• дату, час і місце проведення Зборів;  

 

• дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;  

 

• загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у 

Зборах;  

 

• загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Банку, які 

зареєструвалися для участі у Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку 

денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);  

 

• кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - 

зазначається кворум Зборів з кожного питання);  
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• головуючого та секретаря Зборів;  

 

• склад Лічильної комісії;  

 

• порядок денний Зборів;  

 

• основні тези виступів;  

 

• порядок голосування на Зборах (бюлетенями);  

 

• підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання 

порядку денного Зборів та рішення, прийняті Зборами.  

 

Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється 

печаткою Банку та підписується Головою Правління Банку. 

 

17. Позачергові Збори  

 

17.1. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:  

 

• з власної ініціативи;  

 

• 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 законом або Статутом Банку.  

 

Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Правлінню 

Банку на адресу за місцезнаходженням Банку із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) 

акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку 

денного. У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також 

містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною 

всіма акціонерами, які її подають.  

 

17.2. Наглядова рада у встановленому законодавством України порядку приймає рішення 

про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні.  

 

17.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у 

разі:  

 

• якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків 

голосуючих акцій Банку;  
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• неповноти даних, а саме, інформації про кількість, тип і клас належних акціонерам 

акцій, підписів всіх акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів.  

 

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про 

відмову у скликанні надається Правлінню Банку або акціонерам, які вимагають їх скликання, не 

пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.  

 

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься у 

вимозі про скликання позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань 

або проектів рішень.  

 

17.4. Позачергові Збори, які скликаються  Наглядовою радою, проводяться протягом 45 

днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання.  

 

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

скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових 

Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, 

встановленому статтею 5 цього Регламенту та чинним законодавством. У такому разі Наглядова 

рада затверджує порядок денний. 

 

Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, 

якщо порядок денний Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради. 

 

17.6. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Зборів  

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

відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або 

прийняття рішення про відмову у такому скликанні, позачергові Збори можуть бути проведені 

акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з 

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

Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами 

до суду. 

Акціонери, які скликають позачергові Збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення 

позачергових Зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Зборів у 

загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення 

регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають 

позачергові Збори, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Зборів та 

проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Банку допущені до торгів. 

Повідомлення про проведення позачергових Зборів на вимогу акціонерів повинне містити 

дані, зазначені у пункті 5.4 цього Регламенту, а також адресу, на яку акціонери можуть 

надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Зборів.  

 

Повідомлення про проведення позачергових Зборів затверджується акціонерами, які 

скликають Збори. 
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17.7. У разі скликання Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали 

розсилаються всім акціонерам Банку особою, яка здійснює облік прав власності на акції Банку, 

що належать акціонерам, які скликають Збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.  

18. Оскарження рішення Зборів  

 

18.1. У разі, якщо рішення Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують 

вимоги чинного законодавства, Статуту чи цього Регламенту, акціонер, права та охоронювані 

законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом 

трьох місяців з дати його прийняття.  

 

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, 

якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.  

 

18.2. Акціонер може оскаржити рішення Зборів з питань, передбачених частиною першою 

статті 68 Закону «Про акціонерні товариства», виключно після отримання письмової відмови в 

реалізації права вимагати здійснення обов’язкового викупу Банком належних йому голосуючих 

акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення 

на адресу Банку в порядку, передбаченому законодавством України. 
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1. Загальні положення 

1.1.  Принципи (Кодекс) корпоративного управління Акціонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль» (далі – Принципи) розроблені з метою формування прозорої та 

ефективної моделі корпоративного управління, спрямованої на забезпечення балансу інтересів 

Банку, його акціонерів, органів управління, посадових осіб, вкладників та інших кредиторів 

Банку і суспільства в цілому. 

1.2. Принципи розроблено на підставі чинного законодавства України, Статуту Банку та 

інших нормативних документів Банку.  

Принципи враховують положення Методичних рекомендацій щодо організації 

корпоративного управління в банках України, схвалених рішенням Правління Національного 

банку України від 03 грудня 2018 р. №814-рш, Принципів корпоративного управління 

Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance), 

Принципів корпоративного управління для банків, затверджених Базельським комітетом з 

питань банківського нагляду 08 липня 2015 р. та інших документів, у яких викладені найкращі 

практики та міжнародні стандарти корпоративного управління.  

            1.3. Банк як учасник Іноземної банківської групи Райффайзен в Україні (далі – Група РБІ) 

забезпечує відповідність цих Принципів цілям, принципам і цінностям Групи РБІ. 

1.4. Принципи є обов'язковими для акціонерів, посадових осіб та інших працівників 

Банку. Неухильне дотримання цих Принципів забезпечує формування і підтримання 

позитивного іміджу Банку, покращення процесу управління Банком, підвищення ефективності 

його діяльності та конкурентоздатності. 

2. Мета діяльності та стратегія розвитку Банку 

2.1. Банк надає банківські та інші фінансові послуги, а також здійснює іншу діяльність 

відповідно до Статуту Банку та законодавства України.  

2.2. Основною метою діяльності Банку є одержання прибутку в інтересах Банку та його 

акціонерів. Одночасно Банк забезпечує дотримання інтересів вкладників та кредиторів Банку, 

його працівників, ділових партнерів, держави та інших заінтересованих осіб. 

2.3. Акціонери визначають та періодично переглядають основні напрями діяльності 

Банку, на підставі яких Наглядова рада Банку розробляє стратегію розвитку Банку. 

2.4. Відповідальність за забезпечення стратегічного управління Банком покладається на 

Наглядову раду Банку. 

2.5. Реалізацію стратегії розвитку Банку здійснює Правління Банку.  

3. Корпоративна культура Банку 
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3.1. У своїх внутрішніх процесах Банк дотримується корпоративної культури, 

орієнтованої на норми відповідальної та етичної поведінки акціонерів, керівників та інших 

працівників або контрагентів Банку.  

 

3.2. З метою підвищення довіри акціонерів та інших заінтересованих осіб,  Банк у своїй 

діяльності керується наступними принципами корпоративного управління: 

− забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів Банку; 

− виважене, сумлінне та ефективне виконання Наглядовою радою Банку та Правлінням 

Банку своїх функцій; 

− лояльність та відповідальність посадових осіб органів Банку, дотримання ними високих 

професійних і етичних стандартів під час виконання їхніх функціональних обов'язків, 

недопущення конфлікту інтересів; 

− чіткий розподіл повноважень і відповідальності між органами управління та 

структурними підрозділами Банку, посадовими особами Банку; 

− наявність ефективної системи стримувань та противаг, належної системи підзвітності 

та контролю; 

− прозорість політик, внутрішніх процедур та процесів Банку; 

− забезпечення управління ризиками та контролю за фінансово-господарською 

діяльністю Банку; 

− усвідомлення соціальної ролі та відповідальності Банку та його працівників. 

3.2. Корпоративне управління Банку організовано з урахуванням його розміру, 

особливостей його діяльності, характеру й обсягів банківських та інших фінансових послуг, 

профілю ризику Банку, системної важливості Банку. 

4. Права акціонерів, вкладників та інших заінтересованих осіб  

 

4.1. Банк забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, 

передбаченими законодавством України, Статутом Банку. 

 

4.2. Банк забезпечує рівне ставлення до всіх акціонерів, що означає:  

− рівність прав акціонерів, що є власниками однакової кількості акцій одного типу, 

незалежно від того, чи є вони резидентами чи нерезидентами України, фізичними або 

юридичними особами;  

− заборону встановлювати мінімальну кількість акцій, що надає право голосу на 

Загальних зборах акціонерів, або обмежувати кількість голосів, що належать одному акціонерові, 

крім випадків, передбачених діючим законодавством України;  

− заборону встановлювати в рамках одного типу акцій будь-яких переваг щодо розміру 

та порядку отримання дивідендів різними групами акціонерів; 

− рівність прав та можливостей для кожного з акціонерів під час доступу до інформації 

про діяльність Банку.  

 

4.3. Акціонери Банку мають наступні права:  

4.3.1. право на участь в управлінні Банком шляхом участі та голосування на Загальних 

зборах акціонерів, зокрема:  
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− брати участь у вирішенні найважливіших питань діяльності Банку, що віднесені до 

компетенції Загальних зборів акціонерів, у тому числі шляхом прийняття рішення про внесення 

змін до Статуту, обрання членів Наглядової Ради Банку, додатковий випуск акцій, викуп Банком 

розміщених ним акцій, укладення значних правочинів, правочинів із заінтересованістю, 

реорганізацію Банку тощо;  

− отримувати передбаченим Статутом Банку способом повідомлення про проведення 

Загальних зборів акціонерів, яке повинно містити інформацію про дату, час та місце їх 

проведення, а також повний перелік питань порядку денного разом з проектом рішень (крім 

кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, з 

обов'язковим зазначенням порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо порядку 

денного;  

− своєчасно, в порядку та строки, визначені законодавством України та нормативними 

документами Банку, знайомитися з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних 

зборів акціонерів;  

− вносити пропозиції щодо порядку денного та проектів рішень, а також вимагати їх 

включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів в порядку, визначеному 

законодавством України та Статутом Банку;  

− брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через вільно обраного 

представника;  

− брати участь в обговоренні та голосуванні з питань порядку денного, при чому 

голосування на Загальних зборах акціонерів здійснювати з використанням бюлетенів для 

забезпечення прозорості та надійності підрахунку голосів;  

4.3.2. право на отримання частини прибутку Банку у розмірі, пропорційному належній 

акціонерові кількості акцій, за рішенням Загальних зборів акціонерів (за винятками, 

передбаченими законодавством); 

4.3.3.  право на отримання інформації про діяльність Банку в порядку, встановленому 

законодавством України та відповідними внутрішніми документами Банку; 

4.3.4. право на вільне розпорядження акціями: право продавати, передавати, дарувати, 

заповідати, заставляти акції тощо;  

4.3.5. право вимагати обов'язкового викупу належних акціонеру акцій Банком або 

акціонером (акціонерами), що набув (спільно набули) контрольний або домінуючий контрольний 

пакет акцій за справедливою ціною, а також право вимагати від інших акціонерів обов’язкового 

продажу акцій в порядку та у випадках, встановлених законодавством та Статутом Банку;  

4.3.6. у разі здійсненні Банком додаткового випуску акцій − переважне право придбати 

додатково випущені акції у кількості, пропорційній належній акціонерам частці акцій 

відповідного типу у статутному капіталі Банку, протягом строку, впродовж якого реалізується 

переважне право акціонерів на придбання акцій, окрім випадків прийняття Загальними зборами 

акціонерів рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій 

додаткової емісії у процесі їх розміщення;  

4.3.7. інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом Банку. 

4.4. Банк підтримує спілкування з акціонерами з питань, що стосуються реалізації 

основних прав акціонерів, через Департамент виконавчого управління та комунікацій. Банк 

забезпечує реалізацію прав акціонерів отримувати інформацію про діяльність Банку, у тому 

числі про результати зовнішнього аудиту і результати оцінки Національним банком України 
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діяльності органів управління Банку під час оцінки ефективності корпоративного управління 

Банку. 

 

4.5. Акціонери під час прийняття рішень повинні враховувати інтереси Банку, вкладників, 

інших кредиторів, працівників Банку та інших заінтересованих осіб. 

 

4.6. Акціонери Банку не повинні зловживати своїми правами, у тому числі забороняється: 

− реалізовувати права акціонера у порядку та спосіб, що не відповідають 

законодавству України, Статуту Банку та внутрішнім документам Банку, рішенням 

Загальних зборів акціонерів Банку; 

− вчиняти будь-які дії, що перешкоджають діяльності Банку, його органам 

управління, можуть спричинити шкоду майну та інтересам Банку, його акціонерів 

та клієнтів, призвести до втрати ділової репутації Банку.  

 

  Реалізація акціонером правомірно набутого права вимоги обов’язкового 

викупу/продажу акцій у відносинах з Банком та іншими акціонерами в будь-якому випадку не 

може вважатись зловживанням правами. 

 

4.7. Банк очікує від усіх акціонерів та їх представників розсудливості та зваженості під 

час реалізації прав акціонера та сумлінного виконання їх обов’язків, усвідомлення власної 

відповідальності перед іншими акціонерами, Банком, його працівниками та іншими 

заінтересованими особами.  

 

4.8. Заінтересовані особи повинні мати змогу отримати своєчасну інформацію про 

фінансовий стан Банку та результати його діяльності у порядку та в обсязі, передбаченому 

чинним законодавством та нормативними документами Банку. 

5. Роль та функції Наглядової ради Банку  

5.1. Наглядова рада Банку забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Банку, здійснює 

постійний контроль за діяльністю Правління та підрозділів з управління ризиками, підрозділу 

контролю за дотримання норм (комплаєнс) і підрозділом внутрішнього аудиту  (далі - підрозділи 

контролю Банку) та забезпечує захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку.  

Наглядова рада Банку не бере участі в поточному управлінні Банком. 

5.2. Виключна компетенція Наглядової ради Банку, а також інші повноваження, віднесені 

до компетенції Наглядової ради, визначені Статутом Банку та/або законодавством України.  

5.3. Наглядова рада Банку в межах своїх повноважень відповідає за: 

− безпеку та фінансову стійкість Банку; 

− відповідність діяльності Банку законодавству, стандартам професійних об'єднань, дія 

яких поширюється на Банк; 

− затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, 

визначених акціонерами, та бізнес-плану розвитку Банку; 

− забезпечення ефективної організації корпоративного управління; 
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− функціонування та контроль ефективності системи внутрішнього контролю, системи 

управління ризиками та контролю за дотриманням норм (комплаєнс) Банку; 

− призначення голови та членів правління Банку, а також керівників підрозділів 

контролю. 

 

5.4. Члени Наглядової ради Банку обираються та відкликаються Загальними зборами 

акціонерів Банку, при чому:  

− кандидатури на посади членів Наглядової ради Банку повинні висуватися завчасно, не 

менше ніж за 7 днів до проведення Загальних Зборів акціонерів, на яких передбачається обрання 

членів Наглядової ради Банку, та з дотриманням порядку такого висування.  

 Колективна придатність та склад Наглядової ради Банку повинні відповідати розміру, 

особливостям діяльності Банку, характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, 

профілю ризику Банку, системної важливості Банку та діяльності Групи РБІ.  

5.5.  Детальні вимоги до кандидатів у члени Наглядової ради Банку, порядок їхньої оцінки 

та обрання, подальшого навчання та розвитку, а також правила наступництва членів Наглядової 

ради Банку визначені у Положенні про оцінку професійної відповідності та доброчесності 

керівників АТ «Райффайзен Банк Аваль» та Положенні про управлінні наступництвом керівного 

складу АТ «Райффайзен Банк Аваль», що затверджуються Наглядовою радою Банку.  

5.6. Членам Наглядової ради Банку надається доступ до повної, достовірної та своєчасної 

інформації для прийняття ними виважених рішень.  

5.7. Наглядова рада Банку розвиває та просуває високі етичні та професійні стандарти, 

дотримується таких стандартів та забезпечує їх упровадження і дотримання керівниками Банку, 

керівниками підрозділів контролю та іншими працівниками Банку.  

5.8. Наглядова рада Банку здійснює оцінку ефективності організації корпоративного 

управління в Банку,  та визначає її відповідність розміру, особливостям діяльності Банку, 

характеру й обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної 

важливості Банку та діяльності Групи РБІ. Наглядова рада Банку забезпечує вжиття заходів 

щодо усунення недоліків та вдосконалення організації корпоративного управління з 

урахуванням результатів такої оцінки. 

5.9. Наглядова рада Банку здійснює щорічну оцінку ефективності діяльності Правління 

Банку в цілому, членів Правління Банку окремо, оцінку відповідності членів Правління Банку 

кваліфікаційним вимогам, оцінку наявності колективної придатності Правління Банку, оцінку 

ефективності діяльності підрозділів контролю Банку, відповідності керівників цих підрозділів 

кваліфікаційним вимогам. 

За результатами такої оцінки Наглядова рада Банку вживає заходів із метою 

вдосконалення роботи зазначених підрозділів. 

5.10. Ефективне корпоративне управління передбачає регулярне звітування Наглядової 

ради Банку перед Загальними зборами акціонерів Банку.  
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За підсумками року Наглядова рада Банку готує звіт для Загальних зборів акціонерів про 

оцінку ефективності своєї діяльності та загальний стан Банку.  

Щорічно Загальні збори акціонерів затверджують звіт про винагороду, виплачену членам 

Наглядової ради Банку.  

5.11. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності 

органів управління Банку, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб за 

рішенням Наглядової ради Банку може бути запроваджено посаду корпоративного секретаря.  

6. Роль та функції Правління Банку 

6.1. Правління є виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління діяльністю 

Банку, підзвітний Наглядовій Раді Банку та Загальним зборам акціонерів Банку.  

6.2. Правління забезпечує відповідність діяльності Банку вимогам законодавства України, 

рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку.  

6.3. До компетенції Правління Банку належить вирішення всіх питань, пов'язаних із 

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

Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку.  

 

6.4. Правління Банку в межах своїх повноважень відповідає за: 

− безпеку та фінансову стійкість Банку; 

− відповідність діяльності Банку законодавству України; 

− забезпечення поточного управління Банком; 

− виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Банку; 

− щоденне управління та контроль за операціями Банку; 

− реалізацію Стратегії Банку, бізнес-плану Банку; 

− відповідність діяльності Банку декларації схильності до ризиків. 

6.5. Правління є колегіальним органом, який обирається Наглядовою радою Банку в 

порядку, визначеному Статутом Банку.  

 Детальні вимоги до кандидатів у члени Правління, порядок їхньої оцінки та обрання, 

подальшого навчання та розвитку, а також правила наступництва членів Правління Банку 

визначені у Положенні про оцінку професійної відповідності та доброчесності керівників АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» та Положенні про управлінні наступництвом керівного складу АТ 

«Райффайзен Банк Аваль», що затверджуються Наглядовою радою Банку.  

6.6. На вимогу Наглядової ради Банку, Правління зобов'язане своєчасно надавати членам 

Наглядової ради Банку повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання її 

функцій.  

6.7. Наглядова рада здійснює контроль за діяльністю Правління банку, в тому числі, 

шляхом проведення зустрічей, аналізу управлінської звітності, оцінки роботи Правління, оцінки 
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відповідності колективної придатності Правління Банку розміру, особливостям діяльності Банку, 

характеру і обсягам банківських та інших фінансових послуг, профілю ризику Банку, системної 

важливості Банку та діяльності Групи РБІ. 

6.8. Правління Банку у визначені Наглядовою радою порядку і строки звітує перед нею 

про свою діяльність і діяльність Банку. 

Щорічно Наглядова рада затверджує звіт про винагороду, виплачену членам Правління 

Банку.  

7. Лояльність та відповідальність керівників Банку  

7.1. Керівники  Банку повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Банку, 

дотримуватися обов'язків дбайливого ставлення та лояльності щодо Банку відповідно до 

законодавства України. 

Обов'язок лояльності означає, що керівники Банку: 

− розкривають усі наявні та потенційні конфлікти інтересів щодо себе в порядку, 

визначеному внутрішніми документами; 

− не використовують своє службове становище у власних інтересах зі шкодою для 

інтересів Банку; 

− надають перевагу інтересам Банку, його вкладників і кредиторів, а не інтересам 

акціонерів, представниками яких вони є, у разі вирішення питань, щодо яких інтереси Банку та 

акціонерів не збігаються (застосовується до членів Наглядової ради Банку - представників 

акціонерів); 

− відмовляються від участі в прийнятті рішень, якщо наявний або потенційний конфлікт 

інтересів не дає їм змоги повною мірою виконувати свої обов'язки в інтересах Банку, його 

вкладників та акціонерів. 

 

Обов'язок дбайливого ставлення означає, що керівники Банку: 

 

−  діють з усвідомленням своїх рішень і почуттям моральної відповідальності за свою 

поведінку; 

− ставляться з відповідальністю до виконання своїх службових обов'язків; 

− приймають рішення в межах компетенції та на підставі всебічної оцінки наявної 

(наданої) інформації; 

− дотримуються вимог законодавства України, положень Статуту і внутрішніх 

документів Банку; 

− забезпечують збереження та передачу майна і документів Банку під час звільнення їх із 

посад. 

 

 Керівники Банку у своїй діяльності дотримуються вимог Політики комплаєнсу Банку, що 

затверджується Наглядовою радою Банку.  
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7.2. Банк розробляє та запроваджує в своїй діяльності необхідні внутрішні механізми з 

метою запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими 

особами Банку та іншими пов’язаними з Банком особами. 

7.3. Усі працівники Банку (в тому числі керівники), акціонери та афілійовані особи Банку 

зобов‘язані повідомляти інформацію про наявність у них конфлікту інтересів/заінтересованості.  

Прийняття рішень про укладення правочинів, стосовно яких у посадових осіб органів 

Банку існує конфлікт інтересів, здійснюється в порядку, визначеному відповідними 

нормативними документами Банку, що затверджуються Наглядовою радою Банку.  

Наглядова рада Банку уживає заходів щодо запобігання конфліктам інтересів у Банку, 

сприяє їх врегулюванню та повідомляє Національний банк України про конфлікти інтересів, що 

виникають у Банку.  

7.4. Прийняття рішень про вчинення правочинів, стосовно яких є заінтересованість, 

здійснюється в порядку, визначеному законодавством та Положенням про вчинення значних 

правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, що затверджується 

Загальними зборами акціонерів Банку. 

7.5. Керівники  Банку повинні при виконанні ними своїх функцій дотримуватися вимог 

законодавства України, положень Статуту та інших внутрішніх нормативних документів Банку. 

Керівники  Банку несуть відповідальність перед Банком за збитки, завдані Банку своїми діями 

(бездіяльністю), згідно із законодавством України. У разі, якщо відповідальність несуть кілька 

осіб, їх відповідальність перед Банком є солідарною.  

8. Система внутрішнього контролю та система управління ризиками Банку 

 

8.1.  Система внутрішнього контролю Банку забезпечує здійснення стратегічного, 

оперативного та поточного контролю за його діяльністю.  

 

8.2.  Система внутрішнього контролю Банку спрямована на: 

− досягнення Банком цілей, уключаючи виконання запланованих показників його 

діяльності, забезпечення ефективності та результативності здійснення Банком операцій, 

збереження його активів; 

− забезпечення ефективності корпоративного управління в Банку шляхом 

функціонування комплексної, ефективної та адекватної системи управління ризиками; 

− забезпечення повноти, своєчасності та достовірності складання і надання фінансової, 

статистичної, управлінської та іншої звітності;  

− відповідності діяльності Банку законодавству України, нормативно-правовим актам 

Національного банку України, стандартам професійних об’єднань, дія яких поширюється на 

банк, та внутрішньобанківським документам. 

 

8.3. Ефективна система внутрішнього контролю Банку забезпечує належне 

функціонування моделі трьох ліній захисту ефективного управління ризиками з чітко 

визначеними сферами відповідальності за управління ризиками: 
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1)  перша лінія захисту - на рівні бізнес-підрозділів Банку та підрозділів підтримки 

діяльності Банку; 

2)  друга лінія захисту - на рівні підрозділу з управління ризиками та підрозділу 

комплаєнс; 

3)  третя лінія захисту - на рівні підрозділу внутрішнього аудиту. 

 Підрозділи другої та третьої лінії захисту Банку є незалежними від підрозділів 

підтримки та бізнес-підрозділів Банку. 

8.4. Керуючись моделлю трьох ліній захисту Банк створює комплексну, адекватну та 

ефективну систему управління ризиками, яка відповідає таким принципам: 

− обізнаність: сприяння розвитку корпоративної культури щодо цілковитого 

усвідомлення існування ризиків, що пов’язані з банківською діяльністю, особливо що стосується 

прозорості розкриття інформації та застосування ефективних інструментів; 

− ефективність: забезпечення об'єктивної оцінки розміру ризиків Банку та повноти 

заходів щодо управління ризиками з оптимальним використанням фінансових ресурсів, 

персоналу та інформаційних систем щодо управління ризиками Банку; 

− прийняття ризиків: зважене ставлення до поняття прийняття ризику та встановлення 

мінімальних норм дохідності на ризик. Прийнятність ризику розцінюється як потенційний спосіб 

забезпечення прибутковості, але сукупний ризик не повинен наражати на небезпеку діяльність 

Банку; 

− сучасне управління ризиками: впровадження сучасних методів управління ризиком, що 

відповідають суттєвості ризиків; 

− своєчасність: забезпечення своєчасного (на ранній стадії) виявлення, вимірювання, 

моніторингу, контролю, звітування та пом'якшення всіх видів ризиків на всіх організаційних 

рівнях; 

− структурованість: чіткий розподіл функцій, обов'язків і повноважень з управління 

ризиками між усіма структурними підрозділами та працівниками Банку, та їх відповідальності 

згідно з таким розподілом; 

− розмежування обов'язків і відокремлення функції контролю від здійснення операцій 

Банку: уникнення ситуації, за якої одна й та сама особа здійснює операції Банку та виконує 

функції контролю; 

− усебічність та комплексність: охоплення всіх видів діяльності Банку на всіх 

організаційних рівнях та в усіх його структурних підрозділах, оцінка взаємного впливу ризиків; 

− цілісність: управління ризиками на основі комплексного підходу, де включаються всі 

види ризиків, які Банк визначає суттєвими, та агрегуються на рівні Групи РБІ; 

− стандартизація: використання стандартизованих методів вимірювання (оцінки) ризику і 

методу обмеження ризику з метою забезпечення послідовного та узгодженого підходу щодо 

управління ризиками; 

− пропорційність: відповідність системи управління ризиками бізнес-моделі Банку, його 

системній важливості, а також рівню складності операцій, що здійснюються Банком; 

− незалежність: свобода від обставин, що становлять загрозу для неупередженого 

виконання підрозділами з управління ризиками та підрозділом комплаєнс своїх функцій; 

− конфіденційність: обмеження доступу до інформації, яка має бути захищеною від 

несанкціонованого ознайомлення; 
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− прозорість: оприлюднення Банком інформації щодо системи управління ризиками та 

ризик-профілю; 

− постійне управління: розгляд ризиків у фактичних та прогнозних розрахунках, а також 

у орієнтованому на ризик визначенні повноважень для прийняття рішень; 

− регулярні огляди: внесення змін та/або перегляд внутрішніх документів Банку і Групи 

РБІ з управління ризиками здійснюється на регулярній основі. 

   

8.5. Управління ризиками спрямовано на досягнення таких цілей:  

− ризики повинні бути зрозумілі та усвідомлені Банком, його керівництвом;  

− ризики повинні бути в межах допустимих рівнів, встановлених Наглядовою радою 

Банку;  

− рішення щодо прийняття ризику повинні відповідати стратегічним цілям Банку;  

− рішення про прийняття ризику мають бути конкретними та чіткими;  

− очікувані вигоди мають належним чином компенсувати прийняття ризику;  

− мотивація щодо досягнення високих показників дохідності має узгоджуватися з 

допустимими рівнями ризику в Банку.  

 

8.6. Система управління ризиками Банку має забезпечувати: 

− відповідність затверджених Наглядовою Радою стратегії управління ризиками та 

декларації схильності до ризиків Банку його бізнес-моделі та ризикам, які Банк спроможний 

утримувати для досягнення бізнес-цілей; 

− відповідність ризик-профілю Банку затвердженому Наглядовою радою Банку рівню 

ризик-апетиту; 

− повноту та ефективність впровадження внутрішньобанківських документів; 

− створення та дотримання високої культури управління ризиками, уключаючи 

забезпечення обізнаності та залучення членів Наглядової Ради та членів Правління Банку, а 

також інших працівників Банку до управління ризиками, навчання працівників Банку з питань 

управління ризиками; 

− відповідність внутрішньобанківських документів щодо управління ризиками вимогам 

законодавства України та Групи РБІ; 

− наявність у працівників підрозділів з управління ризиками належного статусу та 

відповідної кваліфікації для виконання покладених на них функцій.  

 

 8.7. Процес управління ризиками поширюється на всі види діяльності Банку. Рішення з 

управління ризиками можуть стосуватися уникнення ризику, передачі ризику, його мінімізації 

шляхом встановлення контролів, прийняття ризику з одночасним встановленням ліміту на 

прийняття ризику.  

 

 8.8. Наглядова рада Банку відповідальна за організацію та ефективне функціонування 

системи внутрішнього контролю та системи управління ризиками в Банку. 

 

9. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку 
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9.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснюється підрозділами 

внутрішнього контролю Банку, а також зовнішнім аудитором під час проведення незалежного 

зовнішнього аудиту діяльності Банку.  

 

9.2. Система контролю за фінансово-господарською діяльністю Банку засновується на 

принципах комплексності, незалежності, об’єктивності і професійності та спрямована на: 

− збереження та раціональне використання фінансових і матеріальних ресурсів Банку; 

− забезпечення точності та повноти бухгалтерських записів; 

− підтримання прозорості та достовірності фінансових звітів; 

− запобігання та викриття фальсифікацій та помилок; 

− забезпечення стабільного та ефективного функціонування Банку. 

 

9.3. Зовнішній контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснюється 

зовнішнім аудитором − аудиторською фірмою, яка має сертифікат Національного банку України 

на аудиторську перевірку банківських установ та включена до Реєстру аудиторів  та суб’єктів 

аудиторської діяльності Аудиторської палати України. 

 

9.4. Наглядова радою Банку визначає аудиторську фірму для проведення щорічної 

аудиторської перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої 

інформації щодо фінансово-господарської діяльності Банку.  

Аудиторська перевірка Банку проводиться згідно з міжнародними стандартами 

бухгалтерського обліку. 

 

9.5. Зовнішній аудитор повинен бути незалежним від впливу органів управління та 

керівників Банку, акціонерів Банку, інших осіб, які можуть бути зацікавлені в результатах 

аудиторської перевірки. 

 

10. Система винагороди Банку 

 

10.1. Система винагороди Банку забезпечує ефективне корпоративне управління, 

управління ризиками, ураховує стратегічні цілі Банку та сприяє дотриманню корпоративних 

цінностей. 

 

10.2. Наглядова рада Банку затверджує Політику винагороди, яка визначає загальні 

принципи винагороди і порядок виплати винагороди членам Правління Банку, особам, 

професійна діяльність яких має значний вплив на загальний профіль ризику Банку, іншим 

працівникам Банку.  

 

Політика винагороди Банку стимулює працівників Банку діяти в інтересах Банку та не 

приймати надмірних ризиків. 

 

10.3. Принципи і порядок виплати винагородам членам Наглядової ради визначаються у 

Положенні про винагороду членів Наглядової ради Акціонерного товариства «Райффайзен Банк 

Аваль», затвердженому Загальними зборами акціонерів Банку. 
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11. Розкриття інформації та прозорість 

11.1. Банк повинен своєчасно розкривати повну, достовірну та суттєву інформацію, яка 

стосується його діяльності, з метою надання можливості інвесторам, вкладникам, клієнтам, 

акціонерам та іншим заінтересованим особам приймати виважені рішення.  

Розкриття Банком інформації про свою діяльність здійснюється відповідно до вимог 

законодавства України та внутрішніх документів Банку. 

Наглядова рада забезпечує своєчасне надання (опублікування) Банком достовірної 

інформації щодо діяльності Банку.  

11.2. Банк здійснює розкриття визначеної законодавством України регулярної інформації 

про діяльність Банку, а також особливої інформації про суттєві події та зміни, які можуть 

впливати на стан Банку, вартість його цінних паперів та (або) розмір доходу за ними.  

11.3. Банк розкриває інформацію про корпоративне управління в достатньому обсязі,  

визначеному законодавством України.  

11.4. Інформація, що підлягає розкриттю Банком, повинна розкриватись своєчасно та бути 

достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про фінансовий стан Банку 

та результати його діяльності.  

11.5. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, розміщується 

на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет (www.aval.ua). 

11.6. Банк визначає рівні умови доступу до інформації, що розкривається, включаючи її 

обсяг, зміст, форму та час надання.  

11.7. При розкритті інформації Банк забезпечує безумовне збереження банківської 

таємниці, конфіденційної інформації та комерційної таємниці Банку. Банк здійснює розкриття 

інформації, що містить банківську таємницю, лише в порядку та на умовах, визначених Законом 

України «Про банки та банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного 

банку України. 

Перелік інформації про діяльність Банку, що відноситься до конфіденційної або містить 

комерційну таємницю, а також порядок та підстави її розкриття визначається Правлінням Банку 

шляхом затвердження відповідного внутрішнього документа.  

11.8. Акціонери Банку мають право за письмовим запитом отримувати інформацію про 

діяльність Банку в порядку та обсягах, визначених Положенням про порядок розкриття 

інформації акціонерам Банку, що затверджується Загальними зборами акціонерів.  

 

 

12. Банк і суспільство 

http://www.aval.ua/
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12.1. З огляду на характер та масштаби діяльності Банку, його власники та керівництво 

усвідомлюють свою відповідальність перед суспільством в цілому за дотримання прав 

споживачів; збереження навколишнього середовища; неухильне виконання усіх вимог 

законодавства країн, де працює Банк; ведення чесної конкурентної практики.  

 

12.2. Готовність задовольнити потреби споживачів шляхом надання якісних послуг є 

невід'ємною складовою місії Банку. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Банку буде 

враховуватись суспільна важливість банківських послуг, будуть докладатися зусилля для 

задоволення потреб усього суспільства, включаючи його різні верстви.  

 

12.3. Банк підтримує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування 

на засадах взаємної поваги, рівноправного партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з 

їхніми економічними цілями та суспільними цінностями.  

 

12.4. Банк є підприємницьким товариством, діяльність якого знаходиться поза політикою. 

Забороняється будь-яке використання фірмового найменування, іміджу та матеріальних ресурсів 

Банку під час передвиборчої агітації, інших політичних заходів.  

 

12.5. Банк здійснює всі необхідні заходи для забезпечення безпеки та захисту здоров'я 

своїх працівників на робочому місці. Управління персоналом у Банку базується на принципах 

дотримання трудового законодавства, матеріального стимулювання, забезпечення можливостей 

для навчання та професійного росту.  

 

13. Заключні положення 

 

13.1. З питань корпоративного управління акціонери та інші заінтересовані особи мають 

право звертатися до Департаменту виконавчого управління та комунікацій Банку за 

місцезнаходженням Банку: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9. 
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1. Загальні положення 

 

1.1. Мета та завдання 

 

Це Положення розроблено відповідно до вимог   частини 1 статті 25, частини 2 статті 26, 

статті 78 Закону України «Про акціонерні товариства», статей 56, 60-62 Закону України «Про 

банки та банківську діяльність» , пункту 5.2 Статуту АТ «Райффайзен Банк Аваль» та визначає 

обсяг і порядок розкриття акціонерам Банку інформації про діяльність Банку з урахуванням 

вимог законодавства України та внутрішніх нормативних документів Банку щодо збереження 

банківської таємниці та захисту конфіденційної інформації, а також відповідальність за 

порушення норм, встановлених цим Положенням. 

 

1.2. Терміни 

 

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 

 

Афілійовані особи - афілійовані одна щодо іншої особи:  

1) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві 

перебувають під контролем третьої особи;  

2) члени сім’ї фізичної особи – чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни 

(піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);  

3) фізична особа та члени її сім’ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її 

сім’ї здійснюють контроль над юридичною особою. 

 

Банк –  Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль». 

 

Банківська таємниця – інформація, яка відповідає критеріям, визначеним статтею 60 

Закону України «Про банки і банківську діяльність». 

 

Веб-сайт Банку – веб-сайт Банку в мережі Інтернет (www.aval.ua).  

 

Відповідальна особа – Корпоративний секретар Банку, а в разі його відсутності – 

відповідальна особа  Департаменту виконавчого управління та комунікацій Банку, на яку 

покладені визначені функції: в частині координації процесу взаємодії структурних підрозділів 

Банку при розміщенні документів та інформації, що підлягають оприлюдненню на Веб-сайті 

Банку; ознайомлення акціонерів з документами в приміщенні Банку; направлення їх поштою для 

ознайомлення та інші дії щодо розкриття інформації про діяльність Банку.  

 

Департамент виконавчого управління та комунікацій – стрктурний підрозділ 

Центрального офісу Банку, до функцій якого належить розробка та інформаційна підтримка веб-

сайту Банку в мережі Інтернет (www.aval.ua), розробка та впровадження платформи 

корпоративних комунікацій Банку та передача  Департаменту ІТ підтримки програмного 

забезпечення документів та інформації, згідно вимог цього Положення, для розміщення  на веб-

сайті Банку. 

 

http://www.aval.ua/
http://www.aval.ua/
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Структурний підрозділ Банку – структурний підрозділ Банку, до компетенції якого 

відноситься надання Інформації та Документів для їх оприлюднення та  розкриття. 

 

Документ – документ про діяльність Банку, що підлягає оприлюдненню та розкриттю 

акціонерам Банку згідно цього Положення. 

 

Інформація – інформація про діяльність Банку, що підлягає оприлюдненню та розкриттю 

акціонерам Банку згідно цього Положення. 

 

Загальні Збори акціонерів Банку (далі – Збори) -  вищий орган управління Банку. 

 

Закон України «Про акціонерні товариства» – Закон України «Про акціонерні 

товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI (зі змінами та доповненнями). 

 

Закон України «Про банки і банківську діяльність» – Закон України «Про банки та 

банківську діяльність» від 07.12.2000 р. №2121-ІІІ (зі змінами та доповненнями). 

 

Конфіденційна інформація – інформація з обмеженим доступом, у т.ч.  комерційна 

таємниця та інша конфіденційна інформація (крім банківської таємниці та персональних даних) 

відповідно до Положення про порядок захисту відомостей, які становлять банківську таємницю, 

іншу конфіденційну інформацію. 

  

Місцезнаходження Банку – Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9. 

 

Положення про порядок захисту відомостей, які становлять банківську таємницю, 

іншу конфіденційну інформацію – нормативний документ Банку, що затверджується 

Правлінням Банку та визначає порядок захисту, використання та розкриття відомостей, які 

становлять Банківську таємницю і Конфіденційну інформацію. 

 

Реєстр акціонерів – перелік власників акцій Банку, що складається та ведеться згідно 

чинного законодавства України про депозитарну систему, Статуту Банку та інших нормативних 

документів Банку. 

 

Юридичне управління – структурний підрозділ Центрального офісу Банку, до функцій 

якого належить надання правових висновків про наявність підстав для розкриття Банком 

Банківської таємниці, персональних даних та Конфіденційної інформації на запит третіх осіб. 

 

Департамент ІТ підтримки програмного забезпечення – структурний підрозділ 

Центрального офісу Банку, до функцій якого належить розміщення в електронному форматі 

Документів та Інформації на Веб-сайті Банку.  

 

 

1.3. Сфера дії документу 
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1.3.1. Це Положення є обов’язковим до виконання всіма працівниками та Структурними 

підрозділами Банку, а також акціонерами Банку в процесі реалізації свого права на інформацію 

про діяльність Банку. 

 

1.3.2. Інформація, що становить Банківську таємницю, розкривається виключно у 

випадках, передбачених Законом України «Про банки та банківську діяльність».  

 

1.3.3. Інформація, що підлягає розкриттю акціонерам і становить Банківську таємницю, 

персональні дані та/або Конфіденційну інформацію, розкривається в порядку та на умовах, 

визначених законодавством України та Положенням про порядок захисту відомостей, які 

становлять банківську таємницю, іншу конфіденційну інформацію з урахуванням вимог даного 

Положення.  

 

1.3.4. Це Положення застосовується як додаткове та не обмежує вимоги стосовно:  

 

• розкриття інформації на фондовому ринку згідно чинного законодавства України; 

• оприлюднення інформації, що підлягає опублікуванню згідно нормативно-правових 

актів Національного банку України; 

• подачі звітності та надання іншої інформації про діяльність Банку іншим органам 

державної влади та місцевого самоврядування; 

• надання інформації та внутрішньо корпоративних комунікацій в рамках групи 

Райффайзен;  

• збереження, захисту, порядку використання та розкриття інформації з обмеженим 

доступом згідно нормативних документів Банку. 

 

1.4. Законодавство 

 

Це Положення розроблено відповідно до: 

 

• Закону України «Про акціонерні товариства»; 

• Закону України «Про банки і банківську діяльність»; 

• Статуту АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 

• інших законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку 

України; 

• нормативних документів Банку. 

 

2. Розкриття інформації акціонерам Банку 

 

2.1. Обсяг інформації, що підлягає розкриттю акціонерам Банку, та способи її 

розкриття 

 

2.1.1. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Банк забезпечує 

кожному акціонеру Банку доступ до наступних Документів та інформації: 

- Статуту АТ «Райффайзен Банк Аваль», свідоцтва про державну реєстрацію. 
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- Регламенту Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль», Положення про 

Наглядову  раду АТ «Райффайзен Банк Аваль», Положення про Правління АТ 

«Райффайзен Банк Аваль», Положення про Службу внутрішнього аудиту АТ 

«Райффайзен Банк Аваль» та змін до них. 

 

- Положення про кожну дирекцію(філію) Банку та кожне представництво Банку. 

 

- Принципів корпоративного управління АТ «Райффайзен Банк Аваль». 

 

- Протоколів Зборів акціонерів Банку . 

 

- Висновків зовнішнього аудитора Банку (аудиторської фірми) щодо річної звітності Банку. 

 

- Річної фінансова звітність та річної консолідованої фінансової звітності ( у тому числі  

консолідованої та звітності за міжнародними стандартами). 

 

- Звітності Банку як емітента цінних паперів, що підлягає оприлюдненню. 

 

- Проспектів емісії, свідоцтв про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Банку. 

 

- Переліку Афілійованих осіб Банку із зазначенням найменування (для юридичних осіб) / 

імені (для фізичних осіб), кількості, типу та/або класу належних їм акцій. 

 

- Особливої інформації про Банк, перелік якої визначений Законом України «Про цінні 

папери та фондовий ринок» (зі змінами та доповненнями) та нормативними документами 

НКЦПФР.  

 

- Повідомлення про проведення Зборів акціонерів Банку з проектом порядку денного та 

проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів  

інформації про зміни у порядку денному  Зборів. 

 

- Інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання 

переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних Зборів (у тому 

числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій). 

 

- Переліку документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у 

Зборах. 

 

- Повідомлення акціонерів  ї  про призначення та заміну своїх представників у Наглядовій 

раді Банку. 

 

- Матеріалів, які надаються акціонерам Банку для ознайомлення під час підготовки до 

Зборів акціонерів Банку. 

 

- Протоколів засідань Наглядової ради Банку, протоколів засідань Правління Банку, наказів 

і розпоряджень Голови Правління Банку. 
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- Документів звітності, що подаються відповідним державним органам. 

 

- Обмежень у відносинах з клієнтами. 

 

- Іншої фінансова звітність, у тому числі: 

• оборотно-сальдового балансу; 

• розподілу кредитів, наданих фізичним та юридичним особам, за класами боржника 

відповідно до Положення № 351 ; 

• кредити, надані суб’єктам господарювання за видами економічної діяльності, що 

класифікується а секціями;  

• економічні нормативи та ліміти відкритої валютної позиції, розрахунок яких 

передбачено Інструкцією № 368 та Положенням № 290; 

• нормативи та складові розрахунку регулятивного капіталу, розрахунок яких 

передбачено Інструкцією № 368. 

 

- Квартальної інформації емітента. 

 

- Звітів Наглядової ради. 

 

- Звітів Правління. 

 

- Положень про винагороду членів Наглядової ради та Правління. 

 

- Повідомлення про надання акціонерам переваженого права при додатковій емісії акцій. 

 

- Доповідей комітетів Наглядової ради (мають містити інформацію в тому числі щодо- 

персонального складу комітетів, кількості засідань комітетів та їхню основну діяльність. 

Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити інформацію про наявність 

зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту. 

 

- Повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій. 

 

- Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій у акційонерів. 

 

- Інших документів, передбачених законодавством України, Статутом Банку, внутрішніми 

положеннями Банку, рішеннями Загальних зборів акціонерів Банку, Наглядової  ради 

Банку, Правління Банку. 

 

            2.1.2. З метою забезпечення реалізації прав акціонерів на інформацію, а також 

оперативності її отримання акціонерами Банк використовує такі засоби інформування: 

  

а) інформування через мережу Інтернет шляхом розміщення інформації на Веб-сайті Банку; 

  

б) надання інформації в паперовому або електронному вигляді на письмовий запит акціонера в 

порядку та на умовах, визначених цим Положенням; 
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в) інші засоби публічного інформування (розміщення публікацій в засобах масової інформації, 

інформування під час публічних промов та подій, рекламних акцій тощо). 

 

            2.1.3. Акціонери Банку можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Банку за 

згодою Правління Банку або у випадках і порядку, передбачених Статутом Банку або рішенням  

Зборів. 

 

2.2. Порядок розкриття інформації на Веб-сайті Банку 

 

2.2.1. Документи, передбачені  п. 2.1.1 цього Положення, розміщуються на Веб-сайті 

Банку та зберігаються на ньому протягом всього терміну діяльності Банку, за винятком 

документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до чинного 

законодавства.   

 

2.2.2. Для розкриття інформації відповідно до цього Положення на Веб-сайті Банку в 

розділі «Документи/Загальнобанківські» створюється спеціальна сторінка «Інформація до 

оприлюднення»  

(https://www.aval.ua/documents/zagalnobankivski/informatsiya-dlya-oprilyudnennya ). 

 

2.2.3. Розміщення Документів на Веб-сайті Банку забезпечують: 

 

а) Відповідальна особа – в частині координації процесу взаємодії структурних підрозділів Банку 

при розміщенні Документів та Інформації , що підлягає розкриттю, на Веб-сайті Банку та їх 

передачі до Департамент ІТ підтримки програмного забезпечення; 

 

б) Структурний підрозділ – в частині надання Відповідальній особі  Документів та Інформації 

для розміщення на Веб-сайті Банку; 

 

в) Департамент виконавчого управління та комунікацій в частині забезпечення відповідності 

оформлення Документів, які розміщуються на Веб-сайті Банку, корпоративним стандартам; 

 

г) Департамент ІТ підтримки програмного забезпечення – в частині розміщення в електронному 

форматі Документів на Веб-сайті Банку.  

 

2.2.4. У разі внесення змін або доповнень до Документів або виникнення нової 

Інформації, Структурний підрозділ у строки, встановлені затверджені рішенням Правління про 

надання інформації для розміщення на сайті Банку, забезпечує надання Відповідальній особі   

електронної версії та копії нового Документа або нової редакції Документа, засвідченої у 

встановленому Банком порядку або нової Інформації, шляхом надіслання засобами електронної 

пошти. 

 

2.2.5. Відповідальна особа   перевіряє Документ та/або Інформацію та, у випадку 

відсутності зауважень і передає їх засобами електронної пошти Департаменту ІТ підтримки 

програмного забезпечення для розміщення на Веб-сайті Банку    

 

https://www.aval.ua/documents/zagalnobankivski/informatsiya-dlya-oprilyudnennya
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2.2.6. У випадку виявлення зауважень щодо Документа або Інформації, Відповідальна 

особа    доводить їх до відома Структурного підрозділу.  

 

2.2.7. Структурний підрозділ терміново  зобов’язаний виправити виявлені недоліки або 

вчинити інші дії щодо оформлення Документу або Інформації. 

 

2.2.8. Відповідальна особа   протягом 1 (одного) робочого дня  з дати отримання 

Документа або Інформації забезпечує відповідність його оформлення корпоративним стандартам 

Банку та надсилає Документ засобами електронної пошти Департаменту ІТ підтримки 

програмного забезпечення. 

 

2.2.9. Департамент ІТ підтримки програмного забезпечення    того ж дня забезпечує  

розміщення Документа або Інформації в електронному форматі на Веб-сайті Банку. 

 

2.3. Порядок розкриття акціонерам Банку інформації шляхом направлення поштою або 

ознайомлення у приміщенні Банку за його Місцезнаходженням 

 

2.3.1. Акціонери Банку для отримання копій Документів або для ознайомлення з копіями 

Документів в приміщенні Банку направляють письмовий запит (далі – Запит) до Банку за 

наступними реквізитами: 

 

Департамент виконавчого управління та комунікацій - 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

вул. Лєскова, 9 

м. Київ 

01011 

Україна 

 

2.3.2. Запит повинен містити: 

 

а) відомості про особу акціонера Банку, кількість та тип належних йому акцій; 

 

б) перелік запитуваних Документів із обов’язковим зазначенням: 

 

− реквізитів кожного Документа: дати, номеру, органу (особи), що його видав; 

 

- конкретного обсягу інформації, необхідної акціонеру Банку, по кожному 

Документу, що запитується;  

 

− мету ознайомлення з Документами. 

 

в) спосіб отримання доступу до Документів: направлення поштою/електронною 

поштою або ознайомлення у приміщенні Банку за його Місцезнаходженням; 

 

г) контактний телефон для зв’язку з акціонером Банку, адреса електронної пошти та 

поштова адреса для листування; 
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д) зобов’язання про нерозголошення відомостей, що становлять Конфіденційну 

інформацію, третім особам;  

 

е) дату та підпис акціонера Банку (фізичної особи або уповноваженого представника 

юридичної особи).  

 

Запит акціонера Банку-юридичної особи оформлюється на фірмовому бланку юридичної 

особи та містити відбиток печатки (якщо юридична особа здійснює господарську діяльність з 

використанням печатки). 

 

У додатку до запиту акціонер зобов’язаний надати копію документу, що підтверджує 

право власності акціонера на акції Банку із зазначенням кількості та типу належних акцій, 

засвідченого відповідною депозитарною установою або нотаріально. 

 

У випадку бажання акціонера ознайомитись з копіями Документів у приміщенні Банку за 

його місцезнаходженням, він повинен зазначити у запиті про день та час прибуття до Банку. 

Визначений акціонером день для ознайомлення з запитуваними Документами має бути робочим 

та призначеним не раніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів з дати надходження Запиту до Банку. 

 

Запит акціонера для отримання копій Документів або для ознайомлення з копіями 

Документів може бути направлений на електронну пошту Банку shareholder.relations@aval.ua, за 

умови підписання його кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, 

що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 

 

2.3.3. Якщо Документи, зазначені в Запиті, розміщено на Веб-сайті Банку, вони надаються 

акціонеру у вигляді роздрукованих копій, які посвідчуються Відповідальною особою Банку у 

встановленому порядку.  

 

2.3.4. Щодо Документів, які не розміщено на Веб-сайті Банку, Відповідальна особа  після 

отримання Запиту реєструє його та упродовж 1 (одного) робочого дня надсилає відповідним 

Структурним підрозділам вимогу про надання Документів згідно отриманого Запиту акціонера 

Банку. 

 

Структурний підрозділ протягом 1 (одного) робочого дня з дати надходження вимоги 

надає Відповідальній особі    копії відповідних Документів, які Відповідальна особа посвідчує у 

встановленому порядку. 

 

2.3.5. Після отримання Документів від Структурних підрозділів Відповідальна особа: 

 

а) у випадку ознайомлення з копіями Документів у приміщенні Банку за його 

Місцезнаходженням надає акціонеру Банку копії запитуваних Документів у вказані 

ним в Запиті день та час; 

 

б) у випадку направлення копій Документів поштою – надсилає акціонеру Банку 

повідомлення про можливість отримання копій відповідних Документів за умови 
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здійснення оплати витрат, пов’язаних з виготовленням копій та пересиланням 

поштою; до повідомлення додається рахунок із зазначенням платіжних реквізитів 

Банку та розміру плати.  

 

Після отримання доказів сплати витрат копії Документів надсилаються акціонеру 

Банку поштою цінним листом з описом вкладення. 

 

в) у випадку направлення електронних копій Документів електронною поштою – 

посвідчує їх у встановленому порядку та направляє акціонеру на електронну адресу, 

вказану  у Запиті. Направлення Документів, що містять конфіденційну інформацію 

та/або Банківську таємницю, здійснюється відповідно до вимог Національного банку 

України щодо захисту інформації. 

 

2.3.6. У випадку ознайомлення з копіями Документів за Місцезнаходженням Банку 

акціонер повинен з’явитись до Банку у вказаний ним в Запиті робочий день та час згідно з 

правилами внутрішнього трудового розпорядку Банку.  

 

Відповідальна особа забезпечує ознайомлення акціонера Банку із засвідченими копіями 

Документів.  

 

2.3.7. Факт ознайомлення акціонера Банку з Документами підтверджується підписом 

акціонера Банку (уповноваженого представника акціонера Банку-юридичної особи) на копії цих 

Документів або листі-відповіді із зазначенням дати ознайомлення.  

 

Копії Документів після ознайомлення з ними акціонера підлягають поверненню 

Департаменту виконавчого управління та комунікацій. 

 

2.3.8. Якщо акціонер не прибув до Банку для ознайомлення з копіями Документів у 

зазначений ним у Запиті день та час, то для ознайомлення з копіями Документів у інший час 

акціонер повинен подати новий Запит. 

 

2.3.9. Департамент виконавчого управління та комунікацій  вправі прийняти рішення про 

надання витягів з Документів відповідно до конкретного обсягу інформації, запитаного 

акціонером Банку. 

 

2.3.10. Строк надання акціонеру Банку Документів не повинен перевищувати: 

 

а) шляхом направлення поштою/електронною поштою – 10 (десяти) робочих днів з 

дати отримання Запиту;  

 

б) шляхом ознайомлення у приміщенні Банку за його Місцезнаходженням – 10 

(десяти) робочих днів з дати отримання Запиту за умови, що акціонер з’явився для 

ознайомлення у вказаний ним в Запиті робочий день та час.  

 

2.3.11. У випадку наявності об’єктивних причин, в тому числі з огляду на великий обсяг 

запитуваних Документів, зберігання Документів не за Місцезнаходженням Банку, наявності в 
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запитуваних Документах Банківської таємниці, персональних даних або Конфіденційної 

інформації тощо, з метою забезпечення права акціонера на отримання повної, достовірної 

інформації, строки надання Документів, зазначені в цьому Положенні вище, можуть бути 

подовжені, про що    Відповідальна особа повідомляє акціонера, в тому числі у день його 

прибуття до Банку для ознайомлення з копіями Документів. 

 

2.3.12. Строк надання копій Документів подовжується до надання акціонером доказів 

повної сплати вартості витрат на виготовлення копій Документів та витрат, пов’язаних з 

пересиланням Документів поштою. 

 

2.4. Особливості надання акціонерам Банку Документів, які містять Банківську 

таємницю, персональні дані або іншу Конфіденційну інформацію. 

 

2.4.1. Якщо Запит стосується Документів, що вказані в п.п. 14-17, 18, 20-21 п. 2.1.1 цього 

Положення, Відповідальна особа самостійно визначає ознаки наявності в запитуваних 

Документах інформації, що становить Банківську таємницю, персональні дані або 

Конфіденційну інформацію, та після отримання Документів від Структурних підрозділів в 

порядку, визначеному п. 2.3.4 цього Положення, здійснює подальші дії відповідно до 

законодавства України та Положення про порядок захисту відомостей, які становлять банківську 

таємницю, іншу конфіденційну інформацію.  

 

2.4.2. Рішення про наявність/відсутність підстав для розкриття Банківської таємниці,  

приймається Юридичним управлінням. У випадку надходження до Юридичного управління 

звернення Відповідальної особи щодо можливості розкриття Банківської таємниці, персональних 

даних Юридичне управління повинне розглянути Запит протягом 1 (одного) дня та надати 

відповідний висновок. 

 

2.4.3. Конфіденційна інформація розкривається за рішенням Голови Правління або його 

Заступника. 

 

2.4.4. За результатами прийнятого рішення про наявність підстав для розкриття 

Банківської таємниці, персональних даних або Конфіденційної інформації Відповідальна особа в 

день отримання відповіді Юридичного управління про розкриття Банківської 

таємниці/персональних даних, або в день прийняття рішення Головою Правління або його 

Заступником про розкриття Конфіденційної інформації повідомляє акціонера шляхом надіслання 

листа–відповіді за вказаними в Запиті реквізитами або вручення листа-відповіді в день прибуття 

акціонера до Банку для ознайомлення з копіями Документів. 

 

2.4.5. У випадку надання акціонеру інформації або копій Документів, які містять 

Банківську таємницю/персональні дані або Конфіденційну інформацію, лист-відповідь з 

додатками реєструються у порядку, визначеному Положенням про порядок захисту відомостей, 

які становлять банківську таємницю, іншу конфіденційну інформацію.  

 

2.5. Підстави для відмови в розкритті інформації акціонерам Банку 

 

2.5.1. Підставами для відмови в розкритті інформації акціонерам Банку є: 
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а) відсутність або невідповідність відомостей про особу акціонера, кількість та тип 

належних йому акцій відомостям, що містяться в Реєстрі акціонерів Банку; 

 

б) невідповідність Запиту за формою та змістом вимогам підпункту 2.3.2 цього 

Положення; 

 

в) наявність в Документі, що запитується акціонером Банку, відомостей, що містять 

Банківську таємницю/персональних даних, за відсутності підстав їх розкриття ; 

 

г) наявність в Документі, що запитується акціонером Банку, відомостей, що містять 

Конфіденційну інформацію, за відсутності підстав розкриття Конфіденційної 

інформації; 

 

д) відсутність згоди особи на розкриття відомостей про неї, якщо Документ, що 

запитується акціонером Банку, містить інформацію про таку особу;  

 

е) інші підстави, передбачені законодавством України та нормативними документами 

Банку. 

 

2.5.2. Відповідальна особа направляє письмове повідомлення акціонеру Банку про 

відмову в розкритті інформації за наявності підстав, передбачених підпунктом 2.5.1. цього 

Положення. 

 

3. Порядок визначення та стягнення плати за надання акціонерам копій Документів 

 

3.1. За надання акціонерам копій Документів встановлюється плата у розмірі вартості 

витрат на виготовлення копій Документів та витрат, пов’язаних з пересиланням Документів 

поштою, та визначається з врахуванням ціни закупівлі Банком відповідних матеріалів, чинних 

тарифів на поштові послуги та інше.  

 

3.2. Плата сплачується акціонерами на платіжні реквізити Банку на підставі рахунку, 

наданого акціонерам Відповідальною особою.  

 

Відповідальність за визначення розміру плати та стягнення плати за надання акціонерам 

копій Документів покладається на Відповідальну особу.  

 

3.3. Банк не надає акціонеру копії Документів до моменту надання доказів повної сплати 

вартості витрат, вказаних в підпункті 3.1 цього Положення. 

 

4. Відповідальність за дотримання Положення 

 

4.1. Керівники Структурних підрозділів та працівники Банку несуть персональну 

відповідальність за належне дотримання та виконання цього Положення: 

 

4.1.1. Відповідальна особа – в частині: 
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 координації процесу взаємодії між Структурними підрозділами Банку щодо розкриття 

інформації на Веб-сайті Банку; 

забезпечення розміщення на Веб-сайті Банку Інформації та діючих редакцій Документів; 

своєчасної заміни та розміщення нових редакцій Документів та оновлення Інформації; 

координації процесу взаємодії  Структурних підрозділів Банку щодо надання акціонерам 

Банку інформації про діяльність Банку; 

засвідчення вірності копій Документів, що підлягають розміщенню на Веб-сайті Банку та 

наданню акціонерам Банку; 

забезпечення відповідності оформлення Документів корпоративним стандартам Банку. 

 

4.1.2. Керівники та посадові особи Структурних підрозділів – в частині своєчасного 

надання повної та достовірної інформації, засвідчених копій Документів на запит Відповідальної 

особи; надання засвідчених копій Документів для розміщення на Веб-сайті Банку. 

 

4.1.3. Директор Департаменту виконавчого управління та комунікацій відповідає за 

ефективну взаємодію Банку з акціонерами та/або інвесторами; 

 

4.1.4. Керівник та працівники Департаменту ІТ підтримки програмного забезпечення – в 

частині забезпечення розміщення Документів та Інформації на Веб-сайті Банку; 

 

4.1.5. Керівники та працівники Юридичного управління – в частині встановлення 

наявності/відсутності підстав для розкриття акціонерам Банку Банківської 

таємниці/персональних даних, що міститься у запитуваних Документах або їх частині (витягах з 

Документів), та здійснення контролю за виконанням правил обліку, зберігання, тиражування та 

передачі Документів, що становлять Конфіденційну інформацію; 

 

4.1.6. Керівники та працівники інших самостійних Структурних підрозділів та 

колегіальних органів Банку – в частині їх функціональних обов’язків щодо забезпечення 

належного дотримання цього Положення. 

 

4.2. Недотримання Керівниками Структурних підрозділів та працівниками Банку вимог 

цього Положення, створення умов та причин, які можуть призвести або призвели до нанесення 

матеріальної, моральної чи іншої шкоди Банку, вважається порушенням трудової дисципліни, 

що дає право керівництву Банку застосовувати до винних осіб дисциплінарні стягнення, 

застосовувати інші, передбачені законодавством України та нормативними документами Банку, 

заходи впливу. 

 

4.3. Керівники Структурних підрозділів та працівники Банку під час виконання цього 

Положення повинні забезпечити збереження Банківської таємниці, персональних даних, 

володільцем яких є Банк, та Конфіденційної інформації Банку згідно законодавства України та 

нормативних документів Банку. 
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1. Загальні положення 

 

1.1. Вступ 

 

Це Положення про вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість (далі – Положення), розроблено відповідно до вимог ст. 70 та ст. 71 Закону 

України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VI (зі змінами та доповненнями) та 

визначає порядок прийняття рішень про вчинення правочинів, стороною яких є АТ «Райффайзен 

Банк Аваль», що відповідають ознакам значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є 

заінтересованість. 

 

1.2. Сфера регулювання 

 

Вимоги цього Положення застосовуються додатково до інших вимог щодо порядку 

укладання та погодження договорів Банку з банківської, господарської діяльності та інших 

правочинів, які передбачені законодавством України, Статутом Банку та нормативними 

документами Банку. 

Положення не регулює та не змінює порядок прийняття Банком рішень стосовно 

проведення банківських та господарських операцій, визначений нормативними документами 

Банку.  

 

1.3. Терміни 

 

У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні: 

 

Афілійовані особи – афілійовані одна щодо іншої особи:  

1) юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві 

перебувають під контролем третьої особи;  

2) члени сім’ї фізичної особи – чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни 

(піклувальники), брати, сестри, діти та їх чоловіки (дружини);  

3) фізична особа та члени її сім’ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її 

сім’ї здійснюють контроль над юридичною особою. 

Банк – Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль». 

Відповідальний підрозділ – структурний підрозділ Банку, до функціональних обов’язків 

якого належить здійснення банківської або господарської операції, що є предметом відповідного 

банківського або господарського договору чи іншого правочину, і який забезпечує підготовку 

проекту такого договору (правочину), його погодження, надання уповноваженим особам Банку 

на підписання, реєстрацію, організацію збереження та подальшого контролю за виконанням 

договору, якщо нормативними або розпорядчо-організаційними документами Банку виконання 

цих функцій не віднесено до компетенції іншого підрозділу. 

Загальні збори – Загальні збори акціонерів Акціонерного товариства «Райффайзен Банк 

Аваль». 

Значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення Банком власних акцій), 

стороною якого є Банк, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого 

правочину, становить 10 і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної 

фінансової звітності. 
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Наглядова рада – Наглядова рада Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль». 

Особа, заінтересована у вчиненні Банком правочину (Заінтересована особа) – будь-

яка із нижчезазначених осіб: 

1) посадова особи органів Банку – голова та члени Наглядової ради Банку, Правління 

Банку, Кредитного комітету Банку, Комітету з проблемних кредитів Банку, Тарифного комітету 

Банку, Комітету з питань управління активами та пасивами Банку, а також голова та члени 

іншого органу Банку, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Банку; 

2) афілійовані особи посадових осіб органів Банку; 

3) акціонер Банку, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 

принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Банку, та його афілійовані особи (крім випадків, 

якщо акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Банку); 

4) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1-3 вище, є посадовою 

особою; 

5) інші особи, визначені Статутом Банку, 

якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із 

нижченаведених ознак:  

а) є стороною правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою 

стороною правочину; 

б) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Банку (посадових осіб Банку) 

або від особи, яка є стороною правочину; 

в) внаслідок такого правочину набуває майно; 

г) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Банку 

посадовими особами). 

Пов’язані з Банком особи (Пов’язані особи) – особи, склад яких визначається 

відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про банки та банківську діяльність». 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів - Положення про 

розкриття інформації емітентами цінних паперів, затверджене Рішенням Національної комісії з 

цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013 р. № 2826, зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 24 грудня 2013 р. за № 2180/24712. 

Правління – Правління Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль». 

Правочин (Договір) – банківський або господарський договір, що укладається Банком, 

разом зі всіма додатками та/або додатковими угодами до нього. 

Правочин, щодо (вчинення) якого є заінтересованість – Правочин, щодо вчинення 

якого існує Заінтересована особа, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг чи сума коштів, що 

є його предметом, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності Банку. 

 

 
2. Порядок вчинення Значних правочинів 

 

2.1. При вчиненні Значних правочинів Відповідальний підрозділ повинен дотримуватися 

вимог, визначених цим розділом Положення. 

2.2. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Значного правочину, 

становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової 

звітності, рішення про надання згоди на вчинення такого Значного правочину приймається 

Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на 
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вчинення Значного правочину, питання про надання згоди на вчинення такого Значного 

правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів. 

2.3. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Значного правочину, 

перевищує 25 відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності, 

рішення про надання згоди на вчинення такого Значного правочину приймається Загальними 

зборами за поданням Наглядової ради:  

2.3.1. якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Значного 

правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів Банку за даними 

останньої річної фінансової звітності, рішення про надання згоди на вчинення такого Значного 

правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 

Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій; 

2.3.2. якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Значного 

правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Банку за даними останньої річної 

фінансової звітності, рішення про надання згоди на вчинення такого Значного правочину 

приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

У випадку, якщо чинний склад Наглядової ради Банку відповідає вимогам статті 39 

Закону України «Про банки і банківську діяльність», рішення про вчинення Банком Значного 

правочину, вказаного в цьому пункті 2.3 Положення, може прийматись Наглядовою радою.  

2.4. Під час розробки, погодження та укладання Договорів Відповідальний підрозділ 

повинен визначити, чи відповідає Договір ознакам Значного правочину, для чого Відповідальний 

підрозділ: 

а) визначає ринкову вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Договору; 

б) визначає вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку; 

в) визначає наявність Заінтересованої особи щодо укладення Договору. 

2.5. При визначенні ринкової вартості майна, робіт або послуг за Договором необхідно 

врахувати: 

2.5.1. за банківськими договорами – сукупний розмір всіх зобов’язань за Договором, 

незважаючи, чи є Банк управненою чи зобов’язаною стороною, зокрема, розмір коштів, що 

можуть бути надані Банком/залучені Банком за Договором, розмір процентів за весь строк 

користування коштами, комісійних винагород та інших обов’язкових платежів, передбачених 

Договором (крім штрафних санкцій); 

2.5.2. за договорами щодо відчуження/набуття Банком у власність майна, за договорами 

застави/іпотеки – ринкову вартість майна, яке є предметом Договору, визначену відповідно до 

законодавства України про оціночну діяльність; 

2.5.3. за договорами поруки чи гарантії – сукупний розмір всіх зобов’язань, що 

забезпечуються порукою чи гарантією; 

2.5.4. за іншими господарськими договорами – сукупний розмір всіх грошових 

зобов’язань за Договором за весь строк дії Договору із урахуванням комісійних винагород (крім 

штрафних санкцій), що відповідає договірній вартості майна (послуг), що є предметом 

відповідного господарського договору.  

Забороняється ділити предмет Правочину з метою ухилення від передбаченого цим 

Положенням порядку прийняття рішень про надання згоди на вчинення Значного правочину.  

2.6. У випадку необхідності, з метою визначення наявності у Договору ознак Значного 

правочину, Відповідальний підрозділ має право: 
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а) отримувати від Департаменту бухгалтерського обліку, контролю і звітності інформацію 

про вартість активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку, а також про 

ринкову вартість майна Банку, робіт або послуг, що є предметом правочину; 

б) організовувати отримання висновку суб’єкта оціночної діяльності для встановлення 

ринкової вартості майна, робіт або послуг, що є предметом Договору. 

2.7. Для отримання рішення уповноваженого органу Банку про надання згоди на вчинення 

Значного правочину, Відповідальний підрозділ надає до Департаменту виконавчого управління 

та комунікацій Банку службову записку, що містить наступну інформацію:  

а) предмет та сторони Договору, істотні умови Договору;  

б) ринкову вартість майна, робіт або послуг, що є предметом Договору;  

в) процентне співвідношення ринкової вартості майна, робіт або послуг, що є предметом 

Договору, до вартості активів Банку за даними останньої річної фінансової звітності Банку; 

г) наявність попередніх рішень уповноважених органів Банку про укладання договору 

(рішення Правління, Тендерного комітету Банку, відповідного кредитного комітету тощо) та 

копії відповідних рішень; 

ґ) проект Договору та інших документів, необхідних для вчинення Правочину.  

2.8. На запит Департаменту виконавчого управління та комунікацій Банку Відповідальний 

підрозділ повинен додатково надати всі необхідні документи та інформацію щодо Договору. 

2.9. Департамент виконавчого управління та комунікацій Банку здійснює необхідні дії для 

включення питання про надання згоди на вчинення Значного правочину до порядку денного 

найближчого засідання Наглядової ради та/або Загальних зборів. 

2.10. Департамент виконавчого управління та комунікацій Банку повідомляє 

Відповідальний підрозділ про прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами рішення 

про надання згоди на вчинення або відхилення Значного правочину протягом 2 (двох) робочих 

днів з моменту складання протоколу засідання відповідного органу. 

           2.11. Положення цієї Глави не застосовуються у разі вчинення правочинів за державними 

регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства. 

 
3. Порядок вчинення Правочинів, щодо яких є заінтересованість 

 

3.1. Порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, передбачає вчинення 

таких дій:  

3.1.1. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов’язана протягом 3 (трьох) 

робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Банк про наявність у 

неї такої заінтересованості. Виконання зазначеного обов’язку здійснюється шляхом надання 

Заінтересованою особою до Відповідального підрозділу наступної інформації:  

− предмет та сторони Правочину;  

− вартість одиниці товару, робіт або послуг, якщо вона передбачена Правочином;  

− загальну суму Правочину щодо набуття, відчуження або можливості набуття чи 

відчуження майна, виконання робіт, надання чи отримання послуг; 

− інші істотні умови Правочину; 

− Особа, заінтересована у вчиненні відповідного Правочину, та ознаки заінтересованості 

у вчиненні Правочину; 

− проект Договору та інших документів, необхідних для вчинення Правочину. 



 
 

Протокол №Зб-61  Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль» 

Протокол Загальних зборів акціонерів                  11 вересня  2020 року 185 з 187 

 

На запит Відповідального підрозділу (Департаменту виконавчого управління та 

комунікацій Банку) Заінтересована особа зобов’язана додатково надавати всі необхідні 

документи та інформацію щодо Договору.  

Не пізніше 1 (одного) робочого дня після отримання інформації від Заінтересованої особи 

Відповідальний підрозділ зобов’язаний передати службову записку з інформацією про Правочин 

до Департаменту виконавчого управління та комунікацій, для передачі на розгляд Правління. До 

службової записки має надаватись проект протоколу Правління, протоколу Наглядової ради про 

надання згоди на вчинення Правочину із заінтересованістю, а також відомості, необхідні для 

оприлюднення інформації про Правочин із заінтересованістю відповідно до вимог Положення 

про розкриття інформації емітентами цінних паперів. 

3.1.2. Під час розробки, погодження та укладання будь-яких Договорів в межах своєї 

компетенції Відповідальний підрозділ повинен визначити, чи відповідає конкретний Договір 

ознакам Правочину, щодо якого є заінтересованість. При виявленні таких ознак Відповідальний 

підрозділ зобов’язаний дотримуватись вимог, визначених цим Положенням, зокрема самостійно 

надавати Департаменту виконавчого управління та комунікацій Банку інформацію, передбачену 

підпунктом 3.1.1 цього Положення, для передачі на розгляд Правління.  

3.1.3. Відповідальний підрозділ/Департамент виконавчого управління та комунікацій з 

метою отримання інформації про віднесення особи до категорії Заінтересованих осіб має право 

направити запит до Управління програм комплаєнсу та контролюДепартаменту комплаєнсу, яке 

повинно надати відповідну інформацію не пізніше робочого дня, наступного за днем отримання 

запиту. 

3.2. Правління зобов’язане протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня отримання відомостей 

про можливість вчинення Правочину, щодо якого є заінтересованість, розглянути зазначене 

питання та надати Наглядовій раді пояснення та проект Правочину, у вчиненні якого є 

заінтересованість. 

3.3. З метою встановлення відповідності умов Правочину, щодо якого є заінтересованість, 

ринковим умовам, Відповідальний підрозділ/Департамент виконавчого управління та 

комунікацій має право залучити незалежного аудитора (аудиторську фірму), суб’єкта оціночної 

діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію. Обрання незалежного аудитора, 

суб’єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію, здійснюється з 

дотриманням вимог нормативних документів Банку, що регламентують правила здійснення  

закупівель. 

3.4. Наглядова рада протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дня отримання необхідної 

інформації про Правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов’язана прийняти рішення 

щодо надання згоди на вчинення такого Правочину Банком або про відмову від надання згоди на 

його вчинення.  

Рішення приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є 

заінтересованими у вчиненні такого Правочину, та приймають участь в засіданні Наглядової 

ради. Якщо Особа, заінтересована у вчиненні правочину, є членом Наглядової ради, вона не має 

права голосу з питання вчинення такого Правочину. Якщо на засіданні присутній лише один 

незаінтересований член Наглядової ради, рішення приймається таким незаінтересованим членом 

одноособово. 

3.5. Якщо всі члени Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого 

Правочину або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення 

Правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом зазначеного вище строку, або Правочин, 
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щодо якого є заінтересованість, є Значним правочином (якщо ринкова вартість майна, робіт або 

послуг, що є предметом такого правочину, становить 10 і більше відсотків вартості активів Банку 

за даними останньої річної фінансової звітності), це питання виноситься на розгляд Загальних 

зборів, які приймають рішення про надання згоди/відмову у наданні згоди на вчинення 

Правочину, щодо якого є заінтересованість. Рішення Загальних зборів про надання згоди на 

вчинення Правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається більшістю голосів 

незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким 

належать голосуючі з відповідного питання акції. 

Під час голосування про надання згоди на вчинення Правочину, щодо якого є 

заінтересованість, акціонери, заінтересовані у вчиненні Правочину, не мають права голосу. 

3.6. Департамент виконавчого управління та комунікацій Банку здійснює необхідні дії для 

включення питання про надання згоди на вчинення Правочину, щодо якого є заінтересованість, 

до порядку денного найближчих Загальних зборів. 

3.7. Департамент виконавчого управління та комунікацій Банку повідомляє 

Відповідальний підрозділ про прийняте Наглядовою радою Банку та/або Загальними зборами 

рішення про Правочин, щодо якого є заінтересованість, протягом 2 (двох) робочих днів з 

моменту складання протоколу засідання відповідного органу, а також на підставі наданої 

Відповідальним підрозділом інформації забезпечує оприлюднення інформації про Правочин із 

заінтересованістю відповідно до вимог Положенням про розкриття інформації емітентами 

цінних паперів, крім інформації, що становить банківську таємницю та іншу інформацію з 

обмеженим доступом. 

3.8. Вищенаведені вимоги до порядку вчинення Правочинів, щодо яких є 

заінтересованість, не застосовуються у разі:  

а) реалізації акціонерами Банку переважного права відповідно до ст.27 Закону України 

«Про акціонерні товариства»;  

б) викупу Банком в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до ст. 66 Закону України 

«Про акціонерні товариства»;  

в) виділу та припинення Банку;  

г) надання посадовою особою органів Банку або акціонером, який одноосібно або разом з 

Афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Банку, на безоплатній 

основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають 

Банку позику; 

ґ) вчинення Правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до 

вимог законодавства; 

д) вчинення Правочинів, пов'язаних з наданням банківських та інших фінансових послуг, 

за умови дотримання положень статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність". 

3.9. Відповідальний підрозділ забезпечує постійний моніторинг Правочинів, щодо яких є 

заінтересованість, та правочинів з Пов’язаними особами, на відповідність їх умов звичайним 

ринковим умовам.  

3.10. Якщо за висновком особи, залученої відповідно до пункту 3.3. цього Положення, 

умови вчинення Правочину щодо якого є заінтересованість є для Банку гіршими за звичайні 

ринкові умови, такий Правочин може бути визнаний судом недійсним за позовом акціонера 

(акціонерів) Банку. 

Збитки, завдані Банку внаслідок вчинення такого Правочину (у тому числі різниця між 

ціною Правочину щодо якого є заінтересованість та ринковою ціною), відшкодовуються 

солідарно особою, заінтересованою у вчиненні Банком Правочину щодо якого є 
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заінтересованість, а також членами Наглядової ради Банку, які проголосували за надання згоди 

на вчинення такого Правочину (у разі надання Наглядовою радою згоди на вчинення Правочину 

щодо якого є заінтересованість).  

3.11. Відповідальні підрозділи зобов’язані періодично або на вимогу Департаменту 

виконавчого управління та комунікацій надавати інформацію Правлінню Банку про вчинені в 

попередніх періодах правочини, передбачені пп. «д» пункту 3.8. Положення.  

3.12. Подальше схвалення правочину у порядку, встановленому для прийняття рішення 

про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов’язки 

Банку з моменту вчинення цього правочину.  

3.13. Після прийняття Загальними зборами рішення про надання згоди на вчинення 

Правочинів, щодо яких є заінтересованість, Департамент виконавчого управління та комунікацій 

оприлюднює їх істотні умови в порядку, визначеному Положенням про розкриття інформації 

емітентами цінних паперів, крім інформації, що становить банківську таємницю та іншу 

інформацію з обмеженим доступом.  

3.14. Порядок складання та ведення переліку Заінтересованих осіб визначається 

Управлінням програм комплаєнсу та контролю Департаменту комплаєнсу. 

 
4. Відповідальність за дотримання Положення 

 

4.1. Відповідальність за дотримання та належне виконання цього Положення відповідно 

до вимог законодавства України та нормативних документів Банку несуть керівники та 

працівники Відповідальних підрозділів та уповноважених органів Банку.  

 

 

 




































