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ПРОТОКОЛ №Зб-52  

Річних Загальних зборів акціонерів  

Публічного акціонерного товариства  

«Райффайзен Банк Аваль» 

 

м. Київ 

вул. Алма-Атинська, 109 

29 квітня 2015 року 

початок Зборів – о 10.30 

 

Рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – «Збори») 

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

прийняте Спостережною радою 26.02.2015 року (Протокол   №СР-2), відповідно до 

якого: 
 

І.Головою Зборів призначено Лавренчука В.М.- Голову Правління Банку; 
 

ІІ.Визначено: 
 

 що перелік акціонерів, яким надсилається персональне письмове 

повідомлення про проведення Зборів, складається станом на 04 березня 

2015р. 
 

 що перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається 

станом на 24 годину за три робочих дні до 29 квітня 2015 року. 
 

ІІІ. Призначено Реєстраційну комісію у складі:  Поради А.Р., Афоніної  О.В., 

Кутової О.О., Тизунь О.М., Леміш Я.М., Калініченко І.Г., Сиволоб І.Є., Редько Т.І., 

для реєстрації акціонерів на Загальних зборах акціонерів Банку.  
 

ІY. Визначено Порядок денний Зборів: 

1.Звіт Правління та звіт Спостережної ради про результати діяльності 

Банку у 2014 році та прийняття рішення за наслідками їх розгляду. 

Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2015 рік. 

2. Припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної 

ради.  

3. Визначення кількісного складу Спостережної ради та строку повноважень 

Голови та членів Спостережної ради. Встановлення розміру винагороди, у 

тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, та затвердження 

інших умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами 

Спостережної ради, а також обрання особи, яка уповноважується на 

підписання цих договорів. 

4. Обрання Голови та членів Спостережної ради. 
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5. Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку та 

його дочірніх підприємств у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Ревізійної комісії. 

6. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Припинення 

Положення про Ревізійну комісію Банку. 

7. Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» 

про діяльність Банку у 2014 році та затвердження заходів за результатами їх 

розгляду. 

8. Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх 

підприємств за 2014 рік: 

 - затвердження річної фінансової звітності Банку за 2014 рік, складеної 

відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності; 

 - затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік, 

складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської 

звітності.  

9. Затвердження та розподіл прибутку Банку, визначення порядку покриття 

збитків Банку. 

10. Внесення змін до Статуту Банку. 

11. Внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів  Банку. 

12. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку. 

13. Внесення змін до Принципів корпоративного управління Банку. 

 

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

голосування на Зборах  – 104 826 фізичних та юридичних осіб, які володіють 

29 913 582 420 штуками простими іменними акціями Банку; кількість акцій що 

заблокована за законом становить - 63 944 986 простих іменних акції; не розкрита 

інформація щодо акціонерів яким належить - 221 674 прості іменні акції.  За 

даними Реєстраційної комісії для участі у Зборах зареєстровано 154 акціонери  - 

власники простих акцій (їх представників) з кількістю 29 019 048 800  голосів, що 

становить 97,0096 відсотків від  29 977 749 080 голосів, які згідно чинного 

законодавства та Статуту Банку мають право голосу на Зборах.  

У відповідності  iз Законом України "Про акціонерні товариства" (абзац 

перший частини другої статті 41 із змінами, внесеними  згідно із Законом 

України від 19.03.2015 р. N 272-VIII), Загальні збори акціонерного товариства 

мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є 

власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.  

 

Збори визнаються правомочними. 
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Голосування на Зборах здійснюється шляхом використання бюлетенів для 

голосування, форма яких затверджена Рішенням Спостережної ради 22.04.2015 

року (Протокол №СР- 4/5).  
 

На Зборах акціонерів присутня: фахівець Департаменту банківського нагляду 

Національного банку України Фіалковська Наталія Павлівна – куратор Банку. 
 

Збори акціонерів проводяться  ПРЕЗИДІЄЮ у складі:  

Лавренчука Володимира Миколайовича – Голови Правління  Банку; 

Марченко Наталії Юріївни – Начальника Виконавчого секретаріату; 

Сороки Олега Ігоровича – Фінансовий директор департаменту контролінгу та 

управління інформаційними потоками даних  Банку; 

Нестор Ірини Петрівни –  Голови Ревізійної комісії Банку; 

Шемшученка Геннадія Юрійовича – директора Департаменту  правового 

забезпечення та комплаєнсу Банку. 

 

Проведення Зборів фіксуватиметься аудіозаписом, на підставі якого 

складатиметься протокол. 
 

Підрахунок голосів здійснюється Лічильною комісією, обраною згідно рішення 

Зборів (Протокол №Зб-51 від  25 березня 2014 року) у складі: 

- Лашук Тетяни Леонідівни – голова комісії; 

- Барановича Олександра Євгенійовича; 

- Поради Андрія Романовича; 

- Кутової Ольги Олександрівни; 

- Калініченко Ірини Геннадіївни. 
 

Збори проводяться відповідно до Регламенту Зборів, затвердженого рішенням 

Загальних зборів акціонерів (Протокол №ЗБ-49 від 12.10.2012 р.) згідно з яким: 

- при розгляді питань порядку денного – доповідачу надається  до 10 хвилин; 

- запитання та пропозиції доповідачам подаються у письмовому вигляді 

Голові Зборів, вказуючи прізвище, ім’я та по-батькові акціонера 

(представника); 

- Збори проводяться без перерви. 

 

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

товариства" голосування на Зборах по питанням з 1 по 3 та з 5 по 13 порядку 

денного проводиться за принципом одна проста акція - один голос.  З питання 

4 порядку денного («Обрання Голови та членів Спостережної ради») 

голосування проводиться за принципом кумулятивного голосування. 
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За оголошені доповідачами проекти рішень, підготовлені за пропозиціями 

Спостережної ради, Правління Банку та акціонера, акціонери голосують з 

використанням бюлетенів, одержаних при реєстрації на Зборах: 
 

 

- по питанням 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13 - акціонери відмічають своє рішення 

шляхом підписання бюлетеня під обраним ним  варіантом рішення «ЗА» або 

«ПРОТИ» або «УТРИМАВСЯ» та передають  або опускають  бюлетень у 

скриньку для підрахунку голосів; 

- по питанню 4  щодо обрання Голови та членів Спостережної ради Банку, 

акціонер в бюлетені для кумулятивного голосування розподіляє за власним 

бажанням належну йому кількість голосів між запропонованими кандидатами в 

члени Спостережної ради, підписує бюлетень  та передає або опускає бюлетень 

у скриньку для підрахунку голосів. 

По питанням 1 - 3, 5 - 9 та 11-13  порядку денного рішення приймаються 

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

По питанню 10 порядку денного рішення приймається  більш як трьома 

чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. 

По питанню 4  щодо обрання Голови та членів Спостережної ради рішення 

приймається шляхом кумулятивного голосування, обраними вважаються ті 

кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з 

іншими кандидатами.  
 

ПЕРШЕ ПИТАННЯ: 

Звіт Правління про результати діяльності Банку у 2014 році та прийняття 

рішення за наслідками їх розгляду.  

 

Доповідач  Лавренчук В.М.: 

 

- інформував Збори про основні показники діяльності Банку у  2014 рік; 

- розкрив інформацію щодо зниження розміру чистих активів  Банку в 2014 році; 

- доповів Зборам щодо зменшення корисності кредитів клієнтів Банку; 

- відмітив, що  динаміка залучення коштів клієнтів у 2014 році відповідала 

стратегії Банку щодо управління активами і пасивами;  

- відзначив чинники  отриманого  збитку  Банку, що  відбулось в тому числі за 

рахунок закриття всіх підрозділів Банку в Республіці Крим (32 відділеня) та 

Донецькій та Луганській областях (в цілому 57 відділень); 
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- доповів про  інформацію щодо зменшення балансового капіталу Банку, про те 

показник рівня адекватності капіталу свідчить про високий рівень стійкості 

Банку. 

 

Спостережна рада Банку уповноважила Сороку Олега Ігоровича доповісти 

Зборам  Звіт Спостережної ради. 
 

Звіт Спостережної ради Банку за 2014 рік. 

 
На початку 2014 року Райффайзен Банк Інтернаціональ наростив капітал при валовому доході на рівні 

2,78 млрд євро.  РЦБ взяв участь у цьому збільшенні капіталу разом із численними інституційними та 

приватними інвесторами й залишився власником контрольного пакету акцій РБІ. Збільшення капіталу 

дозволило РБІ повністю повернути частки  участі Республіки Австрія і приватних інвесторів  та суттєво 

підвищити базовий капітал першого рівня (за остаточною оцінкою згідно з вимогами Базель ІІІ).  

Минулий рік був переважно позначений впливом геополітичної та фінансової ситуації в Україні та Росії, 

яка спричинила підвищення  резервів під кредитні ризики та ризики неплатежів з боку окремих великих 

клієнтів в Азії. Протягом року було також зарезервовано значні кошти на разові витрати, найбільшу 

частку яких становили резерви під знецінення гудвілу. Інші разові витрати включали списання  

відкладених податкових активів та витрати, пов’язані зі змінами в законодавстві Угорщини. Ці фактори 

також увійшли до переліку причин отримання консолідованого збитку в розмірі 493 млн. євро в 2014 році 

– першого негативного результату за всю історію діяльності РБІ. За винятком витрат, спричинених 

змінами в законодавстві Угорщини, такі разові витрати не вплинули на базовий капітал першого рівня. 

Якби таких витрат не було, РБІ звітував би про значний чистий прибуток. 

 

У лютому 2015 року в РБІ було прийнято рішення про вжиття низки заходів щодо підвищення буферу 

капіталу.  Метою цих заходів є сприяння підвищенню базового капіталу першого рівня (остаточно 

розрахованого) до 12 відсотків на кінець 2017 року порівняно з відповідним показником на рівні 10 

відсотків станом на кінець 2014 року. Заплановані заходи включають продаж окремих підрозділів чи 

зміну масштабів їхньої діяльності, а також скорочення  зважених за ризиком загальних активів на деяких 

ринках, зокрема, на тих, які генерують низькі прибутки, характеризуються високим споживанням 

капіталу  та не повністю відповідають стратегічним цілям РБІ. 

 

Впровадження цих заходів забезпечить  скорочення зважених за ризиком сукупних валових активів на 16 

млрд євро до кінця 2017 року (зважені за ризиком загальні активи на 31 грудня 2014 становили 68,7 млрд 

євро). Очікується, що це скорочення частково компенсується зростанням в інших сферах бізнесу.  

 

Що стосується Райффайзен Банку Аваль, то складні зовнішні обставини (бойові дії на Сході України, 

девальвація національної валюти, вимушене закриття відділень у Криму та на Донбасі) зумовили 

негативний фінансовий результат банку в 2014 році, що становив 4 245 822 тис. грн. Водночас протягом 

року банк значно покращив свій операційний результат, що свідчить про його надійну роботу. 

Комісійний дохід зріс за цей період на 8,6% у річному вимірі. Чиста процентна маржа банку  за минулий 

рік підвищилася з 8,7% до 10,7% (найвищий показник серед головних конкурентів),  чистий процентний 

дохід зріс на 23,4% у річному вимірі. Протягом року Райффайзен Банк Аваль завбачливо тримав 

«подушку ліквідності», що дозволило вчасно виконати всі зобов’язання, клієнтські платежі тощо. 

 

Через закриття великої кількості українських банків на місцевому фінансовому ринку відбулися значні 

зміни конфігурації банківської системи – у 26 українських банках у 2014 році було введено тимчасові 

адміністрації. Багато клієнтів змінили обслуговуючий банк, що призвело до перерозподілу ринку – 

відбувся «політ до якості». Райффайзен Банк Аваль суттєво виграв від цієї тенденції, наростивши свою 
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ринкову частку в багатьох сегментах. Так, ринкова частка банку в сегменті кредитів юридичних осіб у 

національній валюті за минулий рік зросла із 3% до 3,4%, а обсяг кредитів за рік збільшився на 5,3%. 

Обсяг депозитів юридичних осіб у національній валюті в 2014 році збільшився на 3,2 млрд грн. (36% 

зростання в річному вимірі) – третій із кращих результатів на ринку. Банк приростив ринкову частку в 

сегменті депозитів фізичних осіб (як у національній, так і в  іноземній валюті), і це попри значну 

відмінність у відсоткових ставках (600-900 п.п.) порівняно з головними конкурентами. 

 

Численні нагороди Райффайзен Банку Аваль у 2014 році також свідчать про його успішну діяльність 

протягом року. Зокрема, банк було відзначено як найбільш надійний недержавний банк України в межах 

рейтингу «ТОП-20 найнадійніших банків України 2014 року», складеного журналом «Новое время» та 

інвестиційною компанією Dragon Capital. Райффайзен Банк Аваль було також визнано одним із лідерів 

рейтингу надійності банків України, складеного журналом «Деньги.ua». Він посів третє місце в рейтингу 

«20 найефективніших банків України» журналу «Форбс Україна». 

 

Серед інших відзнак Райффайзен Банку Аваль у 2014 році:  друге місце в загальній таблиці рейтингу «50 

провідних банків України 2014», опублікованого Видавничим домом «Комерсант-Україна» (банк було 

відзначено в 12 номінаціях, включаючи перше місце в категорії «Зарплатні проекти» і третє місце  в 

категорії «Карткові кредити» за продукт кредитна картка «Прозора»); друге місце (оцінка «А» — 

«відмінно»), яке посіла система Інтернет-банкінгу для приватних осіб «Райффайзен Онлайн» серед  

майже двох десятків подібних систем за рівнем захисту комунікаційної складової українських Інтернет-

банків у рейтингу Roomian.org. 

 

Крім того, Райффайзен Банк Аваль було вкотре відзначено Європейським банком реконструкції та 

розвитку як найактивніший банк-емітент в Україні за програмою сприяння торгівлі (TFP) в Україні, а 

також Професійною асоціацією реєстраторів та депозитаріїв як один із найактивніших банків зі сприяння 

розвитку фондового ринку України.  

 

Банк також отримав нагороду Visa LEADER за зусилля у сфері запобігання шахрайству в Україні від 

компанії Visa. 

 

У 2014 році Спостережна рада Райффайзен Банку Аваль виконувала всі свої зобов’язання відповідно до 

чинного законодавства України та Статуту банку.  Вона здійснювала моніторинг відповідності діяльності 

Правління банку діючому законодавству та її ефективності під час регулярних засідань, дискусій, а також 

шляхом аналізу звітів Правління.  Спостережна рада надавала повну підтримку Правлінню у подоланні 

всіх викликів 2014 року.    

 

Аудиторська компанія KPMG Ukraine  провела перевірку консолідованої фінансової звітності 

Райффайзен Банку Аваль за 2014 рік на відповідність Міжнародним стандартам фінансової звітності 

(МСФЗ).  Результати аудиту не викликали жодних заперечень  і засвідчили повне дотримання всіх вимог 

чинного законодавства.  

 

Спостережна рада погодила звітність Правління банку про результати аудиту за 2014 фінансовий рік. 

 

Від імені Спостережної ради Карл Севельда, Голова Спостережної ради. 
 

Визначення основних напрямків діяльності Банку на 2014 рік. 

 

Доповідач  Лавренчук В.М. визначив, що стратегія діяльності Банку залишається 

стабільною: 



Протокол №Зб-52 Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»         
 

 

Протокол Загальних зборів акціонерів  29 квітня 2015 року 7 з 99 

 

 концентрація на двох клієнтських сегментах – корпоративному та 

роздрібному; 

 основною валютою операцій залишається гривня;  

 валютне кредитування здійснюється обмежено для корпоративних клієнтів з 

валютною виручкою; 

 максимізація прибутку з мінімальним зростанням активів зважених на ризик. 

 

Доповідач зазначив, що у 2015 році  Банк  планує утримати операційний прибуток 

на рівні попереднього року за рахунок наступних заходів: 

 збереження високої чистої процентної маржі за рахунок максимізації спреду 

між клієнтськими активами і зобов'язаннями клієнтів; 

 підтримання високого рівня сервісу як стабільного джерела  без- ризикових 

комісійних доходів; 

 утримання витрат на формування резервів під нові кредитні операції на 

запланованому рівні за рахунок жорсткого критерію відбору позичальників; 

 скорочення інфраструктури за рахунок централізації управлінсько-

адміністративних функцій. 

Також, Доповідач визначив ключеві пріоритети  роботи Банку по корпоративному і 

роздрібному бізнесах. 
 

Зі  змістом Звіту Правління,  Звіту  Спостережної ради про результати діяльності 

Банку у 2014 році та основними напрямками діяльності Банку на 2015 рік 

акціонери Банку мали можливість ознайомитись до початку Зборів. 
 

Рішення за першим питанням: 
  

1. Затвердити Звіт Правління та Звіт Спостережної ради про результати 

діяльності Банку у 2014 році. Визнати задовільною діяльність Правління та 

Спостережної ради у 2014 році. 
 

2. Затвердити основні напрямки діяльності Банку на 2015 рік. 
 

Результати голосування: 
 

«ЗА» 28 977 091 969  голосів 

«ПРОТИ» 562 голосів 

«УТРИМАЛИСЬ» 1 333 голосів 

   

Не голосувало 41 954  936 голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 
   

Рішення з першого питання прийняте. 
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ДРУГЕ ПИТАННЯ: 
 

«Припинення повноважень (відкликання) Голови та членів Спостережної  

ради».  

Доповідач Сорока О.І. 

 

Питання про дострокове припинення повноважень Голови Спостережної 

ради та інших її членів виникло в зв’язку з тим, що 10.01.2015 р. набрав чинності 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» 

від 04.07.2014 р. №1587-VII (далі – Закон). Законом, з-поміж іншого, змінено 

підхід до формування складу ради банку, що передбачає обов’язкову наявність 

незалежних членів у складі ради, вимогу щодо мінімального складу ради банку (не 

менше 5 осіб), нові вимоги до освіти членів ради. Законом передбачено обов’язок 

банків протягом шести місяців з дня набрання ним чинності привести свою 

діяльність у відповідність з вимогами Закону.   

Строк повноважень чинного складу Спостережної ради спливає в квітні 2017 

р. (протокол Загальних зборів акціонерів №Зб-51 від 25.04.2014 р., рішення за 

другим питанням порядку денного).  

Відповідно до вимог ст. 57 Закону України «Про акціонерні товариства», 

рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради 

відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів. Законом також 

передбачається, що дострокове припинення повноважень членів Спостережної 

ради та обрання нових членів Спостережної ради може прийматися тільки 

стосовно всіх членів Спостережної ради. 

У відповідності до п. 6.3.7 Статуту Банку та п. 2.5 Положення про 

Спостережну раду АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого рішенням 

Загальних зборів акціонерів (протокол №Зб-49 від 12.04.2012 р.), одночасно із 

припиненням повноважень членів Спостережної ради припиниться дія цивільно-

правових договорів, укладених між Банком та ними. 

 

Рішення за другим питанням порядку денного: 
 

1. Припинити достроково повноваження Голови Спостережної ради Банку та 

інших її членів, а саме:  

Карла Зевельди, – Голови Спостережної ради Банку;  

Пітера Леннка – Заступника Голови Спостережної ради Банку;  

Герберта Степіча,  Аріса Богданеріса, Мартіна Грюля, Курта Гайгера, Курта 

Брукнера – членів Спостережної ради Банку.  
 

Результати голосування: 
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«ЗА» 28 982 686  477 голоси 

«ПРОТИ» 173 835 голосів 

«УТРИМАЛИСЬ» 1 316 голосів 

   

Не голосувало 36 187 172 голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 

        

Рішення з другого питання прийняте. 

 

 

ТРЕТЄ ПИТАННЯ: 

 

«Визначення кількісного складу Спостережної ради та строку повноважень 

Голови та членів Спостережної ради. Встановлення розміру винагороди, у 

тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, та затвердження інших 

умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Спостережної ради, 

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

Доповідач Сорока О.І. 

У зв’язку з прийняттям рішення про дострокове припинення повноважень 

Голови та членів Спостережної ради, Загальним зборам акціонерів необхідно 

визначитись із кількісним складом Спостережної ради, в тому числі кількістю 

незалежних членів, та строком повноважень Голови та членів Спостережної ради 

Банку. Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління 

в банках» від 04.07.2014 р. №1587-VII запроваджено вимогу про обов’язкову 

наявність у складі ради банку незалежних членів, кількість яких повинна 

становити не менш як одну четверту від складу ради банку. 

Спостережна рада Банку здійснює контроль за діяльністю Правління, захист 

прав вкладників, інших кредиторів та учасників Банку у межах компетенції, 

визначеної законодавством, Статутом Банку та Положенням про Спостережну раду 

Банку. 

Відповідно до Закону, затвердження умов договорів з членами Спостережної 

ради, встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та 

компенсаційних виплат, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з 

членами Спостережної ради віднесено до компетенції Загальних зборів учасників. 

Враховуючи вищевикладене, пропонується визначити кількісний склад 

Спостережної ради Банку, строк повноважень Голови та членів Спостережної 

ради, затвердити умови договорів, що укладатимуться з ними, встановити розмір їх 
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винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрати особу, 

яка уповноважується на підписання договорів з членами Спостережної ради.  

           

Рішення за третім питанням порядку денного: 
 

1.Визначити склад Спостережної ради Банку в кількості сім членів, в тому 

числі двох незалежних, із строком повноважень на три роки. 

2. Встановити, що Голова та члени Спостережної ради Банку (крім 

незалежних членів Спостережної ради) виконують свої обов’язки безоплатно, 

виплата будь-якої  винагороди, заохочувальних та компенсаційних виплат не 

передбачається. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою 

та членами Спостережної ради (крім незалежних членів), за формою згідно з 

Додатком №1.1.  

3.  Затвердити умови договорів, що укладатимуться з незалежними членами 

Спостережної ради, у т.ч. розміри винагороди, заохочувальних та 

компенсаційних виплат,  за формою згідно з Додатком №1.2. 

4. Уповноважити Голову Правління Банку підписати договори з Головою та 

членами Спостережної ради Банку за формами, затвердженими згідно пунктів 

2, 3 цього рішення. 
 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 470 892 голосів 

«ПРОТИ» 390 281 голосів 

«УТРИМАЛИСЬ» 455 голоси 

   

Не голосувало 36 187 172 голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 
 

Рішення з третього питання прийняте. 

 

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ: 
 

«Обрання Голови та членів Спостережної ради». 

Доповідач Сорока О.І. 
 

Відповідно до статті 39 Закону України «Про банки і банківську діяльність» , 

Голова та члени Спостережної ради обираються Загальними зборами акціонерів із 

числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів. 

Згідно статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени 

спостережної ради публічного акціонерного товариства обираються шляхом 

кумулятивного голосування.  
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Відповідно до рішення за третім питанням порядку денного, склад 

Спостережної ради Банку визначено в кількості сім осіб, в тому числі незалежних 

членів в кількості двох осіб, із строком повноважень на три роки. 

Очолює Спостережну раду Голова Спостережної ради, який обирається 

персонально Загальними зборами акціонерів.  

Акціонер Банку, Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, що є власником 

96,45% статутного капіталу Банку, запропонував обрати до складу Спостережної 

ради Банку таких осіб: 

 

Перелік кандидатів у члени Спостережної ради Банку 
 

1. Голова Спостережної ради – Карл Зевельда (Karl Sevelda), 

2. Заступник Голови Спостережної ради – Пітер Леннк (Peter Lennkh), 

3. Член Спостережної ради – Герберт Степіч (Hеrbert Stepic), 

4. Член Спостережної ради – Курт Гайгер (Kurt Geiger), 

5. Член Спостережної ради – Курт Брукнер (Kurt Bruckner), 

у т.ч. незалежні члени:  

6. Член Спостережної ради (незалежний) –Еберхард Вінкельбауер (Eberhard 

Winkelbauer), 

7. Член Спостережної ради (незалежний) – Павло Михайлович Шеремета. 
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№ 

п/п 

 

Посада 

 

П.І.П. кандидата 

 

1 

Голова 

Спостережної 

Ради 

Карл Зевельда (Karl Sevelda) 

рік народження: 1950 р.; пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ; освіта: вища - Віденський університет економіки та бізнесу (Австрія), 

ступінь магістра - 1973 р., ступінь доктора економічних наук – 1980 р.; загальний стаж 

роботи:  38 років; посада за основним місцем роботи: Голова Правління Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ; акції Банку у власності відсутні;  протягом останніх п’яти років 

працював: 1998 – 2010 р.р., «Райффайзен Центральбанк Естеррайх АГ» (Австрія), Член 

Правління; 2010-2013 р.р., «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (Австрія), Заступник 

Голови Правління, 2013р. по сьогоднішній день -  Голова Правління Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ;  непогашена (незнята) судимість - відсутня; заборона обіймати певні 

посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; кандидат не є афілійованою особою 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»; відсутні акціонери АТ «Райффайзен Банк Аваль», що є 

афілійованими особами кандидата; кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання 

членом Спостережної ради; у письмовій заяві наявні всі відомості про кандидата, вказані в 

бюлетені. 

 

2 

Заступник Голови 

Спостережної 

Ради 

Пітер Леннк (Peter Lennkh) 

рік народження: 1963 р.;  пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ; освіта: вища - Віденський університет економіки та бізнесу (Австрія), 

ступінь магістра - 1988 р.; загальний стаж роботи: 27 років; посада за основним місцем 

роботи: Член Правління Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ; акції Банку у власності 

відсутні; протягом останніх п’яти років працював на посаді Члена Правління  Райффайзен 

Банк Інтернаціональ АГ; непогашена (незнята) судимість - відсутня; заборона обіймати 

певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; кандидат не є афілійованою 

особою АТ «Райффайзен Банк Аваль»; відсутні акціонери АТ «Райффайзен Банк Аваль», 

що є афілійованими особами кандидата; кандидат надав письмову заяву про згоду на 

обрання членом Спостережної ради; у письмовій заяві наявні всі відомості про кандидата, 

вказані в бюлетені. 

 

3 

Член 

Спостережної 

Ради 

Герберт Степіч (Hеrbert Stepic) 

рік народження: 1946 р.; пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ; освіта: вища - Віденський університет економіки та бізнесу (Австрія), 

ступінь магістра - 1968 р., ступінь доктора економічних наук – 1972 р.; загальний стаж 

роботи: 43 ріки; посада за основним місцем роботи: Старший радник Правління 

Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ; акції Банку у власності відсутні; протягом останніх 

п’яти років працював на посаді Голови Правління  Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ; 

непогашена (незнята) судимість - відсутня; заборона обіймати певні посади та/або 

займатись певною діяльністю - відсутня; кандидат не є афілійованою особою АТ 

«Райффайзен Банк Аваль»; відсутні акціонери АТ «Райффайзен Банк Аваль», що є 

афілійованими особами кандидата; кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання 

членом Спостережної ради; у письмовій заяві наявні всі відомості про кандидата, вказані в 

бюлетені. 
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№ 

п/п 

 

Посада 

 

П.І.П. кандидата 

4 Член 

Спостережної 

Ради 

Курт Гайгер (Kurt Geiger) 

рік народження: 1946 р.;  пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ; освіта: вища - Іннсбрукський університет (Австрія), ступінь доктора 

юридичних наук – 1971 р., Європейський коледж в Брюгге (Бельгія), ступінь магістра з 

міжнародних фінансів – 1972 р.;  загальний стаж роботи:  43 роки; посада за основним місцем 

роботи: Член Спостережної ради Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ; акції Банку у власності 

відсутні; протягом останніх п’яти років працював: 1993 – 2008р.р., Європейський банк 

реконструкції та розвитку (Великобританія), Голова Департаменту фінансових установ; 2010 р. по 

сьогоднішній день, «Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ» (Австрія), Член Спостережної ради; 

непогашена (незнята) судимість - відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись 

певною діяльністю - відсутня; кандидат не є афілійованою особою АТ «Райффайзен Банк Аваль»; 

відсутні акціонери АТ «Райффайзен Банк Аваль», що є афілійованими особами кандидата; 

кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Спостережної ради; у письмовій 

заяві наявні всі відомості про кандидата, вказані в бюлетені. 

5 Член 

Спостережної 

Ради 

Курт Брукнер (Kurt Bruckner) 

рік народження: 1955р.; пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ; освіта: вища - Віденський університет економіки та бізнесу (Австрія), ступінь 

магістра, 1980р., ступінь доктора, 1983р.; загальний стаж роботи: 31 років;  посада за основним 

місцем роботи: Начальник Департаменту управління ризиками та проектів Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ; акції Банку у власності відсутні; протягом останніх п’яти років працював на 

посаді:  Начальника Департаменту управління ризиками корпорацій, Начальника Департаменту 

управління ризиками та проектів Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ; непогашена (незнята) 

судимість - відсутня; заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - 

відсутня; кандидат не є афілійованою особою АТ «Райффайзен Банк Аваль»; відсутні акціонери 

АТ «Райффайзен Банк Аваль», що є афілійованими особами кандидата; кандидат надав письмову 

заяву про згоду на обрання членом Спостережної ради; у письмовій заяві наявні всі відомості про 

кандидата, вказані в бюлетені. 

6 Член 

Спостережної 

Ради 

(незалежний) 

 

Еберхард Вінкельбауер (Eberhard Winkelbauer) 

рік народження: 1948р.; пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ;освіта: вища - Віденський університет (Австрія), ступінь доктора права, 

1972р.; загальний стаж роботи: 42 роки;  посада за основним місцем роботи: не працює, пенсіонер; 

акції Банку у власності відсутні; протягом останніх п’яти років працював на посаді: Начальника 

Департаменту міжнародних філій та представництв (Виконавчого Віце-Президента) Райффайзен 

Центральбанк Естеррайх Акцієнгезельшафт (Австрія); непогашена (незнята) судимість - відсутня; 

заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; кандидат не є 

афілійованою особою АТ «Райффайзен Банк Аваль»; відсутні акціонери АТ «Райффайзен Банк 

Аваль», що є афілійованими особами кандидата; кандидат надав письмову заяву про згоду на 

обрання членом Спостережної ради; у письмовій заяві наявні всі відомості про кандидата, вказані 

в бюлетені. 

7 Член 

Спостережної 

Ради 

(незалежний) 

 

 

 

 

Павло Михайлович Шеремета 

рік народження: 1971р.; пропозицію щодо кандидата вніс акціонер – Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ; освіта: вища – Львівський національний університет ім. І. Франка, 

Міжнародний центр менеджменту (м. Будапешт, Угорщина), спеціальність – менеджмент, 1994р., 

Бізнес-школа Університету Еморі (м. Атланта, США), ступінь МБА, 1995р.; загальний стаж 

роботи: 18 років; посада за основним місцем роботи: Директор Школи управління Українського 

католицького університету УГКЦ; акції Банку у власності відсутні; протягом останніх п’яти 

років працював на посаді: Міністра Економічного розвитку та торгівлі України, Президента 

Київської школи економіки; непогашена (незнята) судимість - відсутня; заборона обіймати певні 

посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня; кандидат не є афілійованою особою АТ 

«Райффайзен Банк Аваль»; відсутні акціонери АТ «Райффайзен Банк Аваль», що є афілійованими 

особами кандидата; кандидат надав письмову заяву про згоду на обрання членом Спостережної 

ради; у письмовій заяві наявні всі відомості про кандидата, вказані в бюлетені. 
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Рішення за четвертим питанням порядку денного: 

                              

Обрати Спостережну раду Банку у складі: 

 

1. Голова Спостережної ради – Карл Зевельда (Karl Sevelda), 

2. Заступник Голови Спостережної ради – Пітер Леннк (Peter Lennkh), 

3. Член Спостережної ради – Герберт Степіч (Hеrbert Stepic), 

4. Член Спостережної ради – Курт Гайгер (Kurt Geiger), 

5. Член Спостережної ради – Курт Брукнер (Kurt Bruckner), 

у т.ч. незалежні члени:  

6.Член Спостережної ради – Еберхард Вінкельбауер (Eberhard Winkelbauer), 

7. Член Спостережної ради – Павло Михайлович Шеремета. 
 

 

Результати кумулятивного голосування: 

 
№ Посада, ПІБ кандидата Загальна кількість голосів, відданих 

за кандидата 

1 Голова Спостережної ради – Карл Зевельда 

(Karl Sevelda) 
28 940 372 904 

2 Заступник Голови Спостережної ради – Пітер 

Леннк (Peter Lennkh ) 
28 940 255 044 

3 Член Спостережної ради – Герберт Степіч 

(Hеrbert Stepic) 

28 940 256 905  

4 Член Спостережної ради – Курт Гайгер (Kurt 

Geiger) 
28 940 254 610 

5 Член Спостережної ради – Курт Брукнер (Kurt 

Bruckner) 

28 940 255 805 

6 Член Спостережної ради – Еберхард 

Вінкельбауер (Eberhard Winkelbauer) 
28 940 257 676 

7 Член Спостережної ради – Павло Михайлович 

Шеремета 

28 944 119 499 

 

Не голосувало  547 569 157 голоси  

Визнано недійсними бюлетені з « 0»  голосами. 

 

Рішення прийнято. Всі кандидати набрали відповідну кількість голосів 

необхідну для обрання в персональний склад Спостережної ради Банку. 

 



Протокол №Зб-52 Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»         
 

 

Протокол Загальних зборів акціонерів  29 квітня 2015 року 15 з 99 

 

П’ЯТЕ  ПИТАННЯ: 
 

«Затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії про діяльність Банку та 

його дочірніх підприємств у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками 

розгляду звіту Ревізійної комісії». 
 

Доповідач  Голова Ревізійної комісії  Банку – Нестор І.П. 
 

Аналізуючи роботу Банку за звітний період, Ревізійна комісія керувалась установчими документами Банку, законодавчими і 

нормативними актами держави, Національного Банку України та діючими Положеннями, рішеннями і іншими документами, що 

визначають правомірність здійснення банківських операцій. 

Нами проревізовано вибірково документи, які стосуються фінансово - господарської діяльності АТ „Райффайзен Банк Аваль” за 

2014 рік. 

АТ „Райффайзен Банк Аваль” є правонаступником акціонерного-поштово пенсійного банку „Аваль” за всіма його правами та 

обов`язками, який був зареєстрований у Національному банку України 27 березня 1992 року за номером 94 із статутним фондом 

100.000.000 /сто мільйонів/ крб. 

У 2006 році Банк був перереєстрований як Відкрите акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль”. У 2009 році Банк був 

перереєстрований як Публічне акціонерне товариство “Райффайзен Банк Аваль”.  

Материнським банком та власником істотної участі у статутному капіталі АТ “Райффайзен Банк Аваль” є “Райффайзен Банк 

Інтернаціональ АГ” (Raiffeisen Bank International AG), Австрія. 

“Райффайзен-Ляндесбанкен-Холдінг ГмбХ”, Австрія (Raiffeisen-Landesbanken-Holding GmbH) здійснює контроль прямого 

власника – материнського банку “Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ”, тобто “Райффайзен-Ляндесбанкен-Холдінг ГмбХ” є 

найвищою контролюючою стороною Банку 

Банк здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, зокрема Законом України “Про банки і банківську 

діяльність”, нормативними актами Національного банку України та на підставі загальної ліцензії та генеральної ліцензії на 

здійснення валютних операцій № 10 від 05.10.2011р., виданих Національним банком України. Види діяльності, які здійснює 

Банк, відповідають Статуту. Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій, згідно з наданими 

Національним банком України ліцензіями та дозволами. 

За час свого існування Банком сформовано статутний капітал у розмірі 3 002 774 908,00 грн. шляхом випуску 25 емісій простих 

іменних акцій і 1-ї емісії привілейованих іменних акцій. 

Загальна кількість акціонерів АТ „Райффайзен Банк Аваль” станом на 01.01.2015 року становить: 

- 109 778 фізичних осіб, яким належить 0,66 % статутного капіталу Банку; 

- 374 юридичних особи, яким належить 99,34 % статутного капіталу Банк.  

Протягом 2014 року Банк не проводив випуск та не здійснював викуп власних акцій. 

Як і в попередні  роки, Банк у звітному періоді впроваджував нові банківські продукти і технології, формував  резерви для 

покриття кредитних ризиків, зміцнив свої позиції як універсальної, високотехнологічної установи, цілеспрямованої на 

подальший динамічний розвиток. 

Загальна мережа АТ “Райффайзен Банк Аваль” на кінець 2014 року складалась з 24 філій та 669 безбалансових відділень. 

Середньоспискова чисельність персоналу Банку станом на 31 грудня 2014 року складала 11 210 чоловік  і у порівнянні з минулим 

роком зменшилась на 1 571 чоловік. 

Служба внутрішнього аудиту АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі – Служба) є самостійним структурним підрозділом Банку, 

який створений за рішенням і підпорядковується Спостережній Раді Банку. 

Служба проводить перевірки Банку (в Центральному офісі, дирекціях, відділеннях) та інших компаній на території України, які 

входять до Групи РБІ. Додатково Служба може проводити перевірки інших компаній, в яких Банк приймає участь (має частку у 

статутному капіталі). 

Служба проводить наступні типи перевірок: тематичні аудити дирекцій при здійсненні виїзного інспектування, системні 

тематичні аудити дирекцій, тематичні аудити Центрального офісу, раптові ревізії кас/сховищ відділень та дирекцій, аудити 

відділень, послідуючі моніторинги виконання заходів/рекомендацій, що надані за результатами аудитів. 

При проведенні аудитів перевіряється дотримання вимог чинного законодавства України, нормативно-правових актів 

Національного Банку України, внутрішніх документів Банку, Директив Групи РБІ, ефективність системи внутрішнього контролю 

по перевіряємих полях аудиту.  

Результати аудитів оформляються у вигляді аудиторських звітів. 

Аудиторські висновки містять конкретні рекомендації по виправленню недоліків, строки виконання та відповідальних за 

виконання. По результатах кожного аудиту здійснюється послідуючий моніторинг виконання наданих рекомендацій.  

Відповідно до затвердженого Спостережною Радою Банку Річного плану аудиторських перевірок, що складається на основі 

оцінки ризиків, Службою внутрішнього аудиту протягом 2014 року проведено: 

 1. Кількість проведених аудиторських перевірок протягом 2014 року: 

1.1. Дирекцій Банку- 100, в т.ч.: 

- раптових ревізій у касах перерахунку – 26; 
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- раптових ревізій готівки, банківських металів та інших цінностей у сховищах 

         10-ти дирекцій – 10. 

1.2. Відділень Банку-  923, в т.ч.: 

перевірок відділень з раптовими ревізіями кас, сховищ – 899.  

1.3. Кількість перевірок активних операцій рівня Центрального офісу -58 

               (в т.ч. позапланові - 6). 

1.4. Кількість перевірок пасивних операцій рівня Центрального офісу -35 

               (в т.ч. позапланові -7). 

 (Джерело: Звіт про роботу Служби внутрішнього аудиту за 2014 рік).  

Банк складає окрему фінансову звітність згідно МСФЗ та консолідовану фінансову звітність відповідно до вимог Закону України 

“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, “Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в 

банках України”, затвердженого Національним банком України, та відповідно до інших нормативних актів Національного банку 

України, що не суперечать міжнародним стандартам.  

Аудит фінансової звітності Банку за 2014 рік проводила аудиторська компанії «КПМГ Аудит».  

Показники балансу Банку на кінець року, що закінчився 31 грудня 2014 року відповідають звітним даним. Наше заключення 

співпадає з висновком аудиторської компанії “КПМГ Аудит»”. 

Ревізійною комісією була проведена вибіркова перевірка фінансової та бухгалтерської документації Банку за період діяльності з 

05.01.2014 року по 31.12.2014 року.  

За результатами 2014 року банком отримано збиток в сумі 3 806 322 тис. грн. (3 мільярда вісімсот шість мільйонів триста 

двадцять дві тисячі гривень). 

Даний результат обумовлений тим, що протягом року Банк сформував резерв під зменшення корисності кредитів у розмір 8 

026 784 тис. грн. В порівнянні з минулим роком приріст резерву під  зменшення корисності кредитів складає 

6,3 рази. 

Загальний обсяг отриманих Банком доходів склав 8 677 786 тис. грн., загальний обсяг витрат склав 12 932 242 тис. грн. 

Основною статтею доходів є процентні доходи, які банк отримав в сумі 5 682 781 тис. грн. що складають 65 % від загального 

обсягу отриманих доходів.  

Процентні витрати склали 1 664 438 тис. грн. або 13 % від загального обсягу витрат Банку. 

Другою по значимості статтею доходів Банку є комісійні доходи, які склали у звітному періоді 1 959 687 тис. грн. і у структурі 

доходної частини Банку вони займають 23 %. 

Найбільшу питому вагу в структурі комісійних доходів за операціями з клієнтами займають надходження від розрахунково-

касового обслуговування клієнтів у сумі 1 454 661 тис. грн. або 74 % загальної суми комісійних доходів.  

В порівнянні з минулим роком приріст комісійних доходів за 2014 рік склав 115 %. 

Комісійні витрати  складають 486 903 тис. грн. 

Чистий комісійний дохід у звітному періоді склав 1 473 684 тис. грн., що на 114 003 тис. грн. більше в порівнянні з 2013 роком 

(приріст складає 108 % ). 

Адміністративні та інші операційні витрати склали 3 241 020 тис. грн. та включають витрати на утримання персоналу, утримання 

основних засобів та нематеріальних активів, телекомунікаційні та інші експлуатаційні послуги, витрати на професійні послуги  та 

інші операційні витрати. 

На кінець 2014 року власний капітал Банку складав всього 4 412 863 тис. грн., в тому числі: 

Статутний капітал - 3 002 775 тис. грн. 

Додатково сплачений капітал - 3 033 306 тис. грн. 

Резерви переоцінки - 894 446 тис. грн. 

Резервні та інші фонди банку - 316 916 тис. грн. 

Накопичений прибуток/ (накопичений 

збиток) 

 

-       

 

(2 834 580) тис.грн. 

За результатами вибіркової перевірки дотримання Банком правил щодо нарахування та обліку доходів і витрат за активними та 

пасивними операціями, здійснення внутрішніх розрахунків, нарахування, та виплат заробітної плати - порушень не виявлено. 

Станом на кінець звітного року кредитний портфель Банку з врахуванням нарахованих/ прострочених доходів та резервів під 

зменшення корисності кредитів складав  28 376 659 тис. грн., що на 929 612 тис. грн. менше в порівнянні з минулим роком. 

Основним джерелом формування ресурсної бази Банку є кошти  залучені від банків, юридичних та фізичних осіб. Станом на 

кінець року, що закінчився 31 грудня 2014 року зобов’язання Банку становили 40 527 690 тис. грн., що на 4 279 661 тис. грн. 

більше в порівнянні з минулим роком (приріст складає 112 %). Сума залучених коштів юридичних та фізичних осіб складала 

29 828 921 тис. грн. (приріст складає 110 %). 

На основі вибіркової перевірки первинних документів перевірено порядок оприбуткування і списання основних засобів та 

нематеріальних активів - порушень не встановлено. 

Для складання річного звіту проведена інвентаризація основних засобів, активів, зобов‘язань, грошових коштів та товарно-

матеріальних цінностей в системі Банку станом на 31.12.2014 р. Результати інвентаризації відображені у звітах дирекцій Банку.  

Станом кінець року, що закінчився 31 грудня 2014 року дебіторська заборгованість за господарською діяльністю банку з 

врахуванням сформованого резерву складала 37 906 тис. грн. 

Всі розрахунки з бюджетом по податках та обов‘язкових платежах проведено Банком у повному обсязі і своєчасно. 

Ревізія готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей Центрального Офісу проведена станом на кінець дня 31 

грудня 2014 року.  
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Ревізія готівки та інших цінностей проведена у відповідності до вимог Положення про організацію операційно-касової роботи та 

систему контролю за дотриманням касової дисципліни в системі АТ «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Розпорядженням 

Правління Банку № 119/2-РП від 27.07.2010р. 

Фактична наявність готівки та інших цінностей, які знаходяться в сховищі цінностей Центрального Офісу відповідає даним 

обліку.   

Касові операції здійснюються у порядку, передбаченому Інструкцією про ведення касових операцій банками в Україні, 

затвердженої Постановою Правління Національного Банку України № 174 вiд 01.06.2011р. 

Стан обліку відповідає вимогам ведення бухгалтерського обліку і звітності в установах банків, що підтверджується у висновку 

незалежного аудитора. 

Облік активів і пасивів відповідає балансовим даним.  

Зауважень до звітів Банку немає. 

Крім того доповідач інформувала Збори і надала заключення ревізорів 

дочірніх підприємств Банку щодо результатів діяльності у 2014році:  

 - Товариства з обмеженою відповідальністю «Райффайзен Лізинг Аваль», 

одержання  збитку Товариством у розмірі 445 525  тисяч гривень за 2014 рік - 

підтверджується; 

- Товариства з обмеженою відповідальністю «РЕК ГАММА», валюта балансу за 

річним звітом 2014 року в сумі 48 578,0  тис. грн. - підтверджується.  

 

                Зі  змістом Звіту Ревізійної комісії  акціонери Банку мали можливість 

ознайомитись до початку Зборів. 
 

Рішення за питанням п’ятим порядку денного: 

 

1. Затвердити звіт і висновки Ревізійної комісії про діяльність Банку та його 

дочірніх підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль» та ТОВ «РЕК Гамма» 

у 2014 році. 

 

2. Визнати задовільною діяльність Банку та його дочірніх підприємств у 2014 

році. 

 

Результати голосування:  

«ЗА» 28 982 456 438 голосів 

«ПРОТИ» 2 013 голоси 

«УТРИМАЛИСЬ» 404 264 голосів 

   

Не голосувало 36 186 085 голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 

       

Рішення з п’ятого  питання прийняте. 
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ШОСТЕ  ПИТАННЯ: 
 

«Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії. Припинення 

Положення про Ревізійну комісію Банку». 
 

Доповідач Сорока О.І. 
 

Питання щодо припинення повноважень Голови та  членів Ревізійної комісії 

розглядається в зв’язку з набрання чинності Законом України «Про внесення змін 

до Закону України «Про банки і банківську діяльність» щодо визначення 

особливостей корпоративного управління в банках» від 04.07.2014 р. №1587-VII, 

яким з переліку органів контролю банку виключено ревізійну комісію.  

Ревізійна комісія Банку була обрана Загальними зборами акціонерів Банку 

(протокол №ЗБ-50 від 25 квітня 2013 р.) на строк п’ять років у складі: 

Голови Ревізійної комісії - Нестор Ірини Петрівни;  Членів Ревізійної комісії:  

Федорченко Олени Михайлівни,  Чемересюк Олени Миколаївни. 

У відповідності до п. 2.7 Положення про Ревізійну комісію Банку, затвердженого 

Загальними зборами акціонерів 14.10.2009 р. (протокол №Зб-45 від 14.10.2009 р.), 

одночасно з припиненням повноважень членів Ревізійної комісії припиниться дія 

договорів, укладених між Банком та ними. 

Відповідно до ст. 33 Закону України «Про акціонерні товариства», рішення про 

дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії відноситься до 

компетенції Загальних зборів акціонерів. 

 

Рішення за питанням шостим порядку денного: 

1. Припинити достроково повноваження Голови та членів Ревізійної комісії 

Банку, а саме: Нестор Ірини Петрівни – Голови Ревізійної комісії; Федорченко 

Олени Михайлівни,Чемересюк Олени Миколаївни – членів Ревізійної комісії 

Банку 

2. Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль», затвердженого Загальними зборами 

акціонерів 14.10.2009 р. (протокол №Зб-45 від 14.10.2009 р.).                        
 

    Результати голосування: 
 

«ЗА» 28 982 715 314  голоси 

«ПРОТИ» 145 815 голосів 

«УТРИМАЛИСЬ» 736       голосів 
   

Не голосувало 36 186 935 голос 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 
       

Рішення за шостим питанням  прийняте. 
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СЬОМЕ  ПИТАННЯ: 
 

«Затвердження звітів і висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» 

про діяльність Банку у 2014 році та затвердження заходів за результатами їх 

розгляду». 
 

Доповідач  Сорока О.І.  

Аудиторська фірма ПрАТ «КПМГ Аудит»  провела аудит окремої  і  

консолідованої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства 

"Райффайзен Банк Аваль" (код ЄДРПОУ 14305909, Україна, 01011, м. Київ, вул. 

Лєскова, 9, дата реєстрації – 27 березня 1992 року) , що додається та включає 

окремий та консолідований звіти про фінансовий стан  на 31 грудня 2014 року, 

окремий та консолідований звіти про  прибутки та збитки, про сукупний дохід, 

звіти про рух грошових коштів і зміни у  власному капіталі за рік, що закінчився, 

на зазначену дату, а також містить стислий виклад важливих аспектів  облікової 

політики та інші пояснювальні примітки, які включають загальну інформацію про 

діяльність Банку. 

Аудиторська фірма ПрАТ «КПМГ Аудит» надала безумовно-позитивний висновок 

діяльності Банку в 2014 році. 

 

З повним змістом звітів та висновків Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит»  

про діяльність Банку у 2014 році акціонери Банку мали можливість ознайомитись 

до початку Зборів. 
 

Рішення за питанням сьомим порядку денного: 
 

1. Затвердити звіти і висновки Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит» про 

діяльність Банку у 2014 році. 

 

2._Затвердити заходи за результатами розгляду звітів і висновків 

Аудиторської фірми ПрАТ «КПМГ Аудит». 
 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 468 756 голосів 

«ПРОТИ» 889 голосів 

«УТРИМАЛИСЬ» 391 017 голосів 

   

Не голосувало 36 188 138 голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 
  

Рішення з сьомого  питання прийняте. 
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ВОСЬМЕ ПИТАННЯ: 
 

«Затвердження річних результатів діяльності Банку та його дочірніх 

підприємств за 2014 рік: 

 - затвердження річної фінансової звітності Банку за 2014 рік, складеної 

відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності; 

 - затвердження річної консолідованої фінансової звітності за 2014 рік, 

складеної відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської 

звітності». 
 

Доповідач Сорока О.І. доповів Зборам, що валюта балансу Банку станом на 

31.12.2014 року становить 44 940 553 тис. грн., збитки за результатами діяльності 

Банку відповідно до  вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі 

3 806 322 тис. грн.    
 

Достовірність фінансової звітності  Банку  підтверджена Аудиторською фірмою 

ПрАТ«КПМГ Аудит».     
 

Доповідач зазначив, що відповідно до вимог діючого законодавства, Збори  

повинні затвердити консолідовану фінансову звітність Банку  в разі наявності 

дочірніх підприємств - валюта консолідованого балансу  з врахуванням його 

дочірніх підприємств становить 47 351 693 тис. грн., збитки за результатами 

діяльності Банку та його дочірніх підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», 

ТОВ «РЕК Гамма» відповідно до  вимог міжнародних стандартів бухгалтерської 

звітності в сумі 4 245 822 тис. грн. 
 

Зі змістом  консолідованої фінансової звітності та  окремої фінансової звітності 

Банку  за 2014  рік акціонери Банку мали можливість ознайомитись до початку 

Зборів. 
 

Рішення за восьмим питанням порядку денного: 
 

1. Затвердити річні результати діяльності Банку та його дочірніх підприємств 

за 2014 рік: 
 

1.1. Затвердити річну фінансову звітність Банку за 2014 рік, складену 

відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності: валюта 

балансу 44 940 553 тис. грн. ( сорок чотири мільярда дев`ятсот сорок 

мільйонів п`ятсот п`ятдесят три тис.грн.); 

  

1.2. Затвердити збитки за результатами діяльності Банку в 2014 році 

відповідно до  вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі 3 
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806 322 тис.грн. ( три мільярда вісімсот шість мільйонів триста двадцять дві 

тисячі гривень.). 
 

1.3. Затвердити річну консолідовану фінансову звітність Банку та його 

дочірніх підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» за 

2014 рік, складену відповідно до вимог міжнародних стандартів  

бухгалтерської   звітності: валюта консолідованого балансу 47 351 693 тис. 

грн. ( сорок сім мільярдів триста п`ятдесят один мільйон шістсот дев`яносто 

три тис.грн ). 
 

1.4. Затвердити збитки за результатами діяльності Банку та його дочірніх 

підприємств ТОВ «Райффайзен Лізинг Аваль», ТОВ «РЕК Гамма» в 2014 році 

відповідно до  вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в сумі 

4 245 822 тис.грн. (чотири мільярда двісті сорок п`ять мільйонів вісімсот 

двадцять дві тисячі гривень). 
 

 

Результати голосування: 
 

«ЗА» 28 982 457 073 голосів 

«ПРОТИ» 1 188 голоси 

«УТРИМАЛИСЬ» 403 635 голоси 

   

Не голосувало 36 186 904 голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 
 

Друге рішення з восьмого  питання прийняте.  

 

ДЕВ’ЯТЕ  ПИТАННЯ:  
 

«Затвердження та розподіл прибутку Банку, визначення порядку покриття 

збитків Банку». 
 

Доповідач  Сорока О.І. 

Відповідно до річних результатів діяльності Банку за 2014 рік, затверджених за 

восьмим питанням порядку денного : 

- збиток Банку відповідно до регістрів бухгалтерського обліку склав 396 777 840 

грн.(триста дев’яносто шість мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч вісімсот сорок 

гривень) ; 

- збиток Банку  відповідно до фінансового результату складеного відповідно до 

вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності склав 3 806 322 тис.грн. ( 

три мільярда вісімсот шість мільйонів триста двадцять дві тисячі гривень.); 
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- збиток Банку разом з дочірніми підприємствами склав 4 245 822 тис.грн. (чотири 

мільярда двісті сорок п`ять мільйонів вісімсот двадцять дві тисячі гривень). 

Згідно ст. 36 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та п. 9.1 Статуту 

Банку, для покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та 

позабалансових зобов’язаннях формується та використовується резервний фонд.   

 

Рішення за дев’ятим питанням порядку денного: 

1. Затвердити збитки за результатами діяльності Банку в 2014 році: 
 

- відповідно до регістрів бухгалтерського обліку в сумі 396 777 840 грн. 41 

коп. ( триста дев`яносто шість мільйонів сімсот сімдесят сім тисяч 

вісімсот сорок гривень 41 коп.) ; 
 

- відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності в 

сумі 3 806 322 тис.грн. ( три мільярда вісімсот шість мільйонів триста 

двадцять дві тисячі гривень.); 
 

- відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерської звітності 

разом з дочірніми підприємствами в сумі 4 245 822 тис.грн. (чотири 

мільярда двісті сорок п`ять мільйонів вісімсот двадцять дві тисячі 

гривень). 
 

           У зв`язку із відсутністю достатніх джерел, покриття зазначених збитків 

не здійснювати, питання про визначення порядку покриття збитків винести 

на розгляд чергових Загальних зборів акціонерів Банку в 2016 році. 

 

2. У зв’язку з відсутністю прибутку Банку за результатами 2014 року та 

нерозподіленого прибутку минулих років, нарахування та виплату дивідендів 

за акціями Банку за результатами 2014 року не здійснювати. 

 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 940 443 654 голосів 

«ПРОТИ» 42 404 846 голосів 

«УТРИМАЛИСЬ» 13 690 голосів 

   

Не голосувало 36 186 610 голосів 

Визнано недійсними бюлетені з  0 голосами 
        

Рішення за дев’ятим  питання прийняте.  
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ДЕСЯТЕ  ПИТАННЯ:  
 

«Внесення змін до Статуту Банку». 

Доповідач Шемшученко Г.Ю. 
 

До Статуту Банку запропоновано внести зміни з метою приведення у відповідність 

до нових законодавчих актів, а саме: 

 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську 

діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління в банках» 

від 04.07.2014 р. №1587-VII; 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності пов’язаних із банком осіб» від 02.03.2015 р. №218-VIII; 

 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні 

товариства» від 19.03.2015 р. №272-VIII. 

Зміни спрямовані на удосконалення механізму розподілу повноважень між 

органами управління і контролю банку та побудову ефективної системи 

внутрішнього контролю банку, створення ефективних механізмів управління 

ризиками з урахуванням міжнародної практики корпоративного управління. 

З проектом нової редакції Статуту Банку всі акціонери мали можливість завчасно 

ознайомитися до проведення Зборів в порядку, передбаченому законодавством і 

внутрішніми документами Банку та доведеному всім акціонерам у запрошенні на 

Збори. Також, при реєстрації на Зборах всі акціонери отримали проект нової 

редакції Статуту Банку. 

Рішення за десятим питанням порядку денного: 
 

1. Затвердити зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства 

«Райффайзен Банк Аваль» шляхом його викладення в новій редакції (Додаток 

№2).  
 

2. Доручити Голові Правління Банку спільно з Першим заступником Голови 

Правління Банку підписати Статут Банку в новій редакції. 
 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 469 603 голосів 

«ПРОТИ» 889 голосів 

«УТРИМАЛИСЬ» 391 625 голосів 
   

Не голосувало 36 186 683 голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 
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Згідно результатів голосування по десятому питанню, рішення  прийнято    

більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 

у Зборах. 

ОДИНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ:  
 

«Внесення змін до Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку». 
 

Доповідач Марченко Н.Ю. 
 

При реєстрації на Зборах всі акціонери отримали проект Регламенту Загальних 

зборів акціонерів Банку з внесеними змінами – це додаток №3 до проектів рішень 

Зборів.  Крім того, проектами рішень та додатками до них за питаннями порядку 

денного, акціонери мали можливість ознайомитися в  приміщенні  Банку  в строки 

передбачені законодавством і доведені Вам у запрошені на Збори акціонерів. 
 

Зміни до Регламенту  пропонується внести у зв’язку з тим, що 10.01.2015 р. набрав 

чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління 

в банках» від 04.07.2014 р. №1587-VII (далі – Закон). Законом, з-поміж іншого, 

внесено зміни до компетенції загальних зборів акціонерів як вищого органу 

управління банку та розширено підстави для позачергового скликання зборів. 

Законом передбачено обов’язок банків протягом шести місяців з дня набрання ним 

чинності привести свою діяльність у відповідність з вимогами Закону і внести 

відповідні зміни до внутрішніх документів банку.  
 

 

Рішення за одинадцятим питанням порядку денного: 
 

1. Затвердити зміни до Регламенту Загальних зборів акціонерів Публічного 

акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» шляхом його викладення 

в новій редакції (Додаток №3). 
 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 469 603 голосів 

«ПРОТИ» 608 голосів 

«УТРИМАЛИСЬ» 392 204 голосів 

   

Не голосувало 36 186 385 голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 

        

Рішення за одинадцятим  питання прийняте.  
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ДВАНАДЦЯТЕ  ПИТАННЯ:  

 

«Внесення змін до Положення про Спостережну раду Банку». 

 

Доповідач Шемшученко Г.Ю. 
 

У зв’язку із затвердженням за результатами розгляду десятого питання порядку 

денного нової редакції Статуту Банку, необхідно також внести відповідні зміни до 

Положення про Спостережну раду. Таким чином, необхідність внесення змін 

зумовлена вимогами Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

банки і банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного 

управління в банках» від 04.07.2014 р. №1587-VII, який набрав чинності 

10.01.2015р. 

Законом посилено контрольні функції спостережної ради, розширено перелік 

повноважень ради, змінено вимоги до формування складу Спостережної ради, 

посилено відповідальність її членів.   

Законом передбачено обов’язок банків протягом шести місяців привести свою 

діяльність у відповідність з вимогами Закону і внести відповідні зміни до 

внутрішніх документів банку. 

Проект нової редакції Положення був наданий для ознайомлення всіма 

акціонерами Банку.   

 

Рішення за дванадцятим питанням порядку денного: 
 

1. Затвердити зміни до Положення про Спостережну раду Публічного 

акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» шляхом його викладення 

в новій редакції (Додаток №4). 
 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 466 051 голосів 

«ПРОТИ» 3 889 голосів 

«УТРИМАЛИСЬ» 391 017 голосів 
   

Не голосувало 36 187 843 голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 

        

Рішення за дванадцятим питання прийняте.  
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ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ:  
 

«Внесення змін до Принципів корпоративного управління Банку». 
 

Доповідач Марченко Н.Ю. доповіла що, при реєстрації на Зборах всі акціонери 

отримали проект Принципів корпоративного управління Банку з внесеними 

змінами - це додаток №5 до проектів рішень Зборів. Крім того,  з проектами рішень 

та додатками до них за питаннями порядку денного, акціонери мали можливість 

ознайомитися в  приміщенні  Банку  в строки передбачені законодавством і 

доведені Вам у запрошені на Збори акціонерів. 
      

Зміни до Принципів корпоративного управління Банку пропонується внести  у 

зв’язку з тим, що як Ви знаєте і ми Вам повідомляли, що 10.01.2015 р. набрав 

чинності Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і 

банківську діяльність» щодо визначення особливостей корпоративного управління 

в банках» від 04.07.2014 р. №1587-VII (далі – Закон). Законом внесено зміни до 

Закону України «Про банки і банківську діяльність», спрямовані на удосконалення 

механізму розподілу повноважень між органами управління і контролю банку та 

побудову ефективної системи внутрішнього контролю банку. Законом передбачено 

обов’язок банків протягом шести місяців з дня набрання ним чинності привести 

свою діяльність у відповідність з вимогами Закону і внести відповідні зміни до 

внутрішніх документів банку.  
 

Рішення за тринадцятим питанням порядку денного: 

1. Затвердити зміни до Принципів корпоративного управління Публічного 

акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»   шляхом їх викладення в 

новій редакції (Додаток №5). 

Результати голосування: 

«ЗА» 28 982 466 683 голосів 

«ПРОТИ» 3 881 голосів 

«УТРИМАЛИСЬ» 390 736 голосів 
   

Не голосувало 36 187 500 голосів 

Визнано недійсними бюлетені з 0 голосами 
        

Рішення за тринадцятим  питання прийняте.  
 

Додатки до Протоколу №Зб-52 Річних Загальних зборів акціонерів Публічного 

акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль»: 

додаток 1.1.- Договір із членом Спостережної ради Публічного акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль» (для укладення з членом Спостережної 

ради-акціонером Банку або його представником)  
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додаток 1.2. - Договір із членом Спостережної ради Публічного акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль»(для укладення з незалежним членом 

Спостережної ради)  

додаток 2     - Статут Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк 

Аваль» (нова редакція); 

додаток 3     -    Регламент Загальних зборів акціонерів Публічного кціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль» (нова редакція); 

додаток 4     -    Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль» (нова редакція); 

додаток 5     -    Принципи корпоративного управління Публічного акціонерного 

товариства «Райффайзен Банк Аваль» (нова редакція); 

додаток 6 - Протокол №1 реєстраційної комісії про результати реєстрації у річних 

загальних зборах акціонерів ( додаток – Перелік акціонерів,зареєстрованих для 

участі у Загальних зборів акціонерів); 

додаток 7 - Протоколи №1-13 Лічильної комісії  про підсумки голосування у 

Річних Загальних зборах акціонерів . 

 

Порядок денний вичерпано. Збори завершено о 13:35. 

 
Голова Зборів                     В.М. Лавренчук 

 

 

Секретар Зборів                              О.Є.Баранович      
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Додаток №1.1.  

до Рішення за  питанням 3 порядку денного  

Річних Загальних Зборів Акціонерів  АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  

29 квітня 2015 року. 

 

Договір із членом Спостережної ради  

Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» 

(для укладення з членом Спостережної ради-акціонером Банку  

або його представником)  

 

м. Київ                  «____» ________20__ р. 

 

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», далі «Банк», в особі 

__________________________________________________________, який діє на підставі 

________ (Статуту або рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль», 

протокол № _______ від «___» _____ 20__), з однієї сторони,  

та _____________________________________________________________________, 

громадянин ___________, місце проживання ______________________________________, з 

іншої сторони,  

які далі спільно іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне: 

1. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку від «___» _____ 20__р., 

протокол №___, ________________________________ [зазначити ПІБ], як акціонер 

_________________________ / представник акціонера _________________________, обраний 

членом/Головою Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Член Спостережної 

ради) строком на ________ починаючи з дати його обрання Загальними зборами акціонерів 

Банку, та приймає на себе обов’язки виконання повноважень члена/Голови Спостережної ради 

Банку.  

2. Член Спостережної ради приймає участь в роботі Спостережної ради Банку шляхом 

здійснення всіх необхідних дій для виконання повноважень Спостережної ради відповідно до 

Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, рішень Загальних зборів акціонерів 

Банку, нормативно-правових актів Національного Банку України та законодавства України.  

3. Член Спостережної ради для забезпечення її діяльності повинен приймати участь в 

засіданнях Спостережної ради та комітетів Спостережної ради (далі – Комітети), до складу яких 

його буде обрано, бути професійно та інформаційно підготовленим з усіх питань, що 

розглядатимуться на засіданнях Спостережної ради та таких Комітетів. 

4. За запрошенням осіб, які скликають Загальні збори акціонерів Банку, Член 

Спостережної ради повинен особисто приймати участь в Загальних зборах акціонерів Банку, а за 

наявності відповідного рішення Спостережної ради – також головувати на них.  

5. Член Спостережної 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. 

6. Член Спостережної ради зобов’язаний підтримувати бездоганну ділову репутацію, а 

також своєчасно повідомляти Правління Банку про заінтересованість у вчиненні правочинів з 

Банком, про виникнення конфлікту інтересів або наявність підстав для потенційного конфлікту 

інтересів. 
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7. Член Спостережної ради повинен приділяти достатньо часу для виконання покладених 

на нього функцій та обов’язків члена Спостережної ради. 

Член Спостережної ради повинен виконувати свої повноваження особисто і не може 

передавати їх іншим особам. 

8. Банк зобов’язаний сприяти у створенні Члену Спостережної ради всіх умов, необхідних 

для виконання ним своїх функцій, зокрема, надавати на запит Члена Спостережної ради всю 

необхідну інформацію, яка потрібна йому для виконання покладених на нього обов’язків, в 

порядку, визначеному внутрішніми документами Банку. 

9. Член Спостережної ради зобов’язується зберігати, не розголошувати та не 

використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб будь-яку інформацію, в т.ч. 

комерційну та банківську таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на 

нього обов’язків, у т.ч. після закінчення строку дії цього Договору.  

 10. Член Спостережної ради несе відповідальність за належне виконання покладених на 

нього функцій та обов’язків відповідно до законодавства України, цього Договору, Статуту 

Банку, Положення про Спостережну Раду Банку, положень про відповідні Комітети.  

 11. Член Спостережної Ради здійснює свою діяльність на безоплатній основі.  

12. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення 

печаткою Банку. Дія цього Договору припиняється в дату припинення повноважень члена 

Спостережної Ради у випадках, передбачених Статутом Банку та Положенням про Спостережну 

Раду Банку (зобов’язання згідно пункту 9 Договору залишаються чинними без обмеження 

строком). 

13. Член Спостережної ради усвідомлює, що цей Договір є цивільно-правовим та не 

передбачає виникнення трудових відносин між Банком та Членом Спостережної ради.  

    14. Підписанням цього Договору Член Спостережної ради надає згоду Банку (та особам, 

що за характером корпоративних відносин входять до складу Групи Райффайзен в Україні та за її 

межами) на обробку його персональних даних у складі та обсязі, що необхідні чи пов’язані з 

виконанням Договору та/або дотриманням вимог законодавства України, у т.ч. 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 Спостережної 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. 

Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають 

однакову юридичну силу.  

Реквізити та підписи Сторін 

Банк Член Спостережної Ради 

 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  

Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9 

Телефон: ____________________ 

Адреса електронної пошти: 

________________ 

 

Підпис: ______________ 

 

м.п. 

Місце проживання: ______________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ____________________ 

Адреса електронної пошти: _______________  

 

Підпис: _____________________ 
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Додаток №1.2.  

до Рішення за  питанням 3 порядку денного  

Річних Загальних Зборів Акціонерів  АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  

29 квітня 2015 року. 

 

Договір із членом Спостережної ради  

Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» 

(для укладення з незалежним членом Спостережної ради)  

 

м. Київ                  «____» ________20__ р. 

 

Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», далі «Банк», в особі 

__________________________________________________________, який діє на підставі 

________ (Статуту або рішення Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль», 

протокол № _______ від «___» _____ 20__), з однієї сторони,  

та _____________________________________________________________________, 

громадянин ___________, місце проживання ______________________________________, з 

іншої сторони,  

які далі спільно іменуються Сторони, уклали цей Договір про наступне: 

1. На підставі рішення Загальних зборів акціонерів Банку від «___» _____ 20__р., 

протокол №___, ________________________________ [зазначити ПІБ], обраний членом  

(незалежним) Спостережної ради АТ «Райффайзен Банк Аваль» (далі – Член Спостережної ради) 

строком на три роки починаючи з дати його обрання Загальними зборами акціонерів Банку, та 

приймає на себе обов’язки виконання повноважень члена/Голови Спостережної ради Банку.  

2. Член Спостережної ради приймає участь в роботі Спостережної ради Банку шляхом 

здійснення всіх необхідних дій для виконання повноважень Спостережної ради відповідно до 

Статуту Банку, Положення про Спостережну раду Банку, рішень Загальних зборів акціонерів 

Банку, нормативно-правових актів Національного Банку України та законодавства України.  

3. Член Спостережної ради для забезпечення її діяльності повинен приймати участь в 

засіданнях Спостережної ради та комітетів Спостережної ради (далі – Комітети), до складу яких 

його буде обрано, бути професійно та інформаційно підготовленим з усіх питань, що 

розглядатимуться на засіданнях Спостережної ради та таких Комітетів. 

4. За запрошенням осіб, які скликають Загальні збори акціонерів Банку, Член 

Спостережної ради повинен особисто приймати участь в Загальних зборах акціонерів Банку, а за 

наявності відповідного рішення Спостережної ради – також головувати на них.  

5. Член Спостережної 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. 

6. Член Спостережної ради зобов’язаний підтримувати бездоганну ділову репутацію, а 

також своєчасно повідомляти Правління Банку про заінтересованість у вчиненні правочинів з 

Банком, про виникнення конфлікту інтересів або наявність підстав для потенційного конфлікту 

інтересів. 

7. Член Спостережної ради повинен приділяти достатньо часу для виконання покладених 

на нього функцій та обов’язків члена Спостережної ради. 
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Член Спостережної ради повинен виконувати свої повноваження особисто і не може 

передавати їх іншим особам. 

 

8. Банк зобов’язаний сприяти у створенні Члену Спостережної ради всіх умов, необхідних 

для виконання ним своїх функцій, зокрема, надавати на запит Члена Спостережної ради всю 

необхідну інформацію, яка потрібна йому для виконання покладених на нього обов’язків, в 

порядку, визначеному внутрішніми документами Банку. 

9. Член Спостережної ради зобов’язується зберігати, не розголошувати та не 

використовувати в особистих цілях або в інтересах третіх осіб будь-яку інформацію, в т.ч. 

комерційну та банківську таємницю, яка стане йому відома під час виконання покладених на 

нього обов’язків, у т.ч. після закінчення строку дії цього Договору.  

10. Член Спостережної ради несе відповідальність за належне виконання покладених на 

нього функцій та обов’язків відповідно до законодавства України, цього Договору, Статуту 

Банку, Положення про Спостережну Раду Банку, положень про відповідні Комітети.  
1
11. Винагорода за здійснення повноважень  Члена Спостережної Ради складе  750 000 

(сімсот п`ятдесят тисяч) грн.00 коп. за весь строк повноважень, визначений п.1  Договору (далі – 

Винагорода). 

Винагорода сплачується Члену Спостережної ради в наступних розмірах та в такі строки: 

- 250000 грн. – не пізніше «17»травня 2016р.; 

- 250000 грн. – не пізніше «17»травня 2017р.; 

 - 250000 грн. – не пізніше «17» травня 2018р.  

12. Також, Банк зобов’язується здійснювати оплату (відшкодування) витрат Члена 

Спостережної ради, пов’язаних з участю в засіданнях Спостережної ради за межами України, а 

саме: транспорті 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. 
2
11. Винагорода за здійснення повноважень  Члена Спостережної Ради складе  750 000 

(сімсот п`ятдесят тисяч) грн.00 коп. за весь строк повноважень, визначений п.1  Договору (далі – 

Винагорода). 

Винагорода сплачується Члену Спостережної ради в наступних розмірах та в такі строки: 

- 250 000 грн. – не пізніше «17»травня 2016р.; 

- 250 000 грн. – не пізніше «17»травня 2017р.; 

 - 250 000 грн. – не пізніше «17» травня 2018р.  

Виплата Банком Винагороди Члену Спостережної ради здійснюється в ЄВРО (валюта 

платежу). При цьому сума належного платежу в ЄВРО визначається Банком як еквівалент 

відповідної суми Винагороди, зменшеної на суму всіх податків та зборів згідно з п.13 Договору, 

розрахований з використанням офіційного курсу гривні до ЄВРО, що встановлений 

Національним Банком України  на дату платежу. 

12. Також, Банк зобов’язується здійснювати оплату (відшкодування) витрат Члена 

Спостережної ради, пов’язаних з участю в засіданнях Спостережної ради на території  України, а 

саме: транспорті витрати, витрати на проживання в готелях.  Такі витрати повинні 

                                                 
1
 Редакція пунктів 11,12, що застосовується для члена Спостережної ради - резидента України (для нерезидента - 

виключити) 

 
2
 Редакція пунктів 11,12, що застосовується для члена Спостережної ради - нерезидента України (для резидента – 

виключити) 
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підтверджуватись відповідними документами та їх загальна сума не може перевищувати розмір 

винагороди згідно з п.11 Договору. 

13. Всі належні Члену Спостережної ради виплати здійснюються шляхом їх 

безготівкового переказу на рахунок, зазначений в Договорі або письмовій заяві Члена 

Спостережної 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. 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. 

15. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення 

печаткою Банку. Дія цього Договору припиняється в дату припинення повноважень члена 

Спостережної Ради у випадках, передбачених Статутом Банку та Положенням про Спостережну 

Раду Банку (зобов’язання згідно пункту 9 Договору залишаються чинними без обмеження 

строком). 

16. Член Спостережної ради усвідомлює, що цей Договір є цивільно-правовим та не 

передбачає виникнення трудових відносин між Банком та Членом Спостережної ради.  

     17. Підписанням цього Договору Член Спостережної ради надає згоду Банку (та особам, 

що за характером корпоративних відносин входять до складу Групи Райффайзен в Україні та за її 

межами) на обробку його персональних даних у складі та обсязі, що необхідні чи пов’язані з 

виконанням Договору та/або дотриманням вимог законодавства України, у т.ч. 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 Спостережної 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. 

Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, що мають 

однакову юридичну силу.  

 

Реквізити та підписи Сторін 

 

Банк Член Спостережної Ради 

 

АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  

Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9 

Телефон: ____________________ 

Адреса електронної пошти: ________________ 

 

Підпис: ______________ 

 

м.п. 

Місце проживання: ______________________ 

_______________________________________ 

Телефон: ____________________ 

Адреса електронної пошти: _______________  

Рахунок _____________________ в _______ 

Підпис: _____________________ 
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Додаток №2  

до Протоколу Загальних зборів акціонерів 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» №Зб-52 від 29.04.2015 р. 
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

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

припинення діяльності Публічного 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». 

1.4. Повне найменування Банку: 

українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»; 

російською мовою – Публичное акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль»; 

англійською мовою – Raiffeisen Bank Aval Public 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 та 

фізичних осіб-підприємців – 14305909. 

1.7. Логотипом Банку є: 

 українською мовою: 
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 англійською мовою: 

 

 

 

 

 

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БАНКУ 

 

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

Організаційно-правова форма Банку – публічне 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, неврегульовані 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.  

Банк має фірмовий бланк зі своїм найменуванням та інші атрибути.  

На основній та додаткових круглих печатках Банку зазначається ідентифікаційний код 

Банку у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.  

На печатках Банку може міститися логотип Банку.  

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

відповідно до законодавства України може бути звернене стягнення. 

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. 
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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-сторінці Банку в мережі Інтернет 

(www.aval.ua). 

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

Банку та підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства України. 

 

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. 

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; 

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. надання гарантій, поручительств та інших зобов’язань від третіх осіб, які 

передбачають їх виконання у грошовій формі; 

3.3.4. виконання функцій страхового посередника; 

3.3.5. фінансовий лізинг; 

3.3.6. придбання права вимоги на виконання зобов’язань у грошовій формі за поставлені 

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

(факторинг). 

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 із ведення реєстру власників іменних цінних паперів. 

3.4.6. діяльність з управління іпотечним покриттям. 

3.4.7. до дати набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» 

від 06.07.2012 р. №5178-VI – депозитарну діяльність зберігача цінних паперів відповідно до  

 

http://www.aval.ua/
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Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу 

цінних паперів в Україні» від 10.12.1997 р. №710/97-ВР; 

3.4.8. з дати набрання чинності Законом України «Про депозитарну систему України» від 

06.07.2012 р. №5178-VI – такі види депозитарної діяльності: 

 депозитарна діяльність депозитарної установи; 

 діяльність із зберігання активів інститутів спільного інвестування; 

 діяльність із зберігання активів пенсійних фондів. 

3.5. На підставі генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій Банк має право 

здійснювати наступні валютні операції: 

3.5.1. неторговельні операції з валютними цінностями; 

3.5.2. операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, 

прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти Банку; 

3.5.3. операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що 

здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі агентських 

договорів, укладених між Банком та юридичними особами-резидентами; 

3.5.4. ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-

нерезидентів у грошовій одиниці України; 

3.5.5. ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній 

валюті; 

3.5.6. ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці 

України; 

3.5.7. відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній 

валюті та здійснення операцій за ними; 

3.5.8. відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті 

та здійснення операцій за ними; 

3.5.9. залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України; 

3.5.10. залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках; 

3.5.11. торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з 

готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і 

пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів]; 

3.5.12. торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках; 

3.5.13. залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України; 

3.5.14. залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках; 

3.5.15. торгівля банківськими металами на валютному ринку України; 

3.5.16. торгівля банківськими металами на міжнародних ринках; 

3.5.17. інші валютні операції на валютному ринку України та на міжнародних ринках, які 

належать до фінансових послуг та зазначені в пунктах 3.3 та 3.4 цього Статуту.  

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. реалізація пам’ятних, ювілейних та інвестиційних монет; 

3.6.5. зберігання цінностей, надання в майновий найм (оренду) індивідуального 

банківського сейфа; 

3.6.6. інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;  
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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. 

 

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ БАНКУ. АКЦІЇ БАНКУ 

 

4.1. Статутний капітал Банку становить 3 002 774 908,00 гривень (три мільярди два 

мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі дев’ятьсот вісім гривень нуль копійок).  

4.2. Статутний капітал Банку поділений на 29 977 749 080 (двадцять дев’ять мільярдів 

дев’ятсот сімдесят сім мільйонів сімсот сорок дев’ять тисяч 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 розміщення 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 розміщення всіх попередніх випусків акцій. 

Банк не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом 

публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу Банку є меншим, ніж розмір його 

статутного капіталу. 

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. 
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4.6. Банк здійснює випуск 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 розміщення акцій Банку приймається Загальними зборами акціонерів 

відповідно до вимог законодавства України. 

Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію 

випуску акцій. 

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

визначаються цим Статутом та умовами розміщенння 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. Емісія акцій Банку здійснюється шляхом відкритого (публічного) або закритого 

(приватного) розміщення. Банк здійснює розміщення власних акції на первинному ринку 

безпосередньо або через андеррайтерів. При цьому Банк (або андеррайтер) укладають з 

покупцем (покупцями) договори купівлі-продажу акцій Банку.  

Акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження Загальними зборами 

акціонерів результатів розміщення акцій Банку.   

4.10. Банк зобов’язаний пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі 

принаймні на одній фондовій біржі. 

Обіг акцій Банку та укладення договорів купівлі-продажу акцій Банку на вторинному 

ринку здійснюється як на фондовій біржі (біржах), так і на позабіржовому ринку. Банку 

дозволяється виступати посередником для купівлі-продажу власних акцій.  

4.11. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються 

Банком, діє лише в процесі приватного розміщення акцій.  

Прості акції Банку не підлягають конвертації у привілейовані 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 моменту викупу продати викуплені Банком акції або 

анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Банку, яким було передбачено 

викуп Банком власних акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і 

визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Банку проводиться без урахування 

придбаних Банком власних акцій. 

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. Банк несе відповідальність 

за невиконання зобов’язань з викупу акцій в порядку, визначеному законодавством України та 

договором.  
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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 депозитарієм 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 чи 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); 

 переважне право на придбання додатково випущених Банком акцій у випадку 

приватного розміщення акцій Банку; 

 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 і конфіденційну інформацію про діяльність 

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 

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

щодо правового та фінансового стану акціонера, 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 власний кошт із зберігачем для обліку акцій Банку договір про відкриття та 

обслуговування рахунку в цінних паперах, а також своєчасно повідомляти зберігача про зміну 

адреси та інших даних акціонера. 

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

України та цим Статутом. 

 

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 Спостережна рада Банку (далі – Спостережна 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.  

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 депозитарій 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 та затвердження звітів про їх 

виконання; 

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

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

г) розміщення акцій Банку, прийняття рішення про форму існування акцій Банку, викупу 

Банком розміщених ним акцій (крім випадків обов’язкового викупу акцій згідно із 

законодавством України), анулювання акцій Банку, дроблення або консолідацію акцій Банку; 

ґ) обрання Голови Спостережної ради та інших її членів, затвердження умов цивільно-

правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з ними, встановлення розміру їх  
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винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, 

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

Спостережної ради;  

д) припинення повноважень (відкликання) Голови Спостережної ради та інших її членів, 

за винятком випадків, встановлених законодавством України; 

е) затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку, Положення про 

Спостережну раду Банку, а також внесення змін та доповнень до них; 

є) затвердження річних результатів діяльності Банку, у тому числі його дочірніх 

підприємств, звіту Спостережної ради, Правління та заходів за результатами розгляду висновків 

аудиторської фірми; 

ж) покриття збитків та розподілу прибутку Банку;  

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

за простими акціями Банку; 

и) зміни організаційно-правової форми Банку, виділу та припинення Банку (крім випадків, 

передбачених законодавством України), ліквідації Банку, обрання ліквідаційної комісії 

(ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами 

майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного 

балансу; 

і) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку; 

ї) вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є 

предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної 

фінансової звітності Банку, та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, 

передбачених законодавством України; 

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

припинення повноважень голови та членів лічильної комісії. 

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

Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.  

Інші визначені цим Статутом та законодавством України повноваження Загальних зборів, 

які не віднесено до виключної компетенції Загальних зборів, можуть бути передані до 

компетенції Спостережної ради. 

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

сукупно є власниками більш як 50 відсотків простих акцій.  

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

законодавства України) власникам привілейованих акцій, 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. 

Відсутність кворуму власників привілейованих акцій не впливає на правомочність 

Загальних зборів для вирішення питань порядку денного, за якими власники привілейованих 

акцій не мають права голосу, у разі якщо зареєструвались акціонери, які сукупно є власниками 

більш як 50 відсотків привілейованих акцій. 

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 «є», «ж» пункту 6.2.4 цього Статуту. 

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться 

питання, передбачені підпунктами «ґ», «д» пункту 6.2.4 цього Статуту. 
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6.2.8. Позачергові Загальні збори скликаються Спостережною 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 простих акцій Банку; 

 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 Спостережній раді. 

Спостережна рада у встановленому законодавством України порядку приймає рішення про 

скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні.  

У разі прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів вони мають бути 

проведені протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги про їх скликання. 

Якщо Спостережна рада не прийняла рішення про скликання Загальних зборів, такі 

Загальні збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. 

Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна рада має право прийняти рішення 

про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про 

проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (який не може включати питання 

обрання членів Спостережної ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з 

позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за 

відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з такою процедурою 

скликання не проводяться.  

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 письмово 

повідомляється про проведення Загальних зборів та їх порядок денний шляхом надсилання 

письмових повідомлень або поштових карток з доказами про відправлення за адресами, що 

зазначені в переліку акціонерів. Зазначені повідомлення про проведення Загальних зборів 

розсилаються особою, яка скликає Загальні збори, або депозитарієм – у разі скликання Загальних 

зборів акціонерами. 

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

повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний в офіційному друкованому 

виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також розміщує 

повідомлення про проведення Загальних зборів на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет. 

Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний також надсилається 

фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу. 

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).  
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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. 

Детальний порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами Загальних зборів визначається 

Регламентом Загальних зборів акціонерів Банку. 

6.2.11._Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Спостережною 

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, і може доповнюватись 

проектами рішень з цих питань. 

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

включених до 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. 

Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Спостережною 

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 

простих акцій Банку, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного Загальних 

зборів. 

Зміни до 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.  

6.2.13. Рішення про зміни у порядку денному доводяться до відома всіх акціонерів не 

пізніше як за 10 днів до проведення Загальних зборів шляхом публікації повідомлення в 

офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а 

також шляхом розміщення повідомлення на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет. Повідомлення 

про зміни у порядку денному Загальних зборів також надсилається фондовій біржі (біржам), на 

якій Банк пройшов процедуру лістингу. 

6.2.14._Порядок проведення Загальних зборів затверджується Загальними зборами перед 

початком розгляду питань порядку денного. Затвердження порядку 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 

рішенням Спостережної ради. Спостережна рада може обрати головуючим на Загальних зборах 

будь-яку особу, в тому числі, члена Спостережної 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 Спостережною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на 

вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.  
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За рішенням Спостережної ради повноваження реєстраційної комісії за договором можуть 

передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є 

представник зберігача або депозитарія. 

6.2.16. Одна 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 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. 

При обранні складу Спостережної ради голосування проводиться щодо всіх кандидатів 

одночасно. Обраними до складу Спостережної ради вважаються кандидати, які набрали 

найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Спостережної 

ради вважаються обраними, а Спостережна 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 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 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. 

6.2.18._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. 
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6.2.19._Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться 

виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня затверджуються 

Спостережною радою у порядку, визначеному Регламентом Загальних зборів акціонерів Банку, 

або акціонерами, що ініціюють проведення Загальних зборів, не пізніше ніж за 10 днів до дати 

проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування повинні містити всі без винятку 

питання, внесені до порядку денного. 

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 Спостережної ради 

та Правління або є кандидатами до складу Спостережної ради.  

Повноваження лічильної комісії можуть передаватися зберігачу або депозитарію за 

договором, умови якого затверджуються Загальними зборами.  

6.2.21._Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами 

голосування з питань порядку денного, надає роз’яснення щодо порядку голосування, 

підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на 

Загальних зборах. 

За підсумками голосування з кожного питання порядку денного та у разі необхідності з 

інших питань складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали 

участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки 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 в мережі Інтернет на веб-сторінці 

Банку. 

6.2.22. Після складення протоколу 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. Спостережна рада 

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

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

Статутом та Положенням про Спостережну раду Банку, яке затверджується Загальними зборами.  
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6.3.2. Очолює Спостережну раду Голова Спостережної ради, який обирається персонально 

Загальними зборами. Голова Спостережної ради має заступника, який обирається серед членів 

Спостережної ради простою більшістю голосів. У випадку відсутності Голови Спостережної 

ради, його права та обов’язки виконує його Заступник. 

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

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

Спостережну раду Банку. 

6.3.3. Голова та члени Спостережної ради обираються Загальними зборами 

кумулятивним голосуванням із числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних членів. 

Спостережна рада обирається у кількості не менше п’яти осіб на строк до трьох років та не менш 

як на одну четверту має складатися з незалежних членів. Член Спостережної ради-юридична 

особа може мати необмежену кількість представників у Спостережній раді. 

Кількісний склад Спостережної ради та строк повноважень Голови та членів 

Спостережної ради визначаються за рішенням Загальних зборів.  

Акціонери, їх представники та незалежні члени, що увійшли до складу Спостережної 

ради, повинні володіти повною цивільною дієздатністю, мати бездоганну ділову репутацію та 

відповідати іншим вимогам законодавства України. 

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

посади в Банку на умовах трудового договору (крім виконання функцій члена Спостережної 

ради на умовах трудового договору).  

6.3.4. Спостережна рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу 

Спостережної ради. Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його обрання 

Загальними зборами, якщо інше не зазначено в рішенні Загальних зборів. 

Член Спостережної ради, який є представником акціонера – юридичної особи не може 

передавати свої повноваження іншій особі. 

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

але не рідше одного разу на квартал. 

Додаткові та позачергові засідання Спостережної ради можуть скликатися на вимогу 

будь-якого члена Спостережної ради із зазначенням мети такого скликання. Позачергові 

засідання Спостережної ради проводяться за пропозицією будь-кого з її членів, будь-кого з 

членів Правління, Головного аудитора Банку або на вимогу Національного банку України.  

Засідання Спостережної ради проводяться за місцезнаходженням Банку або в будь-

якому іншому місці на розсуд Спостережної ради. 

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

Спостережної ради приймають участь більше половини її членів. 

Рішення Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів членів 

Спостережної ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, причому кожний член 

Спостережної ради має один голос. У випадку рівності розподілу голосів, голос Голови 

Спостережної ради (у разі його відсутності – голос Заступника Голови Спостережної ради, що 

головує на засіданні) є вирішальним.  

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

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

Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно 

всіх членів Спостережної ради. З припиненням повноважень члена Спостережної ради 

одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним. 
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Повноваження члена Спостережної ради можуть бути достроково припинені Загальними 

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

членом Спостережної ради, зокрема, у разі: 

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

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

нього згідно договору (контракту).  

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

розгляд Загальних зборів може виноситись питання про припинення повноважень членів 

Спостережної ради. 

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

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

припиняються: 

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

повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком 

відповідної письмової заяви; 

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

– повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Спостережної 

ради або, у разі неможливості підписання членом Спостережної 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 Спостережної ради – 

повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; 

г) у разі смерті, визнання члена Спостережної 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 Спостережної 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 Спостережної ради 

як представник акціонера – повноваження припиняються з дати одержання Банком інформації 

про відкликання (припинення) довіреності; 

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

випадках, визначених законодавством України. 

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

наведених вище причин кількість членів Спостережної ради становитиме менше половини її 

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

всього складу Спостережної ради. 

6.3.9. До виключної компетенції Спостережної ради належать такі функції: 

а) з питань стратегії діяльності Банку: 

 затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, 

визначених Загальними зборами; 

 затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету Служби внутрішнього аудиту, та 

бізнес-плану розвитку Банку; 

 затвердження плану відновлення діяльності Банку; 

 визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; 
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 визначення кредитної політики 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; 

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; 

 забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її 

ефективністю; 

 контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; 

 затвердження Положення про Кредитний комітет Банку, Положення про Комітет з 

проблемних кредитів, а також обрання та відкликання членів зазначених комітетів;  

 вжиття заходів до запобігання виникненню конфлікту інтересів в Банку, сприяння їх 

врегулюванню; 

 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 та аудиторською фірмою, за результатами 

проведення зовнішнього аудиту; 

в) щодо контролю за діяльністю Правління:  

 призначення Голови та інших членів Правління та припинення їх повноважень; 

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

Головою та іншими членами Правління, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі 

заохочувальних та компенсаційних виплат;  

 здійснення контролю за діяльністю Правління, внесення пропозицій щодо її 

вдосконалення; прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від 

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

повноваження Голови або члена Правління;  

 попереднє погодження рішень Правління з окремих питаннь, перелік яких визначений 

Спостережною Радою;  

г) з питань аудиту: 

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

діяльністю; 

 призначення Головного аудитора Банку та припинення його повноваженнь; 

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

працівниками Служби внутрішнього аудиту, 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 підготовка 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; 

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

 повідомлення Національного банку України про конфлікти інтересів, що виникають у 

Банку; 
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 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 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, повідомлення 

про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України; 

 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених законодавством 

України; 

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

порядок та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 9.3 

цього Статуту; 

 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 та/або клірингової установи та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг;  

 прийняття рішеннь щодо створення, реорганізації та ліквідації юридичних осіб за участю 

Банку, в тому числі дочірніх підприємств, та участі в них, створення відокремлених підрозділів 

Банку, затвердження їх статутів і положень; прийняття рішень про участь Банку у створенні 

об’єднань 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 пп. «з» п. 6.5.1 цього Статуту);  

е) інші контрольні функції: 

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

 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 значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 

або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів 

за даними останньої річної фінансової звітності Банку, та правочинів, щодо яких є 

заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України; 

 прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів (крім акцій) та про викуп 

розміщених Банком цінних паперів (крім акцій), якщо це передбачено проспектом 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. 

Питання, визначені пунктом 6.3.9 Статуту, відносяться до виключної компетенції 

Спостережної ради та не можуть бути передані на вирішення інших органів Банку, крім  
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Загальних зборів. Спостережна рада має право передавати виконання інших своїх повноважень 

Правлінню або членам Правління Банку, про що оформлюється відповідне рішення. 

Спостережна рада здійснює також інші повноваження, передані на вирішення 

Спостережної ради Загальними зборами, або віднесені до компетенції Спостережної ради цим 

Статутом, Положенням про Спостережну раду Банку та/або законодавством України. 

Спостережна рада розглядає питання, винесені на її розгляд Головою та її членами, 

Правлінням та Національним банком України. 

Спостережна 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. Спостережна рада перевіряє щорічну 

фінансову звітність, включаючи пропозиції щодо розподілу прибутку та щорічний звіт 

Правління, та подає свої пропозиції щодо цього на розгляд Загальних зборів. 

Члени Правління забезпечують членам Спостережної ради доступ до інформації, 

необхідної для виконання функцій Спостережної ради. 

6.3.10. Спостережна рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її 

членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Спостережної ради. Їх 

завдання, повноваження та порядок роботи визначаються Спостережною радою. Члени комітетів 

обираються Спостережною радою на строк, що відповідає їхньому членству в Спостережній 

раді, якщо під час їх обрання Спостережною радою не прийнято інше рішення. Висновки 

комітетів розглядаються Спостережною радою в порядку, передбаченому для прийняття 

Спостережною радою рішень. 

6.3.11. У засіданнях Спостережної 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 

Спостережної ради призначається відповідальний секретар Спостережної ради. Спостережна 

рада за пропозицією Голови Спостережної ради у встановленому порядку має право обрати 

корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Банку 

з акціонерами та/або інвесторами. 

6.3.13. Рішення Спостережної ради мають прийматися у письмовому вигляді шляхом 

оформлення протоколів.  

Протоколи засідань Спостережної ради оформлються не пізніше п’яти днів з дати 

проведення засідання та підписуються членами Спостережної ради або Головою Спостережної 

ради (у разі його відсутності – Заступником Голови Спостережної ради, що був головуючим на 

засіданні) і відповідальним секретарем Спостережної ради. 

6.3.14. Рішення Спостережної ради можуть прийматися шляхом опитування (заочного 

голосування) без особистої присутності членів Спостережної ради шляхом повідомлення їх 

особистої думки за допомогою телефаксу чи телексу, чи інших засобів (електронного) зв’язку та 

за умови, що жоден з членів Спостережної ради не заперечує відносно такої форми прийняття 

рішень. У цьому випадку протокол підписується Головою, членами Спостережної ради та 

відповідальним секретарем Спостережної ради. 

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

заохочувальних та компенсаційних виплат, та відповідальність членів Спостережної ради 

визначається цим Статутом, Положенням про Спостережну ради, рішеннями Загальних зборів, 

законодавством України та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що 

укладається з членом Спостережної ради. Такі договори (контракти) від імені Банку  
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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.  

Для забезпечення поточної діяльності Спостережної ради складається кошторис витрат на 

утримання Спостережної ради, який включається до бюджету 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 Спостережної ради, а також Положенням про 

Правління, що затверджується Спостережною радою Банку. Правління Банку складається не 

менше ніж з трьох членів, які призначаються на термін до п’яти років з можливістю 

дострокового відкликання (припинення повноважень). У межах своєї компетенції Правління діє 

від імені Банку, підзвітне Загальним зборам та Спостережній раді, організовує виконання їх 

рішень.  

6.4.2. 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. Спостережна рада може обмежувати повноваження Правління, Голови Правління, 

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

прийняття рішень Спостережної 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, присутніх на засіданні. 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 незгоди з окремим рішенням Правління Банку, члени Правління Банку можуть 

повідомити свою думку Спостережній раді. 

У разі незгоди з рішенням Правління Банку, будь-який член Правління має право винести 

обговорюване питання на розгляд Спостережної ради та припинити виконання спірного питання 

до прийняття відповідного рішення Спостережною радою. 

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. 
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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. Правління Банку повноважне вирішувати всі питання діяльності Банку, за 

виключенням тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів або до компетенції 

Спостережної ради, та обмежень, встановлених Положенням про Правління та окремими 

рішеннями Загальних зборів та Спостережної ради.  

До компетенції Правління, зокрема, належать такі функції: 

а) 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;  

б) затвердження внутрішніх документів Банку (правил, процедур, порядків, положень, 

стандартів, типових договорів тощо), крім тих, що відповідно до цього Статуту та внутрішніх 

документів Банку підлягають затвердженню Загальними зборами або Спостережною радою; 

в) забезпечення підготовки для затвердження Спостережною радою проектів бюджету 

Банку, стратегії та бізнес-плану розвитку Банку, а також реалізація стратегії та бізнес-плану 

розвитку Банку; 

г) визначення форми та встановлення порядку моніторингу діяльності Банку; 

ґ) реалізація стратегії та політики управління ризиками, затвердженої Спостережною 

радою, забезпечення впровадження процедур виявлення, оцінки, контролю та моніторингу 

ризиків;  

д) формування організаційної структури Банку, визначеної Спостережною радою; 

е) розроблення положень, що регламентують діяльність структурних і відокремлених 

підрозділів Банку згідно із стратегією розвитку Банку;  

є) здійснення заходів по організації проведення Загальних зборів відповідно до рішень 

Спостережної ради та в порядку, передбаченому Статутом Банку, Регламентом Загальних зборів 

акціонерів Банку, а також законодавством України (крім випадків проведення Загальних зборів 

акціонерами);  

ж) керівництво діяльністю відокремлених підрозділів, призначення та звільнення їх 

керівників, встановлення вимог та нормативів до діяльності відокремлених підрозділів;  

з) прийняття рішень про участь в неприбуткових об’єднаннях, установах та організаціях; 

и) реалізація кадрової політики Банку, включаючи підбор, підготовку та використання 

кадрів, формування кадрового резерву, затвердження штатного розкладу та розмірів оплати 

праці працівників Банку у відповідності до принципів, затверджених Спостережною радою; 

визначення чисельності працівників структурних підрозділів Банку; 

і) укладення колективного договору з трудовим колективом Банку; 

ї) в межах лімітів, затверджених Спостережною радою, використання та розпорядження 

рухомим і нерухомим майном, коштами, цінними паперами та іншими матеріальними і 

нематеріальними активами Банку, включаючи їх придбання, відчуження, передачу у заставу або 

інше обтяження;  
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й) визначення і реалізація політики Банку у сфері банківської таємниці, фінансового 

моніторингу та в інших сферах, що відповідно до законодавства України підлягають 

спеціальному нормативному регулюванню;  

к) розгляд матеріалів перевірок, висновків та рекомендацій аудиторської фірми та Служби 

внутрішнього аудиту Банку, прийняття рішень за результатами таких перевірок; 

л) забезпечення безпеки інформаційних систем Банку і систем, що застосовуються для 

зберігання активів клієнтів; 

м) інформування Спостережної 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; 

н) вирішення інших питань діяльності Банку, пов’язаних з управлінням поточною 

діяльністю Банку, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та 

Спостережної ради.  

Спостережна рада може обмежити окремі повноваження Правління, Голови Правління 

або окремих його членів або обумовити прийняття Правлінням окремих рішень наявністю 

попередньої згоди (погодження) Спостережної ради. Дозволи та погодження, які Спостережна 

рада надає Правлінню на вчинення певних юридичних дій від імені Банку оформляються 

протоколами і доводяться до відома членів Правління.  

Окремі повноваження Правління здійснюються Кредитним комітетом, Комітетом з 

проблемних кредитів та іншими комітетами Банку в межах та порядку, що визначені 

Спотережною радою при затвердженні Положення про Кредитний комітет Банку, Положення 

про Комітет з проблемних кредитів Банку та положень про відповідні комітети Банку. 

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. 

6.5.3. Правління несе відповідальність за порушення або перевищення повноважень і 

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

Спостережної 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 Перший заступник Голови 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 Спостережної 

ради або особа, уповноважена на це Спостережною 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  
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Правління або за рішенням Спостережної 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 

Спостережною радою відповідно до організаційної структури Банку. 

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, для яких він призначений куратором відповідним рішенням Правління.  

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 Спостережної ради за погодженням з Національним 

банком України та звільняється з посади за рішенням Спостережної 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 Спостережною 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 її 

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 Спостережній 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 Спостережній 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 

Спостережною радою. 
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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 

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 Спостережною радою стратегії та політики 

управління ризиками, а також ефективного виконання окремих управлінських функцій та 

повноважень, в Банку створюються постійно діючі комітети, зокрема:  

а) Кредитний комітет, Комітет з проблемних кредитів, що діють на підставі положень про 

них, які затверджуються Спостережною радою;  

б) Тарифний комітет, Комітет з питань управління активами та пасивами, що 

створюються та діють в порядку, визначеному Правлінням. 

Спостережна рада, Правління можуть створювати інші комітети для виконання окремих 

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

Загальних зборів, Спостережної 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 Спостережної ради, Голова Правління, 

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

заступники, регіональний директор дирекції (філії), виконавчий директор дирекції (філії), 

начальник відділення, керівники інших відокремлених підрозділів Банку. 

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 Спостережної 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 Спостережної 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. 
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7. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

 

7.1. Реалізація визначених Спостережною радою стратегії та політики управління 

ризиками здійснюється шляхом створення комплексної та адекватної системи управління 

ризиками в Банку.  

Для забезпечення впровадження в Банку затвердженої політики управління ризиками 

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

 

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 (Голова Правління, члени Правління Банку) 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. 

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

члени Правління Банку та особи, що діють від імені Банку на підставі довіреності з правом 

передоручення. При цьому, довіреності від імені Банку видаються за підписами двох осіб. 

8.4. Визначення обсягу та лімітів повноважень осіб, що мають право представництва 

(право підпису документів) від імені Банку, порядок видачі їм довіреностей визначаються 

внутрішніми документами Банку щодо надання повноважень на право підпису від імені Банку.  

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 чистого 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 затверджуються Спостережною радою.  
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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. 

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 Спостережна рада встановлює дату складення 

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

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-сторінці Банку в 

мережі Інтернет не пізніше дати початку виплати дивідендів. 

9.5. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.  

Затвердження розміру дивідендів за простими акціями здійснюєтся 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-сторінці Банку, а також розміщувати у приміщеннях Банку, до яких 

мають доступ клієнти, у тому числі вкладники, квартальний баланс, звіт про фінансові 
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результати Банку та примітки до звітів, перелік яких визначається Національним банком 

України. 

Банк зобов’язаний оприлюднювати аудиторський висновок 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 

висновком, 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, норм і стандартів аудиту, 

затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та 

етики.  

Право на проведення аудиторської перевірки Банку має аудиторська фірма, внесена до 

Реєстру аудиторських фірм, які мають право на проведення аудиторських перевірок банків, що 

ведеться Національним банком України. Для проведення аудиторської перевірки не може бути 

обрана аудиторська фірма, яка є: 

а) афілійованою особою Банку; 

б) афілійованою особою посадової особи Банку;  

в) особою, яка надає консультаційні послуги Банку.  

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 постійно поновлює правила фінансового 

моніторингу та ідентифікації клієнтів, програми проведення фінансового моніторингу та інші 

внутрішні документи з питань здійснення Банком фінансового моніторингу.  

Відповідальним за організацію дотримання вимог законодавства України у сфері 

запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму та за організацію 

внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню 

тероризму є Голова Правління Банку. 

11.2. Внутрішньобанківську систему запобігання легалізації кримінальних 

доходів/фінансуванню тероризму очолює працівник, відповідальний за проведення фінансового 
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моніторингу (далі – відповідальний працівник Банку).  

Відповідальний працівник Банку є членом Правління за посадою, призначається та 

звільняється з посади за рішенням Спостережної ради після погодження з Національним банком 

України. 

За наказом відповідального працівника Банку може бути призначений відповідальний 

працівник відокремленого підрозділу Банку. 

11.3._У разі тимчасової відсутності (у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, 

відпусткою, відрядженням, відстороненням від посади згідно з рішенням Національного банку 

України, відстороненням від роботи в передбачених законодавством України випадках) 

відповідального працівника Банку строком до чотирьох місяців Голова Правління Банку 

призначає працівника, який виконуватиме обов’язки тимчасово відсутнього (відстороненого) 

відповідального працівника Банку. Тимчасово виконуючим обов’язки відповідального 

працівника Банку призначається керівник окремого структурного підрозділу із запобігання 

легалізації (відмиванню) кримінальних доходів. На особу, яка тимчасово виконує обов’язки 

відповідального працівника Банку, покладаються всі обов’язки та надаються всі права 

відповідального працівника Банку. 

11.4. Відповідальний працівник Банку є незалежним у своїй діяльності і підзвітним лише 

Голові Правління Банку та має право вносити на розгляд Правління Банку для прийняття 

відповідного рішення пропозиції щодо забезпечення виконання Банком вимог законодавства 

України у сфері запобігання легалізації (відмиванню) кримінальних доходів. 

У разі відхилення Правлінням Банку пропозицій відповідального працівника Банку, 

останній має право звернутися з відповідними пропозиціями до Спостережної ради. Пропозиції 

відповідального працівника Банку розглядаються Спостережною радою на найближчому її 

засіданні. 

 

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 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. 
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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. Способи припинення Банку: 

13.1.1. Банк припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків 

іншим юридичним особам-правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в 

результаті ліквідації. 

13.1.2. Банк є таким, що припинився, з дати внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про державну реєстрацію припинення 

Банку як юридичної особи. 

13.2. Реорганізація Банку: 

13.2.1._Реорганізація Банку здійснюється добровільно за рішенням Загальних зборів, а у 

разі призначення тимчасової адміністрації – за рішенням Національного банку України або 

тимчасового адміністратора, погодженим з Національним банком України. 

13.2.2._Реорганізація Банку може здійснюватись шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення, перетворення. 

13.2.3. Реорганізація Банку добровільно за рішенням Загальних зборів здійснюється згідно 

із законодавством України.  

13.2.4. Примусова реорганізація Банку за рішенням Національного банку України або 

тимчасового адміністратора здійснюється у випадках, передбачених законодавством України. 

Реорганізація Банку передбачає передачу всього або частину майна, прав та обов’язків 

Банку іншим юридичним особам-правонаступникам. Реорганізація Банку розпочинається після 

затвердження Національним банком України плану реорганізації. 

У разі примусової реорганізації Банку, загальні умови реорганізації визначаються 

постановою Правління Національного банку України і є обов’язковими для виконання Банком. 

13.3. Ліквідація Банку: 

13.3.1. Банк може бути ліквідований: 

 з ініціативи власників Банку; 

 з ініціативи Національного банку України (у тому числі за заявою кредиторів). 

13.3.2. Ліквідація Банку з ініціативи власників здійснюється в порядку, передбаченому 

законодавством України. 

Ліквідація Банку за ініціативою Національного банку України здійснюється відповідно до 

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

13.3.3. Після ліквідації документи Банку передаються на зберігання до архіву у порядку, 

встановленому законодавством України. 

13.4. Оголошення про припинення Банку публікується у пресі. 

 

Голова Правління  

АТ «Райффайзен Банк Аваль»  ________________ 
В. М. Лавренчук 

 

 

  

Перший заступник Голови Правління 

АТ «Райффайзен Банк Аваль» ________________ 
Г. Бьош 
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1. Преамбула 

 

1.1. Цей Регламент розроблено на підставі Законів України “Про банки і банківську діяльність”, 

"Про акціонерні товариства", Статуту Публічного 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. Дані питання повинні 

вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдавали шкоди Банку, в цілому, та 

кожному акціонеру, 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 «є», «ж» пункту 3.2 цього Регламенту. 

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вноситься питання, 

передбачене підпунктом «ґ » та «д» пункту 3.2 цього Регламенту.  

 

2.3. Збори проводяться за рахунок коштів Банку. У відповідності до частини третьої ст. 32 

Закону України «Про акціонерні товариства», якщо позачергові Збори проводяться з ініціативи 

акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, 

підготовку та проведення таких загальних зборів. 

 

3. Компетенція Зборів  

 

3.1. Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Банку.  

 

3.2. До виключної компетенції Зборів належить прийняття рішень щодо:  

 

а) визначення основних напрямків діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання; 
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б) затвердження Статуту Банку, внесення змін та доповнень до нього; 

 

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

 

г) розміщення акцій Банку, прийняття рішення про форму існування акцій Банку, про викуп 

Банком розміщених ним акцій, анулювання викуплених Банком акцій (крім випадків 

обов’язкового викупу акцій згідно із законодавством України), дроблення або консолідацію 

акцій Банку;  

ґ) обрання Голови Спостережної 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 

Спостережної ради; 

 

д) припинення повноважень (відкликання) Голови Спостережної ради та інших її членів, за 

винятком випадків, встановлених законодавством України; 

 

е) затвердження Регламенту Загальних зборів акціонерів Банку, Положення про Спостережну 

раду Банку, а також внесення змін та доповнень до них; 

 

є) затвердження річних результатів діяльності Банку, у тому числі його дочірніх підприємств, 

звіту Спостережної ради, Правління та заходів за результатами розгляду висновків аудиторської 

фірми;  

 

ж) покриття збитків та розподілу прибутку Банку; 

 

з) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів за 

простими акціями Банку; 

 

и) зміни організаційно-правової форми Банку, виділу та припинення Банку (крім випадків, 

передбачених законодавством України), ліквідації Банку, обрання ліквідаційної комісії 

(ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами 

майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного 

балансу; 

 

і) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку; 

 

ї) вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом 

такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової 

звітності Банку, та правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним 

законодавством України; 

 

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

повноважень голови та членів лічильної комісії; 
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3.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не 

можуть бути передані іншим органам Банку.  

 

3.4. До виключної компетенції Зборів Статутом Банку і законодавством може бути віднесено 

вирішення й інших питань.  

 

 4. Право на участь у Зборах  

 

4.1. У Зборах Банку 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 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 депозитарій 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 їх порядок денний надсилається кожному 

акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в  

порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену 

Спостережною 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 їх порядок денний надсилається 

акціонерам персонально особою, яка скликає Збори, шляхом надсилання письмових повідомлень 

або поштових карток з доказами про відправлення за адресами, що зазначені в переліку 

акціонерів, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає 

особа, яка скликає Збори, або депозитарій – у разі скликання Зборів акціонерами.  

 

5.3. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів публікує в офіційному 

друкованому органі повідомлення про проведення Зборів. Також Банк додатково надсилає 

повідомлення про проведення Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Банк пройшов 
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процедуру лістингу, а також розміщує повідомлення про проведення Зборів на веб-сторінці 

Банку в мережі Інтернет. 

 

5.4. Повідомлення про проведення Зборів Банку 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;  

 

 перелік питань, що виносяться на голосування;  

 

 порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під 

час підготовки до Зборів.  

 

5.5. 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.  

 

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 на 

підставі письмової заяви від акціонера повинен надати йому 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 скликання позачергових Зборів акціонерами, Банк надає акціонерам для ознайомлення 

вищезазначені документи лише у разі одержання цих документів від акціонерів, які у визначених 

чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Збори. 

 

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 Зборів. 

 

7. Порядок денний Зборів  
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7.1. Порядок денний Зборів Банку попередньо затверджується Спостережною 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 , ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.  

 

8. Пропозиції до порядку денного Зборів  

 

8.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 

Зборів Банку, а також щодо нових кандидатів до складу Лічильної комісії, Спостережної ради, 

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. 

 

8.2. Пропозиція до порядку денного Зборів Банку 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 

Лічильної комісії, Спостережної ради Банку.  

 

8.3. Спостережна рада, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, 

передбачених чинним законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення 

про включення пропозицій до порядку денного 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 простих 

акцій Банку, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Зборів. У такому разі 

рішення Спостережної ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а 

пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог 

чинного законодавства.  

 

Зміни до порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів 

рішень із запропонованих питань. Банк не вносить зміни до запропонованих акціонерами питань 

або проектів рішень. 

 

8.5. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Зборів пропозиції акціонерів 

(акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Банку, може бути 

прийнято тільки у разі:  

 

 недотримання акціонерами строку, встановленого цим Регламентом;  

 

 неповноти даних, передбачених цим Регламентом.  
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8.6. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Зборів Банку 

надсилається Спостережною радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.  

 

8.7. Рішення про зміни у порядку денному доводяться до відома всіх акціонерів не пізніше як за 

10 днів до проведення Зборів шляхом публікації повідомлення в друкованому виданні 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також шляхом розміщення 

повідомлення на веб-сторінці Банку в мережі Інтернет.  

 

Також Банк надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Зборів фондовій біржі 

(біржам), на якій він пройшов процедуру лістингу.  

 

Оскарження акціонером рішення Банку про відмову у включенні його пропозицій до 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 

порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.  

 

9. Представництво акціонерів  

 

9.1. Представником акціонера на Зборах Банку 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 Банку 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 

Банку.  

 

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 визначеному законодавством порядку. 

Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її 

органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами, та не потребує 

додаткового посвідчення. 

 

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Банку може містити завдання щодо 

голосування, тобто перелік питань порядку денного Зборів із зазначенням того, яким чином і за 

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.  
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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 Банку.  

 

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 Спостережною 

радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених 

чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. За рішенням Спостережної ради 

повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі 

або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної 

установи або депозитарію. 

 

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.  

 

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 реєстраційну комісію та Правління  Банку, або прийняти 

участь у Зборах особисто.  
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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, які мають право на участь 

у Зборах Банку, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих 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 Спостережної ради. Спостережна рада 

може обрати головуючим на Загальних зборах будь-яку особу, в тому числі члена Спостережної 

ради. 

 

10.6. Порядок проведення Зборів затверджується Зборами перед початком розгляду питань 

порядку денного. Затвердження порядку (регламенту) Зборів не виділяється як окреме питання 

порядку денного і відбувається з використанням процедури голосування, яку визначають Збори.  

 

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, відповідні записи яких додаються до протоколу цих 

Зборів.  

 

11. Кворум Зборів  

 

11.1. Наявність кворуму Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення 

реєстрації акціонерів для участі у Зборах Банку.  

 

11.2. Збори Банку мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є 

власниками більш як 50 відсотків простих акцій.  
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Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до чинного законодавства 

власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників 

привілейованих акцій товариства 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 Банку, 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 Банку 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 Банку 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 Спостережної ради Банку проводиться шляхом кумулятивного голосування. 

 

12.5. Рішення 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; 
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 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 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. 

 

12.6. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.  

 

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.  

 

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.  

 

13. Спосіб голосування  

 

13.1.Голосування на Зборах Банку з питань порядку денного проводиться з використанням 

бюлетенів для голосування.  

 

13.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить:  

 

 повне найменування Банку;  

 

 дату і час проведення Зборів;  

 

 питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;  
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 варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");  

 

 застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником 

акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;  

 

 зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.  

 

13.2.1. 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 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) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;  

 зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру. 

 

13.3. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Спостережною 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.  

 

13.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно 

виготовленого Банком зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).  

 

При проведенні підрахунку голосів, враховуються тільки бюлетені, в яких акціонером 

залишений лише один із варіантів для голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням цієї 

вимоги, визнаються недійсними, та голоси по питаннях зазначених в таких бюлетенях не 

підраховуються.  

 

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, 

визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших 

питань.  

 

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не 

враховуються під час підрахунку голосів.  

 

14. Лічильна комісія  

 



Протокол №Зб-52 Загальних зборів акціонерів АТ «Райффайзен Банк Аваль»         
 

 

Протокол Загальних зборів акціонерів  29 квітня 2015 року 74 з 99 

 

14.1. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із 

забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається 

Зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися 

депозитарній установі або депозитарію. Умови договору затверджуються Зборами. Такі 

повноваження набувають чинності з наступних Зборів акціонерів.  

 

14.2. 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 Спостережної ради. 

  

15. Протокол про підсумки голосування  

 

15.1.За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної 

комісії, які приймали участь у підрахунку голосів.  

 

У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі або депозитарію протокол 

про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи або депозитарію.  

 

15.2. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:  

 

 дата проведення Зборів;  

 

 перелік питань, рішення з яких прийняті Зборами;  

 

 рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з 

кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.  

 

15.3. Рішення Зборів Банку 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. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів Банку.  

 

Після складення протоколу 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 Банку складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та 

підписується головуючим і секретарем Зборів.  

 

16.2. До протоколу Зборів Банку вносяться відомості про:  
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 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);  

 

 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 Банку скликаються Спостережною радою:  

 

 з власної ініціативи;  

 

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

банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;  

 

 

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

більше відсотків простих акцій Банку;  

 

 на вимогу Національного банку України; 

 

 в інших випадках, встановлених законом або Статутом Банку.  
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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. Спостережна рада у встановленому законодавством України порядку приймає рішення про 

скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні.  

 

17.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів Банку може бути прийнято тільки у 

разі:  

 

якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій 

Банку;  

 

неповноти даних, а саме, інформації про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій, 

підписів всіх акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів.  

 

Рішення Спостережної 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.  

 

Спостережна 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 Банку проводяться протягом 45 днів з дати отримання Банком вимоги 

про їх скликання.  

 

17.5. Якщо цього вимагають інтереси Банку, Спостережна рада має право прийняти рішення про 

скликання позачергових Зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення 

позачергових Зборів та порядок денний відповідно до діючого законодавства не пізніше ніж за 

15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку 

денного.  

 

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться. 

 

Спостережна Рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо 

порядок денний Зборів включає питання про обрання членів Спостережної ради. 

 

17.6. У разі якщо протягом строку, встановленого чинним законодавством, Спостережна рада не 

прийняла рішення про скликання позачергових Зборів Банку, такі Збори можуть бути скликані 

акціонерами, які цього вимагають. Рішення Спостережної ради про відмову у скликанні 

позачергових Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами в суді.  
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17.7. Банк або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку, зобов'язані протягом п'яти 

робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Банку, а також іншу інформацію, 

необхідну для організації проведення позачергових Зборів Банку, за запитом Спостережної ради 

Банку. 

 

У разі скликання Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім 

акціонерам Банку особою, яка веде облік прав власності на акції Банку. 

 

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. Це Положення визначає порядок створення, діяльності (припинення діяльності) та 

повноваження Спостережної ради Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк 

Аваль» (далі – Спостережна рада). 

1.2. Спостережна рада діє відповідно до цього Положення про Спостережну раду (далі – 

Положення), Статуту Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (далі – 

Банк), рішень Загальних зборів акціонерів Банку, Закону України «Про банки і банківську 

діяльність», Закону України «Про акціонерні товариства», нормативно-правових актів 

Національного банку України та законодавства України.  

1.3. Спостережна 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. 

 

2. Порядок утворення Спостережної ради 

 

2.1. Голова та члени Спостережної ради обираються Загальними зборами акціонерів 

Банку кумулятивним голосуванням із числа акціонерів Банку, їх представників та незалежних 

членів.  

Спостережна рада обирається у кількості не менше п’яти осіб та не менш як на одну 

четверту має складатися з незалежних членів. Голова та члени Спостережної ради обираються на 

строк до трьох років. Конкретний кількісний склад Спостережної ради та строк повноважень 

Голови та членів Спостережної ради визначаються у встановлених межах за рішенням Загальних 

зборів акціонерів Банку. 

При обранні членів Спостережної ради кумулятивне голосування проводиться щодо всіх 

кандидатів одночасно. 

Члени Спостережної ради вважаються обраними, а Спостережна рада вважається 

сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Спостережної ради 

шляхом кумулятивного голосування. 

Член Спостережної ради – юридична особа може мати необмежену кількість 

представників у Спостережній раді. Порядок діяльності представника акціонера у Спостережній 

раді визначається самим акціонером. Член Спостережної ради, який є представником акціонера - 

юридичної особи не може передавати свої повноваження іншій особі. 

Одна й та сама особа може обиратися до складу Спостережної ради неодноразово. 

2.2. Спостережна рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу 

Спостережної ради. Повноваження члена Спостережної ради дійсні з моменту його обрання 

Загальними зборами акціонерів. 

2.3. Акціонери, їх представники та незалежні члени, що увійшли до складу Спостережної 

ради, повинні володіти повною цивільною дієздатністю, мати бездоганну ділову репутацію та 

відповідати іншим вимогам законодавства України. 

Члени Спостережної ради не можуть входити до складу Правління Банку, а також 

обіймати інші посади в Банку на умовах трудового договору (крім виконання функцій члена 

Спостережної ради на умовах трудового договору). 

2.4. Спостережну раду очолює Голова Спостережної ради, який обирається персонально 

Загальними зборами акціонерів Банку. Голова Спостережної ради має Заступника, який 

обирається серед членів Спостережної ради за рішенням Спостережної ради, прийнятим простою 

більшістю голосів.  
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Голова Спостережної ради організовує її роботу, скликає, головує та проводить засідання 

Спостережної ради, здійснює інші повноваження, визначені Статутом, цим Положенням та 

законодавством України. У випадку відсутності Голови, його права та обов’язки виконує його 

Заступник. 

2.5. Член Спостережної ради здійснює свої повноваження відповідно до Статуту Банку, 

цього Положення та законодавства України. 

З членом Спостережної ради укладається цивільно-правовий договір або трудовий договір 

(контракт) на умовах, що затверджуються Загальними зборами акціонерів. 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 акціонерів. 

Дія договору (контракту) з членом Спостережної ради припиняється у разі припинення 

його повноважень. 

Член Спостережної ради-представник акціонера здійснює свої повноваження відповідно 

до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Спостережній раді. 

Для забезпечення поточної діяльності Спостережної ради складається кошторис витрат на 

утримання Спостережної ради, який включається до бюджету Банку і затверджується рішенням 

Спостережної ради.  

2.6. Загальні збори акціонерів Банку простою більшістю голосів у будь-який час можуть 

прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради та 

одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних зборів акціонерів про дострокове 

припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Спостережної ради. 

Повноваження члена Спостережної ради можуть бути достроково припинені Загальними 

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

таким членом Спостережної ради, зокрема, у разі: 

а) незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами акціонерів за підсумками 

роботи за рік; 

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

нього згідно договору (контракту). 

2.7. Без рішення Загальних зборів акціонерів Банку повноваження члена Спостережної 

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

Спостережної ради, припиняються: 

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

повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Банком 

відповідної письмової заяви; 

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

– повноваження припиняються з дати одержання Банком письмової заяви члена Спостережної 

ради або, у разі неможливості підписання членом Спостережної 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 Спостережної 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; 
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ґ) у разі втрати членом Спостережної 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 Спостережної ради 

як представник акціонера – повноваження припиняються з дати одержання Банком інформації 

про відкликання (припинення) довіреності; 

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

випадках, визначених законодавством України. 

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

наведених вище причин кількість членів Спостережної ради становитиме менше половини її 

кількісного складу, Банк протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори 

акціонерів для обрання всього складу Спостережної ради. 

 

3. Повноваження Спостережної ради 

 

3.1. До виключної компетенції Спостережної ради належать такі функції:  

 

а) з питань стратегії діяльності Банку: 

 

 затвердження стратегії розвитку Банку відповідно до основних напрямів діяльності, 

визначених Загальними зборами акціонерів; 

 затвердження бюджету Банку, у тому числі бюджету Служби внутрішнього аудиту 

Банку, та бізнес-плану розвитку Банку; 

 затвердження плану відновлення діяльності Банку; 

 визначення джерел капіталізації та іншого фінансування Банку; 

 визначення кредитної політики 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; 

 

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; 

 забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її 

ефективністю; 

 контроль за ефективністю функціонування системи управління ризиками; 

 затвердження Положення про Кредитний комітет Банку, Положення про Комітет з 

проблемних кредитів, а також обрання та відкликання членів зазначених комітетів;  

 вжиття заходів до запобігання виникненню конфлікту інтересів в Банку, сприяння їх 

врегулюванню; 

 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; 

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;  

 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;  

 попереднє погодження рішень Правління Банку з окремих питань, перелік яких 

визначений Спостережною Радою Банку;  

 

г) з питань аудиту: 

 

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

її діяльністю; 

 призначення Головного аудитора Банку та припинення його повноважень; 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 підготовка рекомендацій Загальним зборам акціонерів 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;  

 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 акціонерів, 

підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх 

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

позачергових Загальних зборів), визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути 

повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та мають право на участь у Загальних 

зборах акціонерів, призначення голови Загальних зборів акціонерів, підготовка пропозицій щодо 

питань, які виносяться на Загальні збори акціонерів, повідомлення про проведення Загальних 

зборів акціонерів відповідно до законодавства України; 

 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, передбачених законодавством 

України; 
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 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; 

 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 та/або клірингової установи та 

затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлює розмір оплати її послуг;  

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

Банку, в тому числі дочірніх підприємств, та участі в них, створення відокремлених підрозділів 

Банку, затвердження їх статутів і положень; прийняття рішень про участь Банку у створенні 

об’єднань 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);  

 

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 значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт 

або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів 

за даними останньої річної фінансової звітності Банку, та правочинів, щодо яких є 

заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством України; 

 прийняття рішення про розміщення Банком цінних паперів (крім акцій) та про викуп 

розміщених Банком цінних паперів (крім акцій), якщо це передбачено проспектом 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. 

3.2. До компетенції Спостережної ради належать також наступні функції:  

 вирішення питань, віднесених законодавством України до компетенції Спостережної 

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

 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 інших питань, переданих на вирішення Спостережної ради Загальними 

зборами акціонерів, або віднесених до компетенції Спостережної ради відповідно до Статуту 

Банку, цього Положення та/або законодавства України. 
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3.3. Питання, визначені пунктом 3.1 цього Положення відносяться до виключної 

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

крім Загальних зборів акціонерів.  

Спостережна 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. Спостережна рада перевіряє щорічні фінансові звіти, 

включаючи пропозиції щодо розподілу прибутку та щорічний звіт Правління, та подає свої 

пропозиції щодо цього на розгляд Загальних зборів акціонерів. 

3.4. Спостережна рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів 

для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Спостережної ради. Їх завдання, 

повноваження та порядок роботи визначаються Спостережною радою на підставі затвердженого 

нею положення про відповідний комітет. Члени комітетів обираються Спостережною радою на 

строк, що відповідає їхньому членству в Спостережній раді, якщо під час їх обрання 

Спостережною радою не прийнято інше рішення.  

В Банку можуть утворюватися комітети з питань аудиту та з питань інформаційної 

політики Банку. Такі комітети очолюють члени Спостережної ради, обрані за пропозицією 

акціонера, який не контролює діяльність Банку, або незалежні члени Спостережної ради. 

Висновки комітетів розглядаються Спостережною радою в порядку, передбаченому для 

прийняття Спостережною радою рішень. 

3.5. З метою виконання повноважень, передбачених пунктом 3.1 цього Положення, 

Спостережна рада організовує здійснення наступних заходів:  

 нагляд за правилами та процедурами бухгалтерського обліку; 

 забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю та здійснення контролю за 

її ефективністю; 

 супроводження процесів підготовки річного аудиту Банку, включаючи аудит річної 

консолідованої фінансової звітності; 

 контроль за дотриманням вимог щодо незалежності аудиторів (у т.ч. аудиторських фірм, 

що здійснюють перевірку консолідованої фінансової звітності), зокрема, щодо заборони надання 

ними додаткових консультаційних послуг Банку; 

 перевірка річної фінансової звітності та нагляд за її підготовкою; 

 підготовка пропозицій Загальним зборам акціонерів щодо розподілу прибутку, звіту про 

стан розподілу прибутку, звіту про річну консолідовану фінансову звітність Банку та результати 

річного аудиту;  

 підготовка пропозицій Загальним зборам акціонерів щодо стану корпоративного 

управління; 

 запит необхідної інформації (щодо умов договорів та вартості послуг) для вибору 

аудиторських фірм, в тому числі для перевірки консолідованої фінансової звітності.  

У випадку створення Спостережною радою комітету з питань аудиту, виконання 

зазначених заходів здійснюється комітетом.  

Спостережна рада на своєму засіданні має право визначити члена Спостережної ради, 

який безпосередньої здійснюватиме кураторство за своєчасністю та належністю виконання 

заходів, передбачених цим пунктом Положення.  

3.6. Статутом Банку або за рішенням Загальних зборів акціонерів Банку на Спостережну 

раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних 

зборів акціонерів Банку (крім питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів 

акціонерів Банку). 
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3.7. Спостережна рада має право передавати виконання окремих своїх повноважень, які не 

відносяться до виключної компетенції Спостережної ради, Правлінню Банку або окремим 

членам Правління Банку, про що оформлюється відповідне рішення.  

3.8. Спостережна рада має право вносити пропозиції стосовно змін та доповнень до 

Статуту Банку з наступним їх розглядом на Загальних зборах акціонерів. 

3.9. Спостережна рада розглядає інші питання, винесені на її розгляд Головою та її 

членами, Правлінням Банку та Національним банком України. 

3.10. Голова Спостережної ради має наступні повноваження: 

 керує роботою Спостережної ради; 

 підписує контракт (трудовий договір) з Головою та членами Правління Банку;  

 скликає засідання Спостережної ради та головує на них, підписує 

протоколи засідань; 

 здійснює інші функції, необхідні для організації діяльності Спостережної ради в межах її 

повноважень. 

3.11. Спостережна рада може обмежити окремі повноваження Правління, окремих його 

членів або обумовити прийняття Правлінням окремих рішень наявністю попередньої згоди 

Спостережної ради. Зокрема, Спостережна рада вправі встановити обмеження (ліміти), в межах 

яких дозволяє Правлінню самостійно укладати кредитні договори або інші правочини від імені 

Банку. 

3.12. Перелік обмежень повноважень Правління та/або окремих його членів, а також 

питань, щодо яких необхідна попередня згода Спостережної ради, затверджується на засіданні 

Спостережної ради, оформлюється протоколом і доводиться до відома членів Правління Банку 

як документ, обов’язковий до виконання.  

3.13. Дозволи та погодження, які Спостережна рада надає Правлінню Банку та/або 

окремим його членам на вчинення певних юридичних дій від імені Банку на підставі пунктів 

3.11, 3.12 цього Положення, оформлюються протоколами і доводяться до відома членів 

Правління Банку. 

3.14. Функціональні обов’язки членів Спостережної ради визначаються і розподіляються 

відповідно до рішень Спостережної ради.  

 

4. Порядок роботи Спостережної ради 

 

4.1. Спостережна рада здійснює свою діяльність шляхом проведення засідань 

Спостережної ради (далі – засідання). 

Рішення Спостережної ради можуть прийматися шляхом опитування без проведення 

засідання (заочно) або без особистої присутності члена (членів) Спостережної ради на засіданні 

шляхом повідомлення їх думки за допомогою телефаксу, телексу або іншого (електронного) 

засобу зв’язку та за умови, що жоден з членів Спостережної ради не заперечує відносно такої 

форми прийняття рішень.  

4.2. Засідання Спостережної ради скликаються Головою у будь-який час, коли необхідно 

виконувати діяльність та реалізовувати повноваження Спостережної ради. Засідання 

Спостережної ради скликаються, щонайменше, чотири рази на рік, але не рідше одного разу на 

квартал. Голова та члени Правління, а також Голова Центральної ради профспілки працівників 

Банку можуть приймати участь у засіданні Спостережної ради з правом дорадчого голосу. 

4.3. Додаткові та позачергові засідання Спостережної ради скликаються за вимогою будь-

якого з її членів за умови детального визначення мети такого скликання. Позачергові засідання 
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мають проводитись на вимогу будь-кого з членів Спостережної ради або будь-якого члена 

Правління. Голова Спостережної ради має скликати такі додаткові та позачергові засідання 

якомога швидше. Засідання Спостережної ради проводяться за місцезнаходженням Банку або в 

будь-якому іншому місці на розсуд Спостережної ради. 

4.4. Усі документи, що стосуються прийняття рішення Спостережною радою, мають 

вчасно надаватися кожному члену Спостережної ради щонайменше за сім робочих днів до 

початку засідання.  

Доступ до інформації, необхідної для виконання функцій Спостережної ради, 

забезпечують члени Правління (шляхом підготовки підпорядкованими ним підрозділами Банку 

інформації за відповідними питаннями порядку денного).  

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

денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи. 

4.5. Для ведення протоколів засідання і діловодства, здійснення контролю за виконанням 

рішень Спостережної ради Спостережна рада призначає відповідального секретаря. 

Спостережна рада за пропозицією Голови Спостережної 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. 

4.6. Про чергове засідання Спостережної ради та його порядок денний відповідальний 

секретар Спостережної ради повинен ознайомити членів Спостережної ради не пізніше як за 

п’ять днів до запланованої дати засідання. 

4.7. Член Спостережної 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 Спостережної Ради. 

4.8. Спостережна рада повноважна приймати рішення, якщо в засіданні Спостережної 

ради приймають участь більше половини її членів. Рішення Спостережної ради із усіх питань 

приймаються простою більшістю голосів членів Спостережної ради, які беруть участь у засіданні 

та мають право голосу. Кожен член Спостережної ради має при голосуванні один голос. У разі 

рівного розподілу голосів – голос Голови Спостережної ради (у разі його відсутності – голос 

Заступника Голови Спостережної ради, який головує на засіданні) є вирішальним.  

4.9. Рішення Спостережної 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 Спостережної ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися 

від голосування) з кожного питання; 

 зміст прийнятих рішень. 

Протоколи засідань Спостережної ради оформлюються протягом п’яти днів з дати 

проведення засідання та підписуються членами Спостережної ради або Головою Спостережної 

ради (у разі його відсутності – заступником Голови Спостережної ради, який був головуючим на 

засіданні) і відповідальним секретарем Спостережної ради.  

Якщо рішення Спостережної ради приймалося заочно (без проведення засідання), 

протокол підписується Головою, членами та відповідальним секретарем Спостережної ради.  
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Роздруковані документи, що містять думку (членів) Спостережної ради, що були відсутні 

на засіданні, або у випадку заочного прийняття рішення, додаються до протоколу Спостережної 

ради. 

4.10. Засідання Спостережної ради або розгляд окремого питання за її рішенням може 

фіксуватися технічними засобами. 

 

5. Відповідальність членів Спостережної ради 

 

5.1. Голова та члени Спостережної ради несуть персональну відповідальність за 

невиконання рішень Загальних зборів акціонерів Банку, якщо вони не суперечать чинному 

законодавству України та Статуту Банку. 

Голова несе відповідальність за складання та зберігання протоколів засідань 

Спостережної ради; протоколи складаються англійською та українською мовами. Будь-яке 

листування від імені Спостережної ради має вестися Головою та має належним чином 

передаватись його наступнику, який буде діяти в якості Голови. 

Члени Спостережної 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 Спостережній раді. 

5.2. Рішення про притягнення до майнової відповідальності Голови та членів 

Спостережної ради приймають Загальні збори акціонерів Банку. 

 

6. Заключні положення 

 

Це Положення набуває чинності з дати його затвердження Загальними зборами акціонерів 

Банку. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються Загальними зборами 

акціонерів Банку за поданням Спостережної ради або Правління Банку. 
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1. Загальні положення 

1.1. Акціонерний комерційний банк «Аваль» було створено в формі відкритого акціонерного 

товариства рішенням установчих зборів (протокол №1 від 03.03.1992 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 02.12.2005р.), 

Банк набув статусу банку з іноземним капіталом.  

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

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

товариство «Райффайзен Банк Аваль». Протоколом Загальних зборів акціонерів № Зб-45 від 14 

жовтня 2009р. прийнято рішення про зміну найменування Відкритого акціонерного товариства 

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

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

акціонерів. Мета діяльності Банку полягає у максимізації добробуту акціонерів за рахунок 

зростання ринкової вартості акцій Банку, а також отримання акціонерами дивідендів, з 

одночасним дотриманням інтересів кредиторів Банку, його працівників, ділових партнерів, 

держави та інших заінтересованих осіб. 

1.3. Ці Принципи корпоративного управління Публічного акціонерного товариства «Райффайзен 

Банк Аваль» (далі – Принципи) спрямовані на формування прозорої та ефективної моделі 

корпоративного управління, яка забезпечила б збалансування інтересів акціонерів Банку, 

посадових осіб органів Банку та його працівників, ділових партнерів Банку та суспільства в 

цілому.  

1.4. Основними принципами корпоративного управління Банку є: 

 забезпечення захисту прав та законних інтересів акціонерів Банку; 

 виважене, сумлінне та ефективне виконання Спостережною радою Банку та Правлінням 

Банку своїх функцій; 

 лояльність та відповідальність посадових осіб органів Банку, недопущення конфлікту 

інтересів; 

 прозорість інформаційної політики Банку; 

 забезпечення управління ризиками та контролю за фінансово-господарською діяльністю 

Банку; 

 усвідомлення соціальної ролі та відповідальності Банку та його працівників. 

1.5. Ці Принципи розроблено на підставі чинного законодавства України, Статуту Банку та 

інших нормативних документів Банку. Принципи є обов'язковими для акціонерів, посадових осіб 

та інших працівників Банку.  
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Принципи враховують положення Принципів корпоративного управління, затверджених 

рішенням НКЦПФР від 22 липня 2014 року N 955, Методичних рекомендацій щодо 

вдосконалення корпоративного управління в банках України, схвалених постановою Правління 

від 28.03.2007 р. №98, Принципів корпоративного управління Організації економічного 

співробітництва та розвитку (OECD Principles of Corporate Governance) та інших документів, у 

яких викладені найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління.  

2. Права акціонерів  

2.1. Банк забезпечує акціонерам реальну можливість користуватися правами, передбаченими 

законодавством України, Статутом Банку. 

 

2.2. 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.  

2.3. Акціонери Банку мають наступні права:  

2.3.1. Право на участь в управлінні Банком шляхом участі та голосування на Загальних зборах 

акціонерів. Для того, щоб акціонери мали можливість ефективно реалізувати це право, Банк 

повинен забезпечити дотримання таких прав акціонерів:  

 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 Спостережної 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 скликання Загальних 

зборів акціонерів, яке повинно містити інформацію про дату, час та місце їх проведення, а також 

повний перелік питань порядку денного з обов'язковим зазначенням порядку ознайомлення 

акціонерів з документами щодо порядку денного;  
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 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, причому голосування 

на Загальних зборах акціонерів здійснювати з використанням бюлетенів для забезпечення 

прозорості та надійності підрахунку голосів.  

2.3.2. Право на отримання частини прибутку Банку у розмірі, пропорційному належній 

акціонерові кількості акцій, за рішенням Загальних зборів акціонерів (за винятками, 

передбаченими законодавством).  

2.3.3. Право на отримання інформації про діяльність Банку в порядку, встановленому 

законодавством України та відповідними внутрішніми документами Банку.  

2.3.4. Право на вільне розпорядження акціями: право продавати, передавати, дарувати, 

заповідати, заставляти акції, тощо.  

2.3.5. Право на надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції:  

 процедура реєстрації права власності повинна забезпечувати швидкий, надійний та 

доступний спосіб реєстрації права власності та отримання належного підтвердження права 

власності;  

 при виборі депозитарної установи Банк повинен керуватися виключно критеріями 

незалежності, професійності та надійності.  

2.3.6. Право вимагати обов'язкового викупу Банком акцій за справедливою ціною в акціонерів, 

які голосували "проти" певних прийнятих Загальними зборами акціонерів рішень, як це 

передбачено чинним законодавством України та Статутом Банку.  

2.4. Банк підтримує спілкування з акціонерами з питань, що стосуються реалізації основних прав 

акціонерів.  

2.5. У разі здійснення додаткового випуску акцій шляхом їх приватного розміщення, Банк 

повинен забезпечити переважне право акціонерів 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.  

2.6. Акціонери Банку мають інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом Банку. 

2.7. Акціонери Банку не повинні зловживати своїми правами, у тому числі забороняється: 
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 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.  

 

2.8. 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.  

3. Спостережна рада Банку. Правління Банку  

3.1. Ефективне управління потребує наявності у корпоративній структурі Банку дієвої, 

незалежної Спостережної ради Банку та кваліфікованого виконавчого органу (Правління), 

раціонального і чіткого розподілу повноважень між ними, а також належної системи підзвітності 

та контролю. Органи управління Банку та їх посадові особи повинні діяти добросовісно та 

розумно в інтересах Банку, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших 

внутрішніх документів Банку..  

3.2. Спостережна рада Банку.  

3.2.1. Спостережна рада Банку забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Банку, контроль за 

діяльністю Правління та захист прав вкладників, інших кредиторів та акціонерів Банку. 

Ефективне управління передбачає систему звітності Спостережної ради Банку перед Загальними 

зборами акціонерів Банку.  

3.2.2. Спостережна рада Банку у своїй діяльності повинна керуватися законодавством України, 

Статутом Банку, враховувати інтереси акціонерів та інших зацікавлених осіб.  

3.2.3. Виключна компетенція Спостережної ради Банку чітко визначена Статутом Банку. 

Спостережна рада здійснює також інші повноваження, передані на вирішення Спостережної 

ради Загальними зборами акціонерів Банку, або віднесені до компетенції Спостережної ради 

законодавством України та/або Положенням про Спостережну раду Банку.  

3.2.4. Чергові засідання Спостережної ради Банку повинні проводитись стільки разів, скільки 

необхідно для належного виконання нею своїх функцій; у будь-якому випадку засідання 

Спостережної ради Банку повинні проводитись не рідше одного разу на квартал.  

3.2.5. За підсумками року Спостережна рада Банку повинна звітувати перед Загальними зборами 

акціонерів про свою діяльність та загальний стан діяльності Банку.  

3.2.6. Здійснюючи контроль за діяльністю Правління Банку, Спостережна рада Банку не бере 

участі в поточному управлінні Банком. 
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3.2.7. Члени Спостережної ради Банку повинні обиратися та відкликатися Загальними зборами 

акціонерів, при чому:  

 у разі включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів питання про обрання 

Спостережної ради Банку, акціонери мають право пропонувати кандидатури для формування 

повного складу Спостережної ради Банку відповідно до вимог Статуту Банку;  

 кандидатури на посади членів Спостережної ради Банку повинні висуватися завчасно, не 

менше ніж за 7 днів до проведення Загальних Зборів акціонерів, на яких передбачається обрання 

членів Спостережної ради Банку, та з дотриманням порядку такого висунення;  

 акціонери можуть ознайомитися з інформацією стосовно кожного з кандидатів для того, щоб 

вони мали можливість прийняти виважене рішення;  

 до складу Спостережної ради Банку можуть обиратися акціонери Банку, їх представники та 

незалежні члени.  

3.2.8. Члени Спостережної ради Банку повинні володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, 

необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Члени Спостережної ради Банку повинні 

мати можливість приділяти роботі у Спостережній раді Банку достатню кількість часу.  

3.2.9. Членам Спостережної ради Банку надається доступ до повної, достовірної та своєчасної 

інформації для прийняття виважених рішень.  

3.2.10. Члени Спостережної ради Банку повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть 

передавати свої повноваження іншим особам.  

3.2.11. З метою забезпечення незалежності Спостережної ради Банку до її складу мають 

обиратися незалежні члени, кількість яких повинна складати не менш як одну четверту 

кількісного складу Спостережної ради. Член ради банку, який є асоційованою особою члена 

Правління Банку, представником споріднених або афілійованих осіб Банку, акціонером Банку 

або його представником, не може вважатися незалежним. 

3.2.12. Члени Спостережної ради Банку виконують свої обов’язки на підставі договорів, умови 

яких визначаються Загальними зборами акціонерів Банку, на платній або безоплатній основі.  

3.2.13. Виконуючи функції контролю за діяльністю Правління Банку, Спостережна рада Банку 

обирає, контролює, а за потреби відкликає членів Правління Банку, дбаючи про те, щоб нові 

члени Правління мали необхідну кваліфікацію, відповідали вимогам законодавства щодо 

бездоганної ділової репутації, професійної придатності, освіти, досвіду роботи в банківській 

сфері, були спроможні управляти справами Банку. 

 

3.2.14. Спостережна рада Банку затверджує та переглядає внутрішні документи з питань 

забезпечення функціонування системи внутрішнього контролю Банку та контролю за її 

ефективністю, кредитну політику Банку, стратегію та політику управління ризиками, процедури 

управління ними, а також перелік ризиків, їх граничні розміри, стратегію розвитку Банку 

відповідно до основних напрямів діяльності, визначених Загальними зборами акціонерів Банку, 

бюджет Банку та бізнес-план розвитку Банку.  
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3.2.15. З метою ефективного організаційного та інформаційного забезпечення діяльності органів 

управління Банку, належного інформування акціонерів та заінтересованих осіб за рішенням 

Спостережної ради Банку може бути запроваджено посаду корпоративного секретаря. 

Виконання функцій корпоративного секретаря за рішенням Спостережної ради Банку може бути 

покладено на співробітника Банку.  

3.3. Правління Банку.  

3.3.1. Правління є виконавчим органом Банку, що здійснює поточне управління діяльністю 

Банку, підзвітний Спостережній Раді Банку та Загальним зборам акціонерів Банку.  

3.3.2. Правління забезпечує відповідність діяльності Банку вимогам законодавства України, 

рішенням Загальних зборів акціонерів та Спостережної ради Банку. Не рідше одного разу на рік 

на чергових Загальних зборах акціонерів Правління має звітувати акціонерам про свою 

діяльність.  

3.3.3. Правління є колегіальним органом, який обирається Спостережною радою Банку у складі 

не менше ніж трьох членів.  

3.3.4. Члени Правління повинні відповідати вимогам законодавства щодо вищої освіти, 

професійної придатності, ділової репутації та досвіду роботи в банківській системі, володіти 

знаннями та, кваліфікацією, що необхідні для належного виконання ними своїх функцій.  

3.3.5. З членами Правління укладається договір, який від імені Банку підписує Голова 

Спостережної ради або особа, уповноважена на це Спостережною радою. Інформація про 

індивідуальний або сукупний розмір та форму винагороди членів Правління, кількість акцій, 

якими вони володіють, повинна оприлюднюватися у річному звіті Банку.  

3.3.6. На вимогу Спостережної ради Банку, Правління зобов'язане своєчасно надавати членам 

Спостережної ради Банку повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання 

її функцій.  

3.3.7. Оцінка діяльності Правління Банку в цілому та окремих його членів здійснюється 

Спостережною радою Банку на регулярній основі.  

4. Лояльність та відповідальність. Недопущення конфлікту інтересів 

4.1. Посадові особи органів Банку повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Банку. 

Банк розробляє та запроваджує в своїй діяльності необхідні внутрішні механізми з метою 

запобігання неправомірному використанню інсайдерської інформації посадовими особами Банку 

та інсайдерами. 

4.2. Посадові особи органів Банку та акціонери, а також їх афілійовані особи повинні розкривати 

інформацію про наявність у них конфлікту інтересів/заінтересованості стосовно будь-якого 

рішення (правочину) Банку.  
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Прийняття рішень про укладання правочинів, стосовно яких у посадових осіб органів Банку 

існує конфлікт інтересів, здійснюється в порядку, визначеному відповідними нормативними 

документами Банку, що затверджуються Правлінням Банку.  

Спостережна рада Банку повідомляє Національний банк України про конфлікти інтересів, що 

виникають у Банку. Прийняття рішень про укладання правочинів, стосовно яких у посадових 

осіб органів Банку, акціонерів або їх афілійованих осіб існує заінтересованість, здійснюється в 

порядку, визначеному відповідним нормативним документом Банку, що затверджується 

Загальними зборами акціонерів Банку.  

4.3. Будь-які операції між Банком або афілійованою з ним особою і членом Правління або 

пов’язаною з ним особою можуть здійснюватися лише за умови, що відповідний член Правління 

не бере участі у прийнятті рішення щодо такої операції. Умови проведення відповідних операцій 

за участю членів Правління чи пов’язаних з ними осіб підлягають  

попередньому схваленню Спостережною радою, за виключенням стандартних операцій, які 

здійснюються Банком на звичайних умовах в ході регулярної діяльності. 

 

4.4. Члени Правління Банку повинні утримуватися від участі в діяльності органів управління 

(спостережної ради, правління тощо) інших юридичних осіб, не афілійованих з Банком. Членам 

Правління також забороняється без попередньої згоди Спостережної Ради Банку за власний 

рахунок або за рахунок інших осіб вести підприємницьку діяльності чи здійснювати операції, які 

належать до сфери діяльності Банку.  

4.5. Політика Банку стосовно надання позик/кредитів посадовим особам органів Банку чітко 

визначається у внутрішніх документах Банку.  

4.6. Посадові особи органів Банку повинні діяти в інтересах Банку, дотримуватися вимог 

законодавства України, положень Статуту та інших документів Банку. Посадові особи органів 

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.  

5. Розкриття інформації та прозорість  

5.1. 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. 

Спостережна рада забезпечує своєчасне надання (опублікування) Банком достовірної інформації 

щодо діяльності Банку відповідно до законодавства.  

5.2. 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.  
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5.3. Інформація, що розкривається Банком, повинна розкриватись своєчасно та бути 

достовірною, тобто такою, що сприяє чіткому та повному уявленню про фінансовий стан Банку 

та результати його діяльності.  

5.4. Інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, розміщується на веб-

сторінці Банку в мережі Інтернет (www.aval.ua). 

5.5. Банк визначає рівні умови доступу до інформації, що розкривається, включаючи її обсяг, 

зміст, форму та час надання.  

5.6. 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 НБУ.». 

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 документу.  

5.7. Акціонери Банку мають право за письмовим запитом отримувати інформацію про діяльність 

Банку в порядку та обсягах, визначених відповідним внутрішнім документом Банку, що 

затверджується Загальними зборами акціонерів.  

6. Організація управління ризиками. Контроль за фінансово-господарською 
діяльністю Банку  

6.1. Управління ризиками  

 

6.1.1. Банк створює комплексну та адекватну систему управління ризиками, яка забезпечує 

виявлення, ідентифікацію, оцінку, моніторинг та контроль за всіма видами ризиків на всіх 

організаційних рівнях з урахуванням специфіки діяльності Банку та оцінку достатності капіталу 

Банку для покриття всіх видів ризиків, керуючись вимогами законодавства.  

 

Управління ризиками спрямовано на досягнення таких цілей:  

 ризики повинні бути зрозумілі та усвідомлені Банком, його керівництвом;  

 ризики повинні бути в межах допустимих рівнів, установлених Спостережною 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.  

 

Система управління ризиками Банку повинна забезпечувати: 

1) оцінку зовнішніх факторів (зміна політичних, економічних умов; зміни, що пов’язані з 

окремим видом економічної діяльності; технологічні зміни тощо); 

http://www.aval.ua/
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2) оцінку внутрішніх факторів (складність організаційної структури Банку, специфіка діяльності 

Банку, рівень кваліфікації персоналу, організаційні зміни, упровадження нових продуктів тощо); 

3) оцінку ризиків, які підлягають кількісному виміру, та тих, що не підлягають кількісному 

виміру; 

4) визначення ризиків, які Банк не має змоги контролювати; 

5) контроль за співвідношенням витрат, пов’язаних з управлінням ризиками, та витрат, які ці 

ризики можуть спричинити. 

Процес управління ризиками поширюється на всі види діяльності Банку. Рішення з управління 

ризиками можуть стосуватися уникнення ризику, його мінімізації, встановлення лімітів на 

прийняття ризику та інших методів впливу на ризик (носія ризику).  

 

6.1.2. Управління ризиками відбувається на рівні Спостережної ради Банку, Правління Банку та 

постійно діючого структурного підрозділу або підрозділів з управління ризиками:  

 Загальні збори акціонерів призначають членів Спостережної ради Банку;  

 Спостережна рада Банку визначає та затверджує стратегію та політику управління ризиками, 

для реалізації яких в Банку створюється комплексна та адекватна система управління ризиками; 

 Спостережна рада визначає члена Правління – головного ризик-менеджера Банку;  

 в Банку створюється постійно діючий структурний підрозділ або підрозділи з управління 

ризиками, що має відповідати за впровадження внутрішніх положень та процедур управління 

ризиками відповідно до визначених Спостережною радою стратегії та політики управління 

ризиками; 

 підрозділ (підрозділи) з управління ризиками підпорядковується члену Правління – 

головному ризик-менеджеру Банку та підзвітний Спостережній раді;  

 внутрішній аудит перевіряє відповідність діяльності Банку встановленій політиці та 

забезпечує належні процеси корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління 

ризиками;  

 зовнішні аудитори з метою висловлення думки щодо достовірності фінансової звітності 

оцінюють політики, процедури та практики управління ризиками в Банку.  

 

6.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснюється через органи 

внутрішнього контролю Банку та через залучення незалежного зовнішнього аудитора.  

 

6.2.1. Система контролю за 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. 

 

6.2.2.  Система внутрішнього контролю Банку забезпечує здійснення стратегічного, 

оперативного та поточного контролю за його діяльністю.  
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Суб’єктами системи внутрішнього контролю Банку є: 

 

 Спостережна рада Банку; 

 Правління Банку; 

 Служба внутрішнього аудиту Банку; 

 Головний бухгалтер Банку і його заступники; 

 Керівники і головні бухгалтери відокремлених підрозділів; 

 Підрозділ (підрозділи) з управління ризиками; 

 Підрозділ, що забезпечує комплаєнс, - Департамент правового забезпечення та комплаєнсу; 

 Керівники підрозділів і працівники, які здійснюють внутрішній контроль відповідно до 

повноважень, визначених внутрішніми документами Банку. 

 

6.3. Зовнішній контроль за фінансово-господарською діяльністю Банку здійснюється зовнішнім 

аудитором (аудиторською фірмою). 

 

6.3.1. Банк проводить щорічну аудиторську перевірку публічної фінансової звітності за участю 

зовнішнього аудитора, який визначається Спостережною радою Банку. З метою забезпечення 

належної якості та об’єктивності, аудиторська перевірка проводиться згідно з національними та 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

 

6.3.2. Аудиторська перевірка Банку здійснюється аудиторською фірмою, яка має сертифікат 

Національного банку України на аудиторську перевірку банківських установ та включена до 

Реєстру аудиторів Національного банку України. Зовнішній аудитор призначається з числа 

аудиторських фірм, які мають бездоганну ділову репутацію та досвід аудиторських перевірок 

крупних банків. 

 

6.3.3. Зовнішній аудитор повинен бути незалежним від впливу органів управління та посадових 

осіб Банку, власників крупних пакетів акцій, інших осіб, які можуть бути зацікавлені в 

результатах аудиторської перевірки. 

 

7. Банк і суспільство 

 

7.1. 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; неухильного виконання усіх вимог 

законодавства країн, де працює Банк; ведення чесної конкурентної практики.  

 

7.2. Готовність задовольнити потреби споживачів шляхом надання якісних послуг є невід'ємною 

складовою місії Банку. При прийнятті усіх рішень щодо діяльності Банку буде враховуватися 

суспільна важливість банківських послуг, будуть докладатися зусилля для задоволення потреб 

усього суспільства, включаючи його різні верстви.  

 

7.3. Банк буде підтримувати відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування 

у країнах, де він здійснює свою діяльність, на засадах взаємної поваги, рівноправного 
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партнерства, активної співпраці та прозорості згідно з їхніми економічними цілями та 

суспільними цінностями.  

 

7.4. 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.  

 

7.5. 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.  

 

8. Заключні положення 

 

8.1. З питань корпоративного управління акціонери мають право звертатися до Виконавчого 

секретаріату Банку за юридичною адресою: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9. 

 


